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Tatarska społeczność uroczyście obchodziła Święto Niepod-
ległości, 11 listopada 2012 roku. Członkowie białostockiej Muzuł-
mańskiej Gminy Wyznaniowej MZR jak co roku uczestniczyli w pa-

triotycznej manifestacji na Rynku Kościuszki. Delegacja w składzie: 
przewodniczący Tomasz Aleksandrowicz, skarbnik Anna Muchar-
ska oraz Rahmullo Latipow złożyła wiązankę kwiatów pod pomni-
kiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie w domu parafialnym 
przy ul. Piastowskiej odbyło się okolicznościowe spotkanie, którego 
inicjatorką była Maria Aleksandrowicz-Bukin. 

Po przywitaniu przybyłych, wśród których byli m.in. Stefan 
Aleksandrowicz, Dagmara Sulkiewicz, Ewa Jakubowska i Marek 
Półtorzycki, zebranym przedstawiony został Rahmullo Latipow, 
nowy pomocnik imama, pełniący także funkcje muezina w biało-
stockiej gminie. Po okolicznościowej modlitwie nastąpiła recyta-
cja sur w wykonaniu najmłodszych, m.in. Selimka Mucharskiego 
i Adasia Półtorzyckiego. Referat okolicznościowy, związany z tatar-
skim udziałem w odzyskaniu przez Polskę niepodległości wygłosił 
dr Artur Konopacki.

(ski)
Fot. Krzysztof Mucharski

W Gdańsku okolicznościowe spotkanie z okazji Święta Nie-
podległości obyło się z inicjatywy Omara Asanowicza, prezesa 
Północno-Zachodniego Oddziału Związku Tatarów Rzeczypospo-
litej Polskiej. W Narodowym Centrum Kultury Tatarów RP im. Le-
ona Kryczyńskiego spotkało się tego dnia kilkanaście osób z miej-
scowego środowiska tatarskiego, m.in. Ajsza Szabanowicz, Emir 
Bogdanowicz, Jolanta Bogdanowicz, Jerzy Szahuniewicz, Omar 
Asanowicz, Dżemila Smajkiewicz-Murman, Tania Maślanka, Lila 
Podlaska-Bazarewicz, Zofia Mucharska i Maria Asanowicz.

Delegacja tatarska złożyła wiązankę kwiatów przed pomni-
kiem Tatara w parku Oruńskim, po czym Omar Asanowicz wygłosił 
stosowne przesłanie. Spotkanie zakończono wspólną herbatą po 
turecku.

Dżemila Smajkiewicz-Murman
Fot. Adam Murman

■

– Jesteśmy Polakami pochodzenia tatarskiego – powiedział 
mufti Tomasz Miśkiewicz. I po tych słowach stało się coś nieocze-
kiwanego. Sala zamilkła. Nikt nie spodziewał się bowiem takiego 
rozpoczęcia spotkania. Nawet autor tej informacji, który przygoto-
wywał w oddziale TVP Białystok programy, reportaże i filmy o ta-
tarskiej społeczności, głównie na Podlasiu, był niezwykle mile za-
skoczony. Zostaliśmy wszyscy złapani za serca i umysły, podczas 
tego Dnia Tatarskiego, zorganizowanego w warszawskim Muzeum 
Niepodległości 14 listopada 2012 roku.

Mufti w swoim wystąpieniu skupił się przede wszystkim na 
wątku religijnym. – Tatarzy, których wokół Trok i Wilna, pod ko-
niec XIV wieku, osadził wielki książę litewski, Witold, przynieśli 
z sobą swoje wierzenia, zwyczaje, tradycje. Ich potomkowie, którzy 
wrośli w ten krajobraz, pozostali im wierni. Religia pomogła im 
przetrwać przez wieki – mówił. Nawiązał również do działalności 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, 
który został założony pod koniec grudnia 1925 roku w Wilnie, na 
Wszechpolskim Zjeździe Delegatów Gmin Muzułmańskich. Na 
muftiego MZR w RP wybrano wówczas Jakuba Szynkiewicza, a na 
jego zastępcę – Jakuba Romanowicza. W roku 1936 rząd polski 
wydał uchwałę o stosunku państwa do MZR w RP. Związek miał 
osobowość prawną, mógł korzystać z majątku ruchomego i nieru-

chomego, prowadzić naukę religii i mieć własne wydawnictwa. Do-
kument ten obowiązuje do chwili obecnej. Muzułmanie w Polsce 
po roku 1989 cieszą pełną wolnością religijną, kulturalną i osobi-
stą. Odbywają się lekcje religii, sesje i konferencje popularnonau-
kowe, spotkania.

Dr Artur Konopacki z Uniwersytetu w Białymstoku, który 
pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach tatarskich i muzułmań-
skich, skupił się na dwóch ważnych filarach: posłudze wojskowej 
i osadnictwie. Tatarzy, jako bitni i doskonale wyszkoleni żołnierze, 
nie tylko ochraniali władców Wielkiego Księstwa Litewskiego, ale 
uczestniczyli też w wyprawach wojennych i bitwach, chociażby 
pod Grunwaldem w 1410 roku. Byli to Tatarzy litewscy. Natomiast 
na Podlasiu (m.in. w Bohonikach, Kruszynianach i Malawiczach) 
zostali osadzeni w roku 1679 przez króla Jana III Sobieskiego. Pod 
jego dowództwem wzięli udział w Wiktorii Wiedeńskiej. A kiedy 
upadła Rzeczpospolita Obojga Narodowa, włączyli się do wal-
ki o jej wolność. Za wspólną ojczyznę – Polskę, ginęli w powsta-
niach: kościuszkowskim, listopadowym, styczniowym. Później 
walczyli w legionach, jak np. Aleksander Sulkiewicz, bliski współ-
pracownik Józefa Piłsudskiego oraz w wojnie polsko-bolszewickiej 
(1919–1920), w wojnie obronnej 1939 roku (1 szwadron tatarski  
13 Pułku Ułanów Wileńskich). Bili się o niepodległą w wielu bitwach 
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drugiej wojny światowej. Tatarzy, którzy podążali za Polską, pozo-
stali jej wierni do końca.

– Jest i druga, niezwykle ważna dziedzina działalności na-
szych przodków: osadnictwo, rzemiosło, uprawa roli, hodowla 
– mówił dr Konopacki. – Wokół miast powstawały osiedla tatar-
skie. Tatarzy, jako ludzie wolni, byli zobowiązani z jednej strony do 
posługi wojskowej, wystawiania zbrojnych oddziałów na wyprawy 
wojenne, natomiast z drugiej – do utrzymania swoich gospodarstw. 
Pełnili podwójną rolę: żołnierzy i rolników. Pod koniec XIX i na po-
czątku XX wieku zaczęli wyprzedawać swoje ziemskie majątki (nie 
zawsze sobie radzili z ich prowadzeniem) i przenosić się do miast. 
Pozostają wciąż nie w pełni zbadaną pod względem naukowym 
mniejszością etniczną w Polsce. Tą na Podlasiu i tą, która po dru-
giej wojnie światowej została zmuszona do opuszczenia swoich 
posiadłości na obecnej Białorusi i przeniesienia się do Polski.

Oprócz Muzułmańskiego Związku Religijnego RP, od roku 1992 
funkcjonuje organizacja społeczno-kulturalna – Związek Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej. Kontynuuje on tradycje przedwojenne-
go Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej, który skupił się na działalności edukacyjnej i kulturalnej 
wśród wyznających islam Tatarów polskich.

Po prelekcjach muftiego Tomasza Miśkiewicza i dra Artu-
ra Konopackiego, zebrani obejrzeli dwa reportaże: „Polscy Tata-

rzy” i „Tatarskie rody”. Ich autorem jest red. Józef Wierzba, który 
w latach 1997-2010 przygotowywał programy (cykliczny „Podlaski 
Orient”) oraz reportaże o tatarskiej społeczności w oddziale TVP 
Białystok. Wystąpienia gości i pokazy filmowe zostały przyjęte go-
rącymi oklaskami publiczności.

Inicjatorem spotkania z polskimi Tatarami w Muzeum Nie-
podległości w Warszawie, był dyrektor tej placówki, dr Tadeusz 
Skoczek. Organizacją przedsięwzięcia zajął się kustosz MN, Michał 
Rybak. W przygotowanie Dnia Tatarskiego ogromnie zaangażował 
się Grzegorz Dżemil Bohdanowicz, przewodniczący muzułmań-
skiej gminy wyznaniowej w Warszawie. Uczestniczyli w nim rów-
nież sekretarz Związku Tatarów RP Maria Aleksandrowicz-Bukin 
i sekretarz Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego 
w Białymstoku, Andrzej Romańczuk.

Na zakończenie podano smakołyk tatarski – pieróg, który 
przygotowała Dżenneta Bogdanowicz z Kruszynian, na co dzień 
prowadząca ośrodek kulinarny „Tatarska Jurta”. Do Warszawy prze-
syłka dotarła jeszcze ciepła w dniu spotkania. Pocztą pociągową. 
Co to znaczy pomysłowość!

Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w Dniu Tatarski 
w warszawskim Muzeum Niepodległości.

Józef Wierzba 
■

Oczywiście, bo Tatarzy są wszędzie: mieszkają także na War-
mii i Mazurach. Okazuje się nawet, że jesienią ubiegłego roku kilka 
osób pochodzenia tatarskiego z tamtego właśnie regionu postano-
wiło zorganizować się i wspólnie działać na rzecz kultywowania 
tatarskich tradycji. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była Farida Ry-
zwanowicz z Olsztyna. Niebawem też, 1 października 2012 roku, 
zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Tatarów Warmii i Mazur 
„Sujmbike”. 

Nazwę wybrano nieprzypadkowo: Sujmbike to kazańska cha-
nowa – xanbikä, żyjąca w XVI wieku. Chciał ją pojąć za żonę car 
Iwan Groźny. Miała wyjść za niego, jeżeli w ciągu tygodnia wzniesie 
wieżę składającą się z siedmiu kondygnacji. Wieżę wybudowano, 
ale Sujmbike za cara nie wyszła: wolała wyskoczyć z najwyższego 
piętra. I tak została po niej legenda oraz nosząca jej imię wieża na 
kremlowskim placu Kazania. Stanowi jeden z najbardziej znanych 
symboli architektonicznych stolicy Tatarstanu: przechyla się podob-
nie jak wieża w Pizie, ale jest od niej wyższa. I tatarska!

17 listopada ubiegłego roku stowarzyszenie wzięło udział 
w odbywającym się w Olsztynie Forum Polsko-Rosyjskim oraz 
w prezentacji organizacji pozarządowych. „Sujmbike” wystawi-

ła piękne wyszywane stroje tatarskie, wydawnictwa oraz potrawy 
tatarskiej kuchni. Niebawem Światowy Kongres Tatarów zaprosił 
Faridę Ryzwanowicz do Kazania, jako honorowego gościa swoje-
go zjazdu. Z tej okazji do stolicy Tatarstanu zjechało ponad 1000 
przedstawicieli tatarskiej społeczności z różnych stron świata.  
Warto nadmienić, że w prezydium V Zjazdu, który odbywał się  
od 6 do 9 grudnia 2012 roku, zasiadał Jerzy Dżirdżis Szahuniewicz, 
prezes Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP w Gdańsku, zaś 
Związek Tatarów RP reprezentował Omar Asanowicz, prezes Od-
działu Północno-Zachodniego ZTRP.

Olsztyńskie stowarzyszenie ma ambitne zamiary: chce zaj-
mować się propagowaniem tatarskiej kultury i języka. Farida Ry-
zwanowicz z powodzeniem prowadzi już w Białymstoku lekcje 
tatarskiego. W planach jest m.in. organizacja wystawy eksponatów 
z tatarskiego muzeum w Moskwie, dziecięco-młodzieżowe wyjazdy 
do Kazania, przeprowadzenie tatarskiego święta Sabantuj. Piękna 
to inicjatywa warmińsko-mazurskich Tatarów, chociaż może warto 
zastanowić się nad przyłączeniem do Związku Tatarów RP?

(ski)
■

Tatarzy z Warmii i Mazur

Farida Ryzwanowicz na Światowym Kongresie Tatarów w KazaniuTatarskie stoisko Alfiji Rachimkulowej
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Po wielu latach starań ze strony członków 
muzułmańskich gmin wyznaniowych MZR 
w Bohonikach i Kruszynianach, tamtejsze 
meczety oraz mizary wpisane zostały na listę 
Pomników Historii. Dotychczas było w Polsce 
jedynie pięćdziesiąt takich obiektów. Teraz, 
zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej z 22 października 2012 
roku, dołączyły do nich nasze tatarskie zabyt-
ki. Działania w tym względzie prowadzone 
były przez zarządy obu gmin: kruszyniańskiej, 
której przewodzi Bronisław Talkowski, oraz 
bohonickiej, gdzie przewodniczącą przez wie-
le lat była Mirosława Korycka, a obecnie obo-
wiązki te pełni Maciej Szczęsnowicz. 

28 listopada 2012 roku w Pałacu Prezy-
denckim w Warszawie odbyło się uroczyste 
wręczenie aktów Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej w sprawie uznania meczetów i mizarów w Bohonikach 
i Kruszynianach za Pomniki Historii. „Meczety i mizary w Boho-
nikach i Kruszynianach stanowią niespotykane nigdzie indziej 
w Polsce materialne źródło dziejów islamu i Tatarów na naszych 

ziemiach. Są wyjątkowym świadectwem wie-
lowiekowej obecności w państwie chrześci-
jańskim społeczności muzułmańskiej, która 
zachowała swoją odrębność, czego dowodem 
są niezwykłe zabytki językowe w postaci in-
skrypcji nagrobnych. Meczety wraz z mizara-
mi stanowią materialne dziedzictwo pokoleń 
muzułmanów, których ojcowie i synowie sta-
wali w obronie Rzeczypospolitej” – odnoto-
wano na oficjalnej stronie Prezydenta RP.

Na uroczystości obecni byli przedstawi-
ciele społeczności tatarskiej m.in.: Mufti RP 
Tomasz Miśkiewicz, Bronisław Talkowski, 
Adam Popławski, Dawid Gembicki, Janusz 
Aleksandrowicz, Maciej Szczęsnowicz i Ste-
fan Jasiński. Zajechali wojewoda podlaski 
i marszałek województwa, starosta sokólski 

oraz zastępca burmistrza Sokółki. To bowiem wielkie wydarze-
nie nie tylko dla Tatarów, ale również dla całego regionu. Ser-
decznie gratulujemy Kruszynianom i Bohonikom!

(ski)
■

18 grudnia 2012 roku gościł w Gdańsku ambasador Republi-
ki Azerbejdżanu Hasan Hasanow z małżonką Ajbeniz Hasanową. 
Towarzyszyli im attaché ambasady Samir Rzajew oraz Kerim Ha-
dżijew, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Polska-Azerbejdżan. 
Okazją do wizyty było 540-lecie nawiązania stosunków dyploma-
tycznych między Azerbejdżanem a Polską oraz Dzień Pamięci Na-
rodowego Lidera Azerbejdżanu Hajdara Alijewa.

W godzinach przedpołudniowych azerscy goście spotkali 
się z młodzieżą i gronem pedagogicznym w renomowanym Gim-
nazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodowego, zaś w godzinach 
popołudniowych nastąpiło złożenie wieńca przed pomnikiem 
przyjaźni polsko-azerbejdżańskiej na terenie Kapitanatu Portu 
Północnego w Gdańsku. Wśród zaproszonych gości byli człon-
kowie tatarskiej społeczności Trójmiasta. Wieczorem natomiast 
odbyło się spotkanie z przedstawicielami nauki, kultury, sztuki 

i biznesu w Sali Fahrenheita Hotelu Hilton. Po przemówieniu 
i ceremonii wręczenia pamiątkowych odznaczeń osobom za-
służonym w krzewieniu kultury Azerbejdżanu wyświetlono film 
„Haydar Aliyev”. 

W kuluarowych rozmowach ambasadora Hasana Hasanowa 
z prezesem Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP Dzirdżisem 
Szahuniewiczem i byłą przewodniczącą Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej MZR w Gdańsku Dżemilą Smajkiewicz-Murman, 
poruszono m.in. sprawę ufundowania przez stronę azerską tablic 
upamiętniających Leona Kryczyńskiego oraz gen. Macieja Sulkie-
wicza, czołowych działaczy państwowych Azerbejdżanu lat 20. 
ubiegłego stulecia. Podkreślano też więzi nadal panujące między 
naszymi narodami. Spotkania zakończyła uroczysta kolacja. 

Dżemila Smajkiewicz-Murman
■

 Tatarskie Pomniki Historii

Dżemila Smajkiewicz-Murman

Azerskie spotkanie w Gdańsku

Musa Czachorowski

Wizyta u Prezydenta Rzeczypospolitej
24 stycznia bieżącego roku Prezydent Rzeczypospolitej Pol-

skiej Bronisław Komorowski przyjął w Belwederze przedstawicieli 
polskiej społeczności tatarsko-muzułmańskiej na czele z muftim RP 
Tomaszem Miśkiewiczem. Było to spotkanie jeszcze noworoczne, 
chociaż dla muzułmanów, co zaznaczył Prezydent w swoim wy-
stąpieniu, jego data wiązała się z dniem szczególnym: urodzinami 
Proroka Muhammada. Uczestniczyli w nim m.in. Omar Asanowicz, 
Stefan Jasiński, Lejla Majewska, Jerzy Szahuniewicz, Halina i Emir 
Półtorzyccy, Ahmet Ulusoy, Róża Smajkiewicz, Halina Szahidewicz, 

Mierjema Chalecka-Giembicka, Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Zofia 
Assanowicz i Lilla Świerblewska. Prezydenta, któremu towarzyszy-
ła Pierwsza Dama, powitały kasydy w wykonaniu imamów z turec-
kiej gminy wyznaniowej MZR „Fatih” w Warszawie.

Prezydent, witając serdecznie swych gości, w ciepłych sło-
wach podkreślił wielowiekową obecność Tatarów-muzułmanów na 
ziemiach Rzeczypospolitej, szczególnie uwzględniając ich udział 
w walkach o odzyskanie niepodległości. Życzył, aby w Polsce zawsze 
cieszyli się przyjaźnią oraz szacunkiem. Polska bowiem, powiedział, 
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Bez żadnych wątpliwości powiedzieć można, że Dolny Śląsk 
jest miejscem szczególnym – i to z naprawdę różnorodnych powo-
dów. Jednym z nich jest fakt, że znajdziemy tu przedstawicieli bar-
dzo wielu mniejszości narodowych i etnicznych. Obywatele polscy, 
sercem Dolnoślązacy, a z pochodzenia m.in. Ukraińcy, Łemkowie, 
Grecy, Bułgarzy, Niemcy, Karaimi, Romowie, Żydzi, Ormianie oraz, 
oczywiście, Tatarzy. Mieszkają na Dolnym Śląsku potomkowie Po-
laków z Bośni, Rumunii i Francji, mieszkają Kresowiacy, którzy mu-
sieli opuścić swe domy po II wojnie światowej. Wszyscy przywieźli 
ze sobą m.in. domową kuchnię, przepisy rodzinne, przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. To również szczególna cecha dolnoślą-
ska: bogactwo smaków, kuchenna wielobarwność, która oby jak 
najdłużej przetrwała. 

W ubiegłym roku w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu 
zrodził się pomysł publikacji poświęconej dolnośląskim smakom 
w serii zatytułowanej „Mom jo skarb…”. I tak powstała książka, rzec 
można, smakowita. Otwiera ją tekst Włodzimierza Chlebosza, człon-
ka Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Kierowniczka muzeum 
Elżbieta Berendt wprowadza nas we wstępnie w tę wielobarwność, 
wielosmakowość zawartości książki. Etnolog, menedżer kultury Hen-
ryk Dumin ukazuje „Dolnośląskie kulinaria”, a Barbara Jakimowicz-
-Klein, dziennikarka, autorka m.in. licznych poradników kulinarnych 
– przybliża współczesną kuchnię Dolnego Śląska. Wieńczy całość 
Paulina Suchecka z Działu Oświatowego Muzeum Etnograficznego 
tekstem o tradycyjnym pożywieniu na Dolnym Śląsku w świetle wy-
branych źródeł etnograficznych.

I oto otwiera się przed nami „Dolnośląski tygiel kulinarny”, 
a w nim kulinarno-rodzinne opowieści różnej proweniencji, a każ-
da pełna ciepła, serca i smakowita wielce. Wszystko zaś wzboga-
cone zdjęciami z rodzinnych albumów. Steffi Wróbel zaprasza m.in. 
na śląski placek z kruszonką oraz kluski makowe. Mira Gawłowicz 
przedstawia kuchnię żydowską i aż chce się spróbować jak smaku-
ją kreplachy i burykasy. Maria Łój opisuje m.in. patyw, romski rytuał 
związany z pożywieniem. A potrawy: sama nazwa kłocy rezkierde 
wzbudza apetyt.

Daniela Ciecierska przyjechała na Dolny Śląsk z rodzicami oraz 
swojską kuchnią lwowską. Kuchnię wileńską znajdziemy w pamięci 

i domu Leokadii Głazaczew; ach, te kołduny, te cepeliny… Zofia Hel-
wig wspomina smak ciężkich lat na syberyjskim i kazachskim ze-
słaniu. Bożena Długosz i Katarzyna Pielech-Łakoma zaprezentowały 
kuchnię oraz świętowanie repatriantów z Bośni, zaś Anna Kucharek 
– pojańskie smakołyki, czyli potrawy Polaków z rumuńskiej Bukowi-
ny. Władysław Wieczorek podzielił się wspomnieniami i smakami 
z Francji. Jest w książce łemkowska mozaika kulinarna Ireny Bybel, 
jest i kuchnia ukraińska Uliany Koziuk – w obu można się rozsmako-
wać. A przecież mamy jeszcze specjały ormiańskie Romany Obroc-
kiej, karaimskie zapachy piątkowe Marioli Abkowicz, smaki tradycji 
greckiej pióra Atiny Krajewskiej oraz bułgarskie opowieści Dimczo 
Angelowa. Piszący te słowa dołączył się do tego zacnego towarzy-
stwa z tatarskim smakowaniem. 

 Tak powstała książka barwna, pełne ciepła: aż chce się spró-
bować wszystkich opisanych potraw, a serce raduje się piękną at-
mosferą rodzinnego kucharzenia. Wydana została przez Muzeum 
Etnograficzne na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego w ramach Pomocy Technicznej Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Jej uroczysta promocja odby-
ła się 24 stycznia br. 

W gościnnym wnętrzu Muzeum Etnograficznego, przy bogato 
zastawionych stołach zebrali się współautorzy książki, m.in. Mario-
la Abkowicz, Zofia Helwig, Bożena Długosz, Uliana Koziuk, Romana 
Obracka. Byli przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, m.in. 
Włodzimierz Chlebosz – członek Zarządu Województwa Dolnośląskie-
go, Dariusz Tokarz – pełnomocnik wojewody dolnośląskiego do spraw 
mniejszości, Dorota Kozak-Rybska z Centrum Informacji i Rozwoju 
Społecznego. Był Ihor Salamon, przewodniczący Związku Ukraińców, 
a także Robert Błaszak z Agencji Wydawniczej „Argi”, która książkę 
drukowała. Było jeszcze wiele innych wspaniałych osób, a wszystkich 
powitała serdecznie gospodyni spotkania Elżbieta Berendt.

Powiem krótko: był to naprawę piękny wieczór. Pełen sympa-
tycznych wspomnień i wyjątkowych smaków. Wieczór bogaty we 
wrażenia różnorodne, pokazujący, że każde dobre działanie zbliża 
i łączy ludzi niezależnie od ich pochodzenia. 

Musa Czachorowski 
■

chce być matką dla wszystkich, którzy tu żyją. Mufti Tomasz Miśkie-
wicz podziękował Prezydentowi za życzliwość okazywaną wielokroć 
naszej społeczności. Stwierdził, że polscy Tatarzy, polscy muzułma-
nie są cząstką ogólnonarodowej kultury. Wielkie znaczenie ma dla 
nas wpisanie tatarskich historycznych meczetów i mizarów w Kru-
szynianach i Bohonikach na listę Pomników Historii. Zaprosił też Pre-
zydencką Parę do odwiedzin tych miejsc.

W dalszej części uroczystości przedstawiciele naszej mło-
dzieży: Róża Aleksandrowicz, Jakub Miśkiewicz i Kamil Radecki 
recytowali sury Koranu po arabsku oraz w tłumaczeniu polskim. 
Następnie imam gminy bohonickiej Aleksander Bazarewicz prze-
piał przywiezioną z Podlasia sadogę: czekoladowe cukierki i hal-
wę. Prezydent oraz Pierwsza Dama ze smakiem spróbowali tego 
tatarskiego specjału. Były potem jeszcze przywitania i życzenia 
obustronne, a przewodniczący zarządu gminy w Bohonikach, 
Maciej Szczęsnowicz, przekazał na ręce Prezydenta plakietę 
z wizerunkiem tamtejszego meczetu, na pamiątkę uznania go 
Pomnikiem Historii. Zakończyło się spotkanie pamiątkowymi fo-
tografiami oraz poczęstunkiem.

Musa Czachorowski
Fot. Krzysztof Mucharski

■

Musa Czachorowski

Dolnośląskie smakowanie

Maciej Szczęsnowicz wręczył Prezydentowi RP Bronisławowi 
Komorowskiemu pamiątkową plakietę
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Apel V Kurułtaju Narodu 
Krymskotatarskiego

do społeczeństwa ukraińskiego 
w związku z akcją stalinistów 

w Symferopolu 
21 grudnia 2012 roku

Zbrodnie dwóch totalitarnych reżimów XX wieku – komuni-
stycznego i nazistowskiego – powinny być potępione jako antyludz-
kie. Stanowcze NIE próbom reanimacji stalinizmu w Ukrainie!

21 grudnia 2012 roku na Krymie, w mieście Symferopol, regio-
nalna filia rosyjskiej organizacji „Istota czasu – Krym” zorganizo-
wała uliczną wystawę, poświęconą rocznicy urodzin znanego kata 

narodów ZSRR Józefa Stalina. Wśród wyeksponowanych fotografii 
znalazły się także portrety zdjęciowe nazistowskich zbrodniarzy 
Adolfa Hitlera i Joachima Ribbentropa.

Zbrodnie Stalina, najwstrętniejszej z postaci XX wieku, wy-
mierzone również w Ukrainę, zostały potępione na mocy ustawy 
„O wielkim głodzie 1932-1933 r. na terytorium Ukrainy”, przyjętej 28 
listopada 2006 roku, a także w orzeczeniu sądu z 13 stycznia 2010 
roku, zgodnie z którym Józefa Stalina uznano za głównego wino-
wajcę i sprawcę ludobójstwa Ukraińców. Przestępstwa Stalina zo-
stały potępione w rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE 
pt. „Zjednoczenie podzielonej Europy” z 3 lipca 2009 roku.

W ostatnim czasie zarówno w Ukrainie, jak i w Rosji obser-
wowana jest aktywizacja działalności różnego rodzaju organizacji 
prowokatorskich i awanturników. Próbują oni przedstawiać komu-
nistycznego bandziora jako najbardziej znaczącego przywódcę 
państwowego „w dziejach cywilizacji rosyjskiej”. To znieważa pa-
mięć milionów ofiar wśród samych Rosjan, a także wśród innych 
narodów byłego ZSRR, które przeżyły potworne zbrodnie i niespo-
tykane tragedie – Holokaust, klęskę sztucznie wywołanego głodu, 
masowe deportacje za przynależność narodowościową i zbiorowe 
represje. 

Organizacja wspomnianej prowokacyjnej wystawy pogor-
szyła wizerunek Ukrainy, która w tym roku pełni prestiżową mi-
sję przewodnictwa w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie. Jak wiadomo, OBWE uchwaliła szereg dokumentów 
potępiających reżimy stalinowski i nazistowski, odpowiedzialne 
„za wiele zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, które 
niosły ze sobą ludobójstwa oraz łamanie praw człowieka i wolno-
ści człowieka”. 

Wystawa, zorganizowana w Symferopolu i niepowstrzymana 
przez miejscową władzę, stała się brutalnym naruszeniem zobo-
wiązań Ukrainy jako państwa członkowskiego OBWE. Taki stan 
rzeczy nie sprzyja kultywowaniu w społeczeństwie współczu-
cia i solidarności jako wartości, które powinny być pielęgnowane 
w państwie uważanym za europejskie. W pełni podzielamy gniew 

Podziękowanie za 1% podatku
Szanowni Państwo,
Rada Centralna Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej serdecz-

nie dziękuje za okazane wsparcie finansowe i przekazany na rzecz ZTRP 
1% podatku, który traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i pomocy w re-
alizacji planów naszego stowarzyszenia.

Dzięki Państwa wsparciu mogliśmy realizować cele statutowe poprzez 
szereg przedsięwzięć mających na celu pielęgnacje kultury tatarskiej, takich 
jak np. międzynarodowy Obóz Młodzieży w Babikach, lekcje języka tatar-
skiego, które odbywają się regularnie co niedziela w Białymstoku. W bieżą-
cym roku razem z Państwem świętowaliśmy także nasz jubileusz XX-lecia.

Przekazując 1% podatku Związkowi Tatarów Rzeczypospolitej Pol-
skiej wspieracie Państwo działalność na rzecz środowiska tatarskiego 
w całej Polsce.

Wzorem lat ubiegłych uprzejmie prosimy o przekazanie 1% podatku 
za rok 2012 na rzecz naszego stowarzyszenia. Związek Tatarów Rzeczy-
pospolitej Polskiej jest organizacją pożytku publicznego (OPP), znajdującą 
się w wykazie Ministra Pracy i Polityki Społecznej pod numerem 204972. 
Aby przekazać 1% podatku wystarczy na formularzu rozliczeniowym (PIT) 
wskazać numer KRS naszej organizacji 0000204972.

Będziemy wdzięczni za przekazanie naszej prośby rodzinie i znajomym.
Dziękujemy serdecznie za dotychczasowe wsparcie.

Jan Adamowicz
Prezes Rady Centralnej ZTRP

■

Jesteśmy z Wami, Krymscy Bracia!

Polskich Tatarów łączy z Krymem, z Krymskimi 
Tatarami bardzo wiele. Stamtąd chociażby wywodzi 
swe pochodzenie wiele naszych rodów, tam liderzy 
polsko-litewskiej społeczności tatarskiej angażowali 
się kilkadziesiąt lat temu w walkę o wolny, niepodle-
gły Krym. Niektórzy oddali za to życie. Wspieraliśmy 
Krymskich Tatarów w latach osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy zaświtała na-
dzieja na poprawę ich losu. Także i teraz popieramy 
ich pragnienie godnego życia w spokoju na własnej, 
odwiecznej ziemi krymskiej! Jesteśmy z Wami, Bracia!

Polscy Tatarzy 
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naszych rodaków, którzy przerwali wystawę gloryfikującą dyktatora 
odpowiedzialnego za ludobójstwo narodu krymskotatarskiego, któ-
ry został pozbawiony swojej ojczyzny i doznał wielu nieszczęść.

Wzywamy Ukraińców i ludzi dobrej woli różnych narodowo-
ści do wsparcia sprawiedliwego oburzenia Krymskich Tatarów oraz 
wystąpienia przeciwko próbom wykorzystywania postaci zbrod-
niarza do obrażania pamięci narodów i organizowania prowokacji 
przeciwko państwu ukraińskiemu.

Musimy na zawsze pozbyć się wstrętnego dziedzictwa stali-
nizmu, dwóch reżimów totalitarnych XX wieku – komunistycznego 
i nazistowskiego.

Jesteśmy przekonani, że tego typu „przedsięwzięcia”, dążące 
do reanimacji stalinizmu, muszą napotkać stanowczy opór oraz 
zostać ukarane na drodze sądowej. Potępić te czyny powinni także 
Rada Najwyższa (jednoizbowy parlament) i Prezydent Ukrainy. 

Symferopol, 12 grudnia 2012 r.
Delegaci Kurułtaju Narodu Krymskotatarskiego V Kadencji

Organizacja Narodów i Ludów 
Niereprezentowanych (ONLN)

Komunikat: Tatarzy Krymscy
(Ogólnoświatowy Przegląd Periodyczny)

Tatarzy Krymscy to rdzenny naród Półwyspu Krymskiego. Naj-
wspanialszym momentem jego wielowiekowej historii jest okres 
własnej państwowości i istnienia Chanatu Krymskiego, istniejącego 
od połowy XV wieku do roku 1783. Chanat Krymski przez ponad 300 
lat odgrywał znaczącą rolę w politycznych i wojskowych relacjach 
na wielkim obszarze euroazjatyckim. W roku 1783 Krym został za-
anektowany przez Imperium Rosyjskie, a Chanat Krymski przestał 
istnieć. Tatarzy Krymscy utracili swoją państwowość. 

Dalsze losy historyczne Tatarów Krymskich są pasmem dra-
matycznych wydarzeń będących wynikiem polityki kolonialnej Ro-
sji na Krymie. W rezultacie prześladowań podjętych przez nową ad-
ministracje, liczebność Tatarów na terytorium półwyspu znacząco 

zmniejszyła się, a ich ziemię zajęli nowi osiedleńcy masowo spro-
wadzani z rosyjskich guberni. 

Częściowe odrodzenie życia politycznego i kulturowego Ta-
tarów Krymskich nastąpiło w przeddzień upadku Imperium Rosyj-
skiego (1905-1917), a także w latach 1921–1926, kiedy nowa wła-
dza zabiegała o wsparcie Tatarów Krymskich, by wzmocnić swoją 
pozycję na półwyspie. Z drugiej strony, w tym okresie (1921-1923) 
sztucznie wywołany na Krymie głód, zorganizowany przez władze, 
doprowadził do śmierci ok. 100 tysięcy osób, w tym ponad 70 tysięcy 
Tatarów Krymskich. 

W latach 30. XX wieku na Krymie nastąpił dziesięcioletni okres 
represji i zorganizowanej eksterminacji przez władze najbardziej 
aktywnej części społeczeństwa krymskotatarskiego. W tym okresie 
z Krymu do rejonów Syberii i Uralu wywieziono ponad 20 tysięcy 
osób, do obozów wtrącono praktycznie wszystkich przedstawicieli 
duchowieństwa muzułmańskiego oraz inteligencji tatarskiej. Wielu 
z nich zostało rozstrzelanych. 

Jako jeden z przykładów uprawomocnionej polityki systema-
tycznego wyniszczania przez sowiecką władzę Tatarów Krymskich 
na podstawie ich etnicznej przynależności można przywołać dwa 
dokumenty, a mianowicie postanowienie CK WKP(b) nr 1245/2 
wraz ze specjalną instrukcją NKWD ZSRR nr 132/64, przyjęte 
w 1934 roku. Te dwa dokumenty pozwoliły władzy na oficjalne (!), 
a więc mieszczące się w świetle prawa, zdefiniowanie Tatarów 
Krymskich jako jednego z grupy narodów stanowiących szczególne 
zagrożenie dla reżimu sowieckiego. 

18 maja 1944 roku reżim sowiecki dokonał aktu ludobójstwa 
Tatarów Krymskich. W ciągu trzech dób rdzenny naród Krymu de-
portowano do rejonów Azji Centralnej, Syberii i Uralu. W pierw-
szych latach pobytu na zesłaniu w warunkach nieludzkich, z głodu 
i doświadczanej przemocy zginęło ponad 46 % populacji Tatarów 
Krymskich. Byli to przeważnie starcy i dzieci. Dorośli mężczyźni 
w tym czasie w szeregach Armii Czerwonej walczyli z nazistow-
skimi Niemcami. 

Od chwili przymusowej wysyłki do kwietnia 1956 roku Tatarów 
Krymskich obowiązywał specjalny reżim komendancki, przypomi-
nający tryb więzienny. W oficjalnych dokumentach deportowani 
Tatarzy Krymscy nazywani byli „specosiedleńcami”. Po kwietniu 
1956 roku aż do końca roku 1989 obowiązywał bezwzględny zakaz 
powrotu i osiedlania się Tatarów na Krymie. Za złamanie tego za-

Niszczenie tatarskich zabudowań
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kazu groziła ponowna deportacja, więzienie lub ograniczenie praw 
obywatelskich. Szczególnie represjonowani byli aktywni uczestnicy 
krymskotatarskiego ruchu narodowego. Wielu z nich trafiło do ła-
grów i więzień sowieckich. 

Masowa repatriacja Tatarów Krymskich do swojej historycz-
nej ojczyzny rozpoczęła się pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, 
w przeddzień rozpadu ZSRR, i trwa do dzisiaj. Zgodnie z danymi 
z grudnia 2007 roku na Krymie mieszka ok. 264 tysięcy Tatarów 
Krymskich, którzy stanowią 13 % całej populacji półwyspu. 

Odnotowujemy pozytywne działania, podjęte przez kolejne 
rządy Ukrainy na rzecz Tatarów Krymskich, ale musimy konstato-
wać, że wciąż pozostają oni najbardziej dyskryminowaną częścią 
społeczeństwa ukraińskiego. Wystarczy przypomnieć, że przez cały 
okres istnienia niepodległego państwa ukraińskiego nie uchwalono 
ani jednej ustawy, skierowanej na przywrócenie zbiorowych praw 
zarówno narodu, który wraca do swojej ojczyzny po trwającej pół 
wieku nieobecności spowodowanej przez deportację, jak i poszcze-
gólnych osób narodowości krymskotatarskiej. 

Poniżej przedstawiono szereg istotnych spraw, wymagających 
regulacji na drodze prawnej:
•	 nadanie Tatarom Krymskim statusu rdzennego narodu Krymu
•	 uchwalenie aktów prawnych skierowanych na przywróce-

nie historycznej toponimii, zmienionej po deportacji Tatarów 
Krymskich

•	 zapewnienie efektywnej reprezentacji Tatarów Krymskich 
w organach władzy państwowej na wszystkich szczeblach
 Warto zaznaczyć, że Tatarzy Krymscy konsekwentnie postu-

lują konieczność realizacji przysługującego im prawa do samo-
stanowienia w formie narodowo-terytorialnej autonomii Krymu 
w składzie państwa ukraińskiego.

Do grona pytań o charakterze społeczno-ekonomicznym, wy-
magających zarówno uregulowania drogą prawną, jak i sprawiedli-
wej implementacji istniejących przepisów prawa, należy odnieść:
•	 nadanie repatriantom działek budowlanych w celu budowania 

własnych domów oraz prowadzenia działalności ekonomicz-
nej, w tym produkcji artykułów rolnych

•	 zapewnienie dostępnych cenowo mieszkań najbiedniejszym 
repatriantom

•	 ustanowienie systemu sprawiedliwej rekompensaty za bez-
prawnie odebraną własność nieruchomą, w tym ziemię

•	 odrodzenie całościowego państwowego systemu szkolnej 
i przedszkolnej edukacji w języku krymskotatarskim

•	 gwarancja równego dostępu i traktowania przez organy wła-
dzy państwowej przedstawicieli różnych wyznań.

Reprezentacja polityczna
Mimo posiadania jednego mandatu poselskiego w parlamen-

cie Ukrainy, Tatarzy Krymscy pozostają niereprezentowani przez 
reprezentantów własnej narodowości w organach władzy przed-
stawicielskiej i wykonawczej Autonomicznej Republiki Krymu, 
włącznie z Radą Najwyższą ARK, jak wynika ze sprawozdania Ko-
mitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej z lutego 2007 roku. 
Biorąc to pod uwagę, rząd Ukrainy oraz parlament ARK powinny 
zagwarantować odpowiednią reprezentację Tatarów Krymskich 
poprzez podjęcie właściwych środków, wskazanych w art. 4 II Kon-
wencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych Rady Europy, 
ratyfikowanej przez Ukrainę w 1998 roku, a mianowicie: „W razie 
zaistnienia takiej potrzeby strony zobowiązują się do wspierania 
w każdej dziedzinie życia gospodarczego, społecznego, polityczne-
go i kulturowego w celu zagwarantowania równości między ludź-
mi należącymi do mniejszości narodowych i większości”. A wiec 
ONLN apeluje o podjęcie działań które zapewnią reprezentację 
Tatarów Krymskich w parlamencie Krymu jako dużej społeczności 
tego regionu. 

Uznanie
Ukraiński rząd definiuje Tatarów Krymskich jako mniejszość 

narodową. Ale zamieszkując Krym od momentu swojego powsta-
nia do deportacji w trakcie II wojny światowej, Tatarzy Krymscy 
sprawiedliwie uważają się za rdzenny (tubylczy) naród Krymu 
i dążą do uznania ich dziedzictwa na tej ziemi. Termin narodu 
(ludu) tubylczego został przyjęty i zaakceptowany przez ZSRR 
w roku 1920 w odniesieniu Tatarów Krymskich. Ponadto art. 4 
Deklaracji Praw Ludów Tubylczych stwierdza, że „ludy tubylcze, 
w celu realizacji przysługującego im prawa na samostanowienie, 
mają prawo do autonomii lub samorządu w kwestiach odnoszą-
cych się do ich wewnętrznych, lokalnych spraw, jak również do fi-
nansowania ich autonomicznych działań”. Mimo to Tatarzy Krym-
scy nadal traktowani sią jak mniejszość narodowa, a ich własny 
organ przedstawicielski, wybierany w wyborach powszechnych 

Niszczenie tatarskich zabudowań
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Kurułtaj nie jest uznawany przez władze ukraińskie. Art. 11 Kon-
stytucji Ukrainy głosi, że państwo sprzyja „rozwojowi etnicznych, 
kulturowych językowych i religijnych tożsamości wszystkich tubyl-
czych narodów i mniejszości narodowych Ukrainy”. Nie wspomina 
jednak o politycznym rozwoju i gwarancji reprezentacji politycznej 
mniejszości lub ludów tubylczych. ONLN apeluje o uregulowanie 
kwestii statusu politycznego i odzwierciedlenia tego statusu opar-
tego na historycznej roli Tatarów Krymskich w odpowiednich ak-
tach prawa państwowego. 

Prawo do ziemi
Zgodnie z art. 47 Konstytucji Ukrainy „każdy ma prawo do 

własnego mieszkania”, „obywatele potrzebujący opieki socjalnej 
otrzymują mieszkanie od państwa lub organów samorządu teryto-
rialnego”. Niestety dopiero 20 % ludności tatarskiej otrzymało dział-
kę budowlaną, w większości w miejscach o złych warunkach do 
budowania domów (rejony depresyjne). 

System rekompensaty utraconej po deportacji własności nie-
ruchomej jest niezbędny do zapewnienia równego dostępu do 
zasobów mieszkaniowych. Ponadto, zgodnie z art. 33 Konstytucji 
Ukrainy „Każdy, kto legalnie przebywa na terytorium Ukrainy, ma 
zagwarantowaną wolność przemieszczania się, wyboru miejsca 
zamieszkania i prawo do swobodnego opuszczania terytorium 
Ukrainy z wyjątkiem ograniczeń, ustanowionych na mocy prawa”. 
Fakt, że państwo ukraińskie podział gruntów rolnych i prawa do 
działek budowlanych ogranicza do byłych pracowników kolektyw-
nych gospodarstw rolnych, w praktyce eliminuje Tatarów Krym-
skich, którzy wówczas byli w miejscach deportacji stalinowskiej. 
Ponadto, w ostatnim czasie Tatarzy Krymscy, pretendujący do zie-
mi, są brutalnie tłumieni przez milicję Autonomicznej Republiki 
Krymu. ONLN wzywa więc zainteresowane strony do rozwiązania 
problemów związanych z gruntami dla Tatarów Krymskich po-
przez sprawiedliwy podział lub rekompensatę utraconej własności 
(ziemi), oraz apeluje o zaprzestanie prześladowań protestujących 
przez lokalną milicję.

Dokumenty międzynarodowe
Deportowanych Tatarów Krymskich obowiązują przepisy 

„Umowy dotyczącej przywrócenia praw osób deportowanych, 
mniejszości narodowych i narodów”, podpisanej przez państwa 
członkowskie WNP 9 października 1992 roku w Biszkeku. Doku-
ment ten został prolongowany na kolejne 10 lat latem 2003 roku 
podczas spotkania przywódców WNP w Sankt-Petersburgu, a raty-
fikowany przez Ukrainę na mocy Ustawy nr 1501-VI z 18 lutego 2004 
r. Od chwili podpisania dokumentu żadne z państw członkowskich 
WNP nie uczestniczy w przywracaniu praw deportowanych Tata-
rów Krymskich. Jedynie Ukraina w miarę swoich możliwości roz-
wiązuje problemy, związane z powrotem i osiedlaniem się Tatarów 
Krymskich, ale działania te są niewystarczające. 

Jednocześnie państwo ukraińskie nie realizuje postanowień 
Rady Europy dotyczących Tatarów Krymskich. 5 kwietnia 200 
roku w Strasburgu (Francja) na posiedzeniu Komitetu ds. migra-
cji, uchodźców i demografii ZPRE rozpatrywano pytania związane 
z przywróceniem praw Tatarów Krymskich. Praktycznie wszystkie 
pozycje zwarte w rekomendacji nr 1455(2000) pt. „Repatriacja i in-
tegracja Tatarów Krymskich” pozostają niewykonane przez Ukrainę. 
Ponadto uchwalona przez parlament Ukrainy w czerwcu 2004 r. 
ustawa „O przywróceniu praw osób deportowanych ze względu na 
przynależność narodową” nie została podpisana przez prezydenta 
Ukrainy i nie weszła w życie.

Wnioski
Głównym powodem zwlekania z uregulowaniem wszystkich 

problemów związanych z powracaniem, osiedlaniem się i przy-
wróceniem prac narodu krymskotatarskiego, z naszego punktu 
widzenia, jest ciągłe istnienie u znacznej części ukraińskich elit po-
litycznych negatywnych stereotypów nt. Tatarów Krymskich, które 
powstały w czasach ZSRR, a także brak woli politycznej obecnego 
rządu do sprawiedliwego rozwiązania problemu, odziedziczonego 
przez Ukrainę po byłym Związku Sowieckim.

W związki z powyższym, ważnym czynnikiem, który może 
pomóc Ukrainie w przyśpieszeniu pracy na przywróceniem utra-
conych praw Tatarów Krymskich może stać się bardziej aktywne 
zaangażowanie w tę sprawę międzynarodowych i europejskich in-
stytucji. 

Ali Hamzin
kierowik wydziału ds. kontaktów zagranicznych

Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego

Należy zapobiec dalszej 
eskalacji wszelkiego rodzaju 

konfliktów na krymskiej ziemi
OŚWIADCZENIE

W ostatnim czasie Krym stał się areną niepokojących wyda-
rzeń, mogących mieć negatywny wpływ na – i tak już bardzo niesta-
bilną – sytuację w Autonomicznej Republice Krymu. Akty regularnie 
prowadzonych prowokacji wymierzone są przede wszystkim prze-
ciwko rdzennym mieszkańcom Półwyspu Krymskiego, deportowa-
nym w roku 1944 – Tatarom Krymskim.

W nocy 1 grudnia 2012 roku około godziny 02.00 w miejscowo-
ści (Mołodziożnom w rejonie Symferopolskim) zniszczono około 100 

Zniszczone stendy stalinowskiej wystawy Zniszczone stendy stalinowskiej wystawy
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tymczasowych obiektów budowlanych, należących do Krymskich 
Tatarów. Nocna akcja została przeprowadzona przez partię „Ro-
syjska Jedność” oraz prorosyjską organizację kozacką – Kozackie 
Bractwo „Jedność”. Kilka godzin później w Symferopolu, około go-
dziny 05.00 rano, napadnięto na pracownika ochrony placu budo-
wy nowego Meczetu Bujuk Dżuma-Dżami przy ulicy Jałtińskiej 22. 
Usiłowano również podpalić stróżówkę.

21 grudnia znana rosyjska organizacja „Istota Czasu”, której 
przewodniczy tzw. lewy patriota – Siergiej Kurginian, zorganizowa-
ła w Symferopolu wystawę, poświęconą 133 rocznicy urodzin naj-
większego zbrodniarza ludzkości – Józefa Stalina. Organizatorzy 
ekspozycji oświadczyli wręcz, że „deportacja narodu tatarskiego 
w 1944 r. była wielkim aktem humanizmu”! Nic więc dziwnego, że 
oburzeni przedstawiciele Tatarów Krymskich (w tym członkowie 
Medżlisu Tatarów Krymskich) zareagowali stanowczo na tę rosyj-
ską prowokację. Wiadomym jest, iż to właśnie z rozkazu Stalina 
cały naród Tatarów Krymskich został deportowany w maju 1944 
roku do Uzbekistanu. W czasie akcji deportacyjnej zginęło wiele 
tysięcy osób, w tym kobiety i dzieci. Wystawa wysławiająca czerwo-
nego tyrana została definitywnie zniszczona – powalono na ziemię 
stendy z fotografiami, na których namalowano swastyki. Działacze 
tatarscy powiedzieli po zakończonej akcji: „dla nas Hitler i Stalin 
są takimi samymi przestępcami”. Inicjatorom zniszczenia wystawy 
grożą sankcje karne. Rosyjskie prowokacje na Krymie są już niemal 
codziennością, a prorosyjskie władze Krymskiej Autonomii zacho-

wują się tak, jakby Krym był integralną częścią Rosyjskiej Federacji. 
Wszystko to dzieje się w momencie, gdy Ukraina objęła przewod-
nictwo OBWE – organizacji, która ma za zadanie przeciwstawiać 
się ksenofobii, etnicznej nienawiści i religijnej nietolerancji.

Dlatego też zwracamy się do pana Prezydenta Janukowycza 
oraz do Wierchownej Rady Ukrainy o wydanie całkowitego zakazu 
działalności rosyjskich bojówek i ekstremistycznych organizacji na 
terytorium Krymskiej Autonomii, gdyż każda ich akcja może stać 
się zarzewiem konfliktu narodowościowego, czy też religijnego. Na-
szym wspólnym obowiązkiem jest potępianie i zwalczanie wszel-
kich prób rehabilitacji zbrodniarzy – tak komunistycznych, jak i fa-
szystowskich.

Apelujemy do państw członków OBWE, aby zwróciły się do 
Ukrainy o wyjaśnienie, dlaczego na jej terytorium zezwala się na 
organizowanie wystaw pokazujących w pozytywnym świetle win-
nych zbrodni ludobójstwa.

Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli, oraz organizacje spo-
łeczne i polityczne o przyłączenie się do naszego oświadczenia. 

Piotr Hlebowicz
przewodniczący Wydziału Wschodniego „Solidarności Walczącej”

PETYCJĘ MOŻNA PODPISAĆ:
http://www.activism.com/pl_PL/petycja/stop-prowokacjom-

-na-krymie/41545 ■

Od blisko trzydziestu już lat trwa współpraca Solidarności Wal-
czącej, antykomunistycznego stowarzyszenia założonego i kiero-
wanego przez Kornela Morawieckiego, z narodowowyzwoleńczym 
ruchem Tatarów Krymskich. Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego 
wieku członkowie Wydziału Wschodniego SW udzielali wszech-

stronnej pomocy działaczom krymskotatarskim. Wspomagali ich 
w tym nasi Tatarzy: Selim Chazbijewicz oraz Adas Jakubauskas. 

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej zrzuciły pęta komuni-
zmu, rozpadł się Związek Radziecki, ale, niestety, czas nie przy-
niósł rozwiązania problemów tatarskiej społeczności na Krymie. 
Krymscy Tatarzy bezustannie muszą walczyć o swoje podstawo-
we ludzkie prawa. Potrzebują jednak wsparcia wszystkich ludzi 
dobrej woli. To wstyd dla Europy i całego wolnego świata, że tuż 
obok, tak blisko – zagrożone jest istnienie niewielkiego narodu. 
Skazani niegdyś na zagładę przez bezwzględny bolszewicki sys-
tem, Krymscy Tatarzy wciąż pragną sprawiedliwości i spokoju.

16 marca br. Wrocław będzie gościł czołowych przedstawicie-
li ruchu narodowego Tatarów Krymskich na czele z legendarnym 
Mustafą Dżemilewem, wieloletnim radzieckim więźniem politycz-
nym, obecnie przewodniczącym Medżlisu Narodu Krymskotatar-
skiego i deputowanym Rady Najwyższej Ukrainy. Towarzyszyć mu 
będą: Refat Czubarow – zastępca przewodniczącego Medżlisu, 
Zair Smiedljajew – kierownik Sekretariatu Medżlisu, Ali Chamzin – 
kierownik wydziału kontaktów zagranicznych Medżlisu oraz Riza 
Szewkijew – generalny dyrektor Organizacji Dobroczynnej Funda-
cja „Krym”. 

Krymskotatarskich działaczy zaprosił przewodniczący Sto-
warzyszenia Solidarność Walcząca Kornel Morawiecki. Mustafa 
Dżemilew, Refat Czubarow, Zair Smiedljajew, Ali Chamzin i Riza 
Szewkijew odznaczeni zostaną Krzyżami Solidarności Walczącej, 
nadawanymi osobom szczególnie zasłużonym w walce o „Wol-
ność i Solidarność między ludźmi i narodami”. Jest to wyraz uzna-
nia dla ich dotychczasowych dokonań oraz poparcia dla obecnych 
przedsięwzięć. Wszyscy popieramy niezbywalne prawo Krymskich  
Tatarów do godnego życia na ich ojczystej ziemi. 

Musa Czachorowski
■Mustafa Dżemilew - lider Krymskich Tatarów

Musa Czachorowski

Krzyże Solidarności Walczącej 
dla Krymskich Tatarów
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Badania naukowe tatarskiego osadnictwa w Wielkim Księstwie 
Litewskim, w tym kultury oraz dziejów Tatarów polsko-litewskich, 
są stosunkowo rozległe i sięgają wieku XIX. Tematyką tą zajmo-
wali się wybitni polscy historycy, m.in. Tadeusz Czacki, Jan Win-
centy Bandtkie, Michał Baliński, Eustachy Tyszkiewicz, Aleksander 
Połujański, Ambroży Grabowski, Julian Bartoszewicz, Olgierd Gór-
ka, Konstanty Górski, Aleksander Jabłonowski, Franciszek Rawita-
-Gawroński, Józef Antoni Rolle, Julian Talko-Hryncewicz, Witold Ka-
mieniecki, Ludwik Kolankowski, Stanisław Kościałkowski, Henryk 
Łowmiański, Jerzy Ochmański, Władysław Wielhorski, Stanisław 
Kutrzeba i Stefan Ehrenkreutz. Oprócz nich orientaliści tej miary co 
Antoni Muchliński, Ananiasz Zajączkowski, Stanisław Szachno-Ro-
manowicz, Hadży Seraja Szapszał. Z współczesnych naukowców 
można wymienić Juliusza Bardacha, Aleksandra Dubińskiego, Jacka 
Sobczaka, Czesława Łapicza, Henryka Jankowskiego, Jana Tyszkie-
wicza, Krzysztofa Grygajtisa, Arkadiusza Kołodziejczyka, Tadeusza 
Majdę, Marka Dziekana, Andrzeja Drozda, Tamarę Bairaszauskaite, 
Galinę Miszkiniene, Petera Sutera z Szwajcarii, Harry’ego Norrisa 
z Wielkiej Brytanii. Tatarami zajmowali się i zajmują badacze sami 
będący tatarskiego pochodzenia, m.in. Stanisław Kryczyński, Leon 
Kryczyński, Aleksander Ali Miśkiewicz.

Osadnictwo tatarskie w Wielkim Księstwie Litewskim zapo-
czątkowane zostało w wieku XIV. Już za panowania księcia Giedy-
mina i później, w okresie rządów Olgierda, pojawiali się Tatarzy 
jako sojusznicy książąt litewskich. Jednostki tatarskie, posiłkujące 
Litwinów, osiadały na ziemiach przy grodach i zamkach. Według 
tradycji późniejszych Tatarów litewskich, wspierający Olgierda 
chan Dżanibeg, którego oddziały uczestniczyły w wyprawach na 
Polskę w latach 1350 i 1352, część swoich żołnierzy zostawił właśnie 
na Litwie. Wyprawa Witolda w stepy kipczackie, nad Morze Czarne 
i Kaspijskie, celem interwencji w wewnętrzne sprawy tatarskiego 
państwa Złotej Ordy w roku 1397, zaowocowała osadnictwem Ta-
tarów i Karaimów w Wielkim Księstwie Litewskim, bowiem: „(...) 
wiele tysięcy barbarzyńców z żonami i dziećmi i stadami bydła 
w zdobyczy uprowadził do Litwy (...)”. Można ją uznać za począ-
tek systematycznej akcji osadnictwa tatarskiego oraz karaimskiego 
w Wielkim Księstwie Litewskim.

Pierwsze osady utworzone były przez Witolda w okolicach 
Trok na rzeką Waką. Charyzma, którą cieszył się litewski władca 
wśród plemion tatarskich, niewątpliwie umożliwiała mu bardziej 
skuteczną politykę wschodnią. Osadnictwo tatarskie w Wielkim 
Księstwie Litewskim lokalizowało się na dwóch obszarach. Jed-
nym z nich były tereny pogranicza pomiędzy Wielkim Księstwem 
Litewskim a państwami tatarskimi, drugim pas osadniczy na po-
graniczu litewsko-krzyżackim, w okolicach Trok i Białej Waki. 
Osadnictwo tatarskie rozwijało się także na Podolu oraz Wołyniu, 
czyli ziemiach należących współcześnie do Ukrainy. Należy rów-
nież nadmienić, że turkijskie, czyli należące do wspólnoty języków 
tureckich, grupy etniczne znajdowały się na obecnym terytorium 
ukraińskim od wczesnego średniowiecza. Byli to Pieczyngowie, 
Połowcy, Chazarzy, którzy kształtowali etniczny pejzaż stepów 
nadczarnomorskich. O osadnictwie turkijskim zaświadcza topo-
nomastyka (nazwy miejscowości, miejsc, rzek, jezior, szczytów 
górskich itp.), np. na Czernihowszczyźnie – Pieczeniugi, Pieczeni-
ki, na Charkowszczyźnie – Pieczeniegi, na Kijowszczyźnie – uro-
czysko Torcz, Torczyn, rzeka Torczanka – dopływ Uszy, Torczy-
ca nad rzeką Torczycą, rzeka Torcza – dopływ Tykicza, wzgórze 
Torczyńskie, wsie Wielkie i Małe Połowieckie, Kumanówka, Be-
rendyczew (obecnie Berdyczów), Pieczenieżec koło Rosawy, na 
Wołyniu – Torczyn, wieś Połowiecka itd. W XIV i XV stuleciu po-
granicze osadnictwa słowiańskiego i turkijskiego zaczęło przesu-

wać się bardziej w kierunku południowym i osiągnęło linię, którą 
wyznaczyć można od Winnicy, Bracławia, Czerkasów, Kaniowa 
i Putywla, a więc dzielącą południową i północną Ukrainę. War-
to nadmienić, iż w połowie wieku XV na ziemiach czernihowskiej 
i siewierskiej istniało krótko tatarskie państwo lenne, zależne od 
Kazimierza Jagiellończyka, tzw. Jahołdajewszczyzna – od imienia 
chana Jahołdaja. Można uznać je za jedyny twór quasi-państwowy 
litewskich Tatarów.

W roku 1397 Wielkie Księstwo Litewskie wzięło w posiadanie 
wybrzeże Morza Czarnego, na którym koczowali stepowi Tatarzy. 
Na Podolu, należącym w XIV w. do Litwy, tatarskie osadnictwo 
zaczynało się w okolicach dzisiejszego Niemirowa i Sawarni, za 
rzeką Jahorlikiem od Raszkowa. Na ziemi kijowskiej obecność Ta-
tarów datuje się od XIV stulecia. Z tego to okresu datują się nada-
nia wielkich książąt litewskich dla Tatarów, m.in. Mansura Kija-
ta na Zadnieprzu, Bułakierów, rodu osiadłego na Kijowszczyźnie 
już w wieku XIV, dla wspomnianego Jahołdaja – u źródeł Sejmu, 
Worskli i Dońca, Korzonów na Siewierszczyźnie, Chałaimów na 
Polesiu, a także dla Aksaków i Bołsunowskich około Owrucza 
i Kobyzewiczów pod Mozyrzem. Z kolei na Podolu litewskim osad-
nictwo tatarskie tworzyli książęta Olelkowicze. Należy również 
wspomnieć o epizodzie pobytu ostatniego chana Złotej Ordy Szach 
Achmata na Kijowszczyźnie, spowodowanym konfliktem między 
Wielką Ordą, Chanatem Krymskim a Wielkim Księstwem Litew-
skim, zwłaszcza wspólną akcją chana krymskiego Mengli Gireja 
i Iwana III, wielkiego księcia moskiewskiego. Nastąpił też sojusz 
Litwy z Wielką Ordą (dawniej Złotą), następnie konflikt moskiew-
sko-litewski i klęska wojsk litewskich w bitwie pod Wiedroszą  
14 lipca 1500 r. Sojusz litewsko-tatarski doprowadził do wyprawy 
Szach Achmata na Moskwę w 1501 roku, która na skutek braku 
współdziałania litewskiego nie doszła do zwycięskiego końca. 
Czerwiec 1502 roku to data ostatecznego rozpadu Złotej Ordy. Sam 
Szach Achmat oraz spora grupa towarzyszących mu Tatarów osie-
dlili się w ziemi kijowskiej. 

Osadnictwo polsko-litewskich Tatarów z województw pół-
nocnych, tj. trockiego i wileńskiego, na ziemiach Ukrainy zaczęło 
się w wieku XVII. Po najeździe wojsk moskiewskich na Wielkie 
Księstwo Litewskie w 1655 roku, szlachta tatarska doznała wielu 
opresji: grabieży, prześladowań, utraty majątku. Siedliska spalone 
zostały przez nieprzyjaciela, zaś majątek ruchomy Tatarów zgro-
madzony w taborach uchodzących do ziem koronnych rozgrabiła 
w napadach mazowiecka i podlaska szlachta. Wsie i gospodarstwa 
tatarskie wyludniły się, zaś grunta zajmowali sąsiedzi. Procesy 
o nie utrudnione były z powodu spalenia ksiąg sądowych w Wil-
nie podczas działań wojennych. Te katastrofy wywołały migrację 
ludności tatarskiej Wielkiego Księstwa na Wołyń, Ukrainę, Podole 
i Ruś Czerwoną, gdzie już istniały wcześniej wspomniane tatarskie 
osady. W latach 1662-1669 Wołyń zamieszkiwały następujące ta-
tarskie rodziny szlacheckie: Abrahamowiczowie, Ahczewiczowie, 
Bohdanowiczowie, Bohuszewiczowie, Sumaszkiewicz-Brolniccy, 
Sejt-Bykowscy, Chalembekowie, Janowicze-Czaińscy, Kryczyńscy, 
Miłkamanowiczowie, Murza-Kosińscy, Muślewiczowie, Nowosiel-
scy, Radeccy, Romadanowiczowie, Sekletarowiczowie, Szczęśnie-
wiczoowie, Konrad-Zdanowiczowie. Życie codzienne wołyńskiej 
szlachty tatarskiej prawie zupełnie nie różniło się od życia ówcze-
snej polskiej i ruskiej szlachty.

Wiosną 1659 roku, przedstawiciele wołyńskich i ukraińskich 
Tatarów: rotmistrz Aleksander Kryczyński i mołła Miłkamanowicz 
przedłożyli w Warszawie Sejmowi i królowi Janowi Kazimierzowi 
przywilej Władysława IV z roku 1634, który zachowywał wszyst-
kie przywileje i prerogatywy szlachty tatarskiej, kniaziów, ułanów, 

Selim Chazbijewicz 

Szlachta tatarska w Rzeczypospolitej
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murzów, chorążych w Wielkim Księstwie Litewskim, oraz zno-
sił szkodliwe dla szlachty tatarskiej artykuł w Statucie Litewskim 
i konstytucjach sejmowych z lat 1607 i 1616. Przywilej ten Sejm i król 
zatwierdził oraz rozszerzył na szlachtę tatarską Wołynia i Podola. 

Exodus Tatarów na Ukrainę i Wołyń po roku 1660 zaświadcza 
też liczebność chorągwi tatarskich w armii litewskiej i koronnej. 
Przyczyną tej emigracji były wojny toczone przez Rzeczpospolitą 
w I połowie wieku XVII. Tatarzy, jako zobowiązani do służby woj-
skowej w zamian za posiadaną ziemię, ciągle walcząc w polu nie 
mieli możliwości pracy na swoich majątkach, które powoli popa-
dały w ruinę. Wyzbywali się więc ziemi i jako żołnierze zaciężni 
służyli w tatarskich chorągwiach lekkiej kawalerii. W roku 1661 
w litewskich chorągwiach tatarskich było 960 koni, podczas gdy 
rok wcześniej w armii koronnej – 2272 konie. Liczbę Tatarów wo-
łyńskich powiększali też jeńcy, których osadzano tam po każdej 
wojnie kozacko-tatarskiej. Tzw. bunt Lipków z roku 1672 obejmo-
wał tylko chorągwie tatarskie koronne; do Turków przeszli więc 
wyłącznie Tatarzy wołyńscy, a także ci nieliczni z litewskich, którzy 
służyli w chorągwiach wołyńskich, podolskich i ukraińskich. Nieza-
chwianą wierność Tatarów litewskich w swej masie potwierdziła 
konstytucja sejmowa z roku 1674. Globalna liczba ludności tatar-
skiej w Rzeczypospolitej na rok 1672 wynosiła około 16000 osób, 
z tego do Turcji wyemigrowało około 2000-3000. Warto nadmienić,  
iż 13 lipca 1673 roku Aleksander Kryczyński, przywódca buntu Lip-
ków, po przyłączeniu Podola do Turcji został obdarowany tytułem 
beja miasta Bar należącego do chocimskiego paszałyku (guberni). 
Wraz z miastem otrzymał we władanie dobra niegrodowego staro-
stwa liczącego 42 osady.

Bunt ten i przejście części tatarskich chorągwi na stronę tu-
recką obrósł w legendę i przekłamania. Najwięcej zła uczynił tu 
Henryk Sienkiewicz, pierwszorzędny pisarz drugorzędny jak go 
określił Gombrowicz – lub też prymitywny twórca prymitywnych, 
dyszących niechęcią do obcych, antywzorców polskości, jak uj-
mował jego pisarstwo Stanisław Brzozowski. Obraz ten, bunt 
Lipków i fikcyjna postać Azji Tuhajbejowicza w powieści „Pan 
Wołodyjowski”, dodatkowo spopularyzowany przez absolwenta 
moskiewskich, sowieckich uczelni – reżysera Jerzego Hoffmana, 
przysłonił prawdziwy wizerunek Tatarów, samego buntu oraz jego 
przyczyn.

Warto, myślę, przyjrzeć się temu trochę bliżej. Przywódcą bun-
tu Lipków był Aleksander Murza Kryczyński. Lipka to przekręco-
na nazwa Litwy, a Lipka Tatarłar – litewscy Tatarzy – jak nazywali 
ich w XVI i XVII stuleciu pobratymcy z Krymu. Nazwy tej zaczęli 
również używać Turcy, a także ówcześni Polacy. Jak pisał Stanisław 
Kryczyński, Sienkiewicz dla potrzeb powieści stworzył fikcyjną 
postać Azji Mellechowicza- Tuhajbejowicza, zaś wokół niego, na 
drugim planie powieściowym umieścił rotmistrzów tatarskich: Kry-
czyńskiego, którego niesłusznie nazwał pułkownikiem, Adurowicza 
– będącego postacią fikcyjną oraz Grocholskiego i Potuszyńskiego 
– w rzeczywistości Polaków – renegatów w służbie tureckiej (tacy 
również się zdarzali). Aleksander Kryczyński wywodził się z wołyń-
skiej gałęzi rodu kniaziów Kryczyńskich o przydomku Murza Naj-
mański herbu Radwan z odmianą. Protoplastą tego rodu był Naj-
man beg, spokrewniony z dynastią władców Złotej Ordy. Jego syn, 
Kowrat otrzymał około roku 1440 w nadaniu wieś Kryczyn w po-
wiecie orszańskim nad Berezyną. Obecnie jest to terytorium biało-
ruskie, na północny wschód od Mińska, niedaleko granicy białoru-
sko-rosyjskiej. Od nazwy tej wsi ród przyjął nazwisko Kryczyński. 
Nazwiska pochodzące od nazw miejscowości, czyli odmiejscowe, 
były dość częste wśród litewskich Tatarów. Prawdopodobnie ojcem 
Aleksandra był Jan Kryczyński, nie zachowały się tu jednak dokład-
ne dane źródłowe. Wszystko wskazuje na to, że Jan wyemigrował 
z Litwy na Wołyń, bowiem Aleksander w II połowie wieku XVII wy-
stępuje w zapisach jako Tatar wołyński. 

W roku 1653 Kryczyński wzmiankowany jest w źródłach jako 
towarzysz chorągwi kozackiej księcia Dymitra Jerzego Wiśnio-

wieckiego. Już w roku następnym sam stanął na czele 100-konnej 
chorągwi, czyli oddziału lekkiej jazdy. Został rotmistrzem. W roku 
1655 Aleksander Kryczyński na czele własnej chorągwi walczył 
w składzie wojsk hetmana Stanisława Potockiego przeciw armii 
rosyjskiej i ukraińskiej pod dowództwem księcia Szeremietiewa 
i Chmielnickiego. Uratował nawet życie sędziwemu hetmanowi. 
Po wejściu do Rzeczypospolitej armii szwedzkiej opowiedział się 
po stronie króla Jana Kazimierza, dochowując Polsce wierności 
w czasach powszechnej prawie zdrady. W roku 1660 Kryczyński 
wraz ze swoją chorągwią walczy znów z armią moskiewską. 32 
tysiące Polaków, Tatarów litewskich oraz krymskich stanęło pod 
Cudnowem do zwycięskiej bitwy z armią rosyjsko-ukraińską w sile 
40 tysięcy żołnierzy. 

W roku 1660 rotmistrz Kryczyński ożenił się z Tatarką, Hołub-
ką Łosiówną. Trzy lata później walczył przeciw Moskalom w armii 
króla Jana Kazimierza. W ostatnich latach panowania tego mo-
narchy dało się zauważyć dążenie ówczesnej szlachty do redukcji 
ilości tatarskich chorągwi w armii oraz odebrania Tatarom wcze-
śniej nadanych przywilejów szlacheckich oraz ograniczenia praw 
już nabytych, w tym wolności religijnej. Tatarskim chorągwiom nie 
wypłacano żołdu, nakładano nadmierne podatki na rzemieślników 
tatarskich. Co prawda, przyczynili się do tej niechęci sami Tatarzy, 
bowiem chorągwie, którym zalegano z żołdem, zdobywały zaopa-
trzenie kosztem ludności Podola i Wołynia, „gwałty różne” czyniąc. 
Dodatkowo w 1667 roku poseł Rzeczypospolitej do Turcji usłyszał 
od władz tureckich wyrzuty, że Tatarzy są ciemiężeni, co wzmogło 
nieufność władz polskich, które podejrzewały, że po cichu porozu-
miewają się oni z Turkami. Tak więc w roku 1672 na stronę turec-
ką przeszli rotmistrzowie: Aleksander Kryczyński, Samuel Murza 
Korycki, Daniel Szabłowski, Samuel Sulimanowicz, Dżafar i Adam 
Murawscy, Samuel Krzeczowski, Lechtazar Szawłowski, Aleksan-
drowicz, Adamowicz, Husseim Murawski i inni. 

Po zdobyciu Kamieńca Podolskiego, w pierwszych dniach lipca 
1673 roku odbył się popis, czyli według dzisiejszych określeń po-
kaz połączony z defiladą wojsk tureckich, w którym uczestniczy-
ło około 3 tys. Tatarów Lipków. Tytuł beja nadany Kryczyńskiemu 
odpowiadał mniej więcej księciu i gubernatorowi. Była więc to 
wysoka godność. Inni rotmistrzowie, zazdrośni o to wyróżnienie, 
zaczęli negocjować warunki ponownego przejścia na stronę pol-
ską. Zapewne przez nich Kryczyński został zabity 13 października 
1673 roku w Barze. Tytuł beja barskiego dostał Husseim Murawski, 
jego osobisty wróg. Bar został odbity przez nowego króla, Jana III 
Sobieskiego, który Murawskiego i innych tatarskich rotmistrzów na 
powrót przyjął do służby. Nadał im też ziemie m.in. w kobryńskim 
kluczu majątków królewskich (tzw. królewszczyzna, czyli według 
dzisiejszego pojęcia – ziemia skarbu państwa). W ten sposób wła-
snością Samuela Murzy Krzeczowskiego stała się wieś Bohoniki. 
W traktacie rozejmowym w Żurawnie, kończącym wojny polsko-tu-
reckie w roku 1678, zagwarantowano Lipkom możliwość przejścia 
na stronę turecką. Pewna część ich pozostała też w państwie otto-
mańskim. Kiedy w roku 1699 Turcy oddali Rzeczypospolitej Kamie-
niec Podolski, osiedlili Lipków w delcie Dunaju, na ziemi zwanej 
Dobrudżą, obecnie w granicach Rumunii, gdzie w okolicach Kon-
stancy do dziś mieszka spora, około 40-tysięczna mniejszość tatar-
ska. W części są to potomkowie Tatarów krymskich, którzy emigro-
wali z Krymu po jego zajęciu przez Rosję w 1783 roku, a w części 
Ordy Dobrudzkiej koczującej tam w XVII i XVIII pod władzą krym-
skich chanów. Niektóre jednakże wsie tatarskie w okolicy Konstan-
cy zachowały pamięć, raczej legendę, o pochodzeniu od osadzo-
nych tam dawnych Lipków.

Po rozbiorach, już w granicach Cesarstwa Rosyjskiego, dane 
statystyczne mówią o 200 Tatarach w guberni wołyńskiej w roku 
1849, 250 w roku 1851 i analogicznie w guberni podolskiej – 42 i 135 
osób. Z czasem osadnictwo polsko-litewskich Tatarów na Wołyniu 
i Podolu zaczęło zanikać. W okresie międzywojennym istniała jesz-
cze niewielka jego pozostałość na Wołyniu. Zamieszkiwały tam 
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rodziny szlachty tatarskiej – Churamowiczów, Lelaków, Kozakie-
wiczów, Józefowiczów, Romanowskich, Olejkiewiczów, Zdanowi-
czów, Romazanowiczów, Sołtyków, Montusz-Szirynów, Bielaków. 
W latach 1795-1809 część rodzin tatarskich znajdująca się ów-
cześnie w granicach zaboru austriackiego zdołała przeprowadzić 
wywód ze szlachectwa w Galicji Zachodniej. Pozostałych w więk-
szości uznano za szlachtę w Cesarstwie Rosyjskim. W okresie mię-
dzywojennym zarówno liczebnie, jak i pod względem aktywności 

polsko-litewscy Tatarzy na Wołyniu i na Podolu nie przedstawiali 
większego znaczenia nawet na tle niewielkiej w sumie, bo liczącej 
6000 osób społeczności tatarskiej w II Rzeczypospolitej.

Warto również wspomnieć, że współcześnie w Gdańsku roz-
począł działalność Medżlis ( Kongres) Szlachty Tatarskiej, skupiają-
cy przedstawicieli dawnej szlachty tatarskiej Rzeczypospolitej.

Selim Chazbijewicz
■

Obecności Tatarów na Górnym Śląsku nie była jak dotąd poru-
szana w szerszym kontekście. W opracowaniach dotyczących mniej-
szości narodowych i etnicznych w woj. śląskim pomijano społeczność 
tatarską. Poniższy tekst stanowi zaledwie przyczynek do nowych ba-
dań i poszukiwań w zakresie obecności Tatarów w tej części Polski. 

W woj. śląskim oprócz mniejszości niemieckiej, romskiej, 
ukraińskiej, słowackiej, żydowskiej, czeskiej, czy ormiańskiej spo-
tyka się także osoby pochodzenia tatarskiego. Można je podzielić 
na trzy grupy: tych, którzy się tutaj urodzili, zamieszkali, bądź byli 
związani przez krótki okres z tym regionem. 

Tatarzy na Górnym Śląsku pojawili się już w I połowie XIII w. 
Jednak te pierwsze kontakty nie miały pokojowego charakteru. 
W styczniu 1241 r. tatarskie czambuły dokonały głębokich wypa-
dów rozpoznawczych z Rusi aż po Racibórz. Przed uderzeniem na 
Śląsk (marzec), dokonano kilka akcji zwiadowczych w okolicach 
Wodzisławia. Po zwycięskiej bitwie pod Legnicą (woj. dolnośląskie) 
9 kwietnia 1241 r., Tatarzy przez Bramę Morawską, Racibórz i Gro-
dziec wkroczyli na Morawy. Natomiast na początku 1291 r. Tata-
rzy wspólnie z księciem halickim Lwem uczestniczyli w wyprawie 
na ziemie polskie, docierając pod Racibórz. Tatarzy byli wówczas 
sprzymierzeńcami Wacława II, króla Polski w latach 1300-13051.

W 1474 r. chorągwie tatarskie brały udział w nieudanej wypra-
wie polskiej na Śląsk. Obecność Tatarów-muzułmanów w wojsku 
polskim wykorzystywano w propagandzie antypolskiej prowadzo-
nej przez Zakon Krzyżacki. Tatarzy wielokrotnie okazywali swoją 
lojalność względem polskiego króla, np. podczas rokoszu Lubomir-
skiego w latach 1665-1666, w którym walczyli przeciwko zbuntowa-
nej szlachcie m.in. w bitwie pod Częstochową.

W 1683 r. chorągwie tatarskie w składzie wojsk koronnych 
przechodziły przez Śląsk w drodze na Wiedeń. 24 sierpnia 1683 r. 
król Jan III Sobieski zatrzymał się na krótko na zamku w Racibo-
rzu2. W wojnie sukcesyjnej austriackiej 1740-1748 oraz wojnie Prus 
z Saksonią 1756-1763, po stronie saskiej walczyły pułki tatarskie 
gen. Czymbaja Murzy Rudnickiego i płk. Aleksandra Mustafy Ko-
ryckiego. Wzięły one udział w walkach na ziemiach Śląska, Moraw 
i Saksonii, odznaczając się dzielnością i rozsławiając swe imię 
wśród żołnierzy Europy Zachodniej. W wojnie siedmioletniej na 
Śląsku i Saksonii walczył także gen. Józef Bielak (1729-1794), jeden 
z najwybitniejszych tatarskich dowódców3.

Tatarski rodowód miał gen. Łukasz Biegański (1755-1839)4. 
W czerwcu 1794 r., w stopniu majora, walczył w bitwie pod Szcze-
kocinami, jednym z największych starć powstania kościuszkow-
skiego. Tatarem z pochodzenia był także Henryk Sienkiewicz. 
Wciąż jednak słabo znane są jego związki ze Śląskiem5. Wątki 

1 Mika N., Racibórz w obliczu najazdów tatarskich i zagrożenia wałaskiego, Racibórz 2002, s. 59.
2 Ibidem, s. 100-101.
3 Borawski P., Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986, s. 206.
4 Posk H. P., Generalicja polska, t. I, Pruszków 1998, s. 59; Pawłowski B., Łukasz Biegański [w:] „Polski Słow-

nik Biograficzny”, t. II, Kraków 1936, s. 28.
5 Glensk J., Henryk Sienkiewicz i Śląsk: zarys dotychczasowych badań [w:] „Spotkanie Sienkiewiczowskie:  

Opole, 24-25 X 1996 w sto pięćdziesiątą rocznicę urodzin i osiemdziesiątą rocznicę śmierci pisarza oraz 

śląskie pojawiają się u niego m.in. w powieści „Potop” (t. II, rozdz. 
23), gdzie pisał o Raciborzu: „Przez Raciborz przejechano, koniom 
tylko popasłszy. Nikt króla nie poznał, nikt na orszak nie zwró-
cił zbytniej uwagi, bo wszyscy byli zajęci niedawnym przejściem 
dragonów, między którymi, wedle powszechnego mniemania, 
monarcha polski miał się znajdować”. W „Krzyżakach” (t. I, rozdz. 
10) jest fragment dotyczący podróży Zbyszka z Bogdańca do Wiel-
kopolski: „Za Olkuszem skręcili ku Śląskowi, którego granicą 
mieli wciąż jechać aż do Wielkopolski. Droga szła po większej 
części puszczą, w której pod zachód słońca odzywały się często, 
podobne do podziemnych grzmotów, ryki turów i żubrów, noca-
mi zaś pobłyskiwały spośród leszczynowej gęstwy oczy wilcze. 

w stulecie powstania Quo vadis?”, red. Z. Piasecki, Opole 1997, s. 295-312; tegoż: Związki pisarzy polskich 
z regionem Śląska (materiały bibliograficzne), Opole 1970, s. 44-48.

Sławomir Hordejuk

Tatarzy na Górnym Śląsku
(Zarys problematyki)
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Większe jednak niebezpieczeństwo niż od zwierza groziło na tej 
drodze wędrownikom i kupcom od niemieckich lub zniemczałych 
rycerzy ze Śląska, których zameczki wznosiły się tu i ówdzie nad 
granicą”. 

Pierwsi Tatarzy zaczęli przybywać na tereny obecnego woj. 
śląskiego w II połowie XIX w. Wiązało się to zarówno z rozwojem 
przemysłu, jak i stacjonującymi w zaborze rosyjskim garnizonami 
i oddziałami wojskowymi (Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Często-
chowa, Będzin, Czeladź). Brak jest dokładnych statystyk, ilu Ta-
tarów pełniło służbę w tych jednostkach6. Pewne informacje dla 
garnizonu w Częstochowie7 podaje dr Leszek Madej. Tatarzy służyli 
głownie w 7 pułku strzelców (4,11%), 8 pułku strzelców (4,78%) i 42 
pułku dragonów 92,09%). Liczebnie przedstawiało się to następują-
co: 7 ps – 56 muzułmanów, 8 ps – 36 i 42 pd – 238.

Tatarskim oficerem służącym w jednym z miejscowych garni-
zonów był Piotr Miśkiewicz. Jego syn, Tadeusz Miśkiewicz urodził 
się w 1895 r. w Dąbrowie Górniczej. Był zawodowym pilotem woj-
skowym w stopniu kapitana. Brał udział w I wojnie światowej, jako 
pilot 7 i 15 Eskadry Myśliwskiej. W okresie międzywojennym służył 
m.in. w 3 Pułku Lotniczym w Poznaniu. Zatrudniony był również 
w Centralnych Zakładach Lotniczych w Warszawie. Następnie zaj-
mował stanowisko komendanta Parku 5 Pułku Lotniczego w Lidzie. 
W latach 30. XX w. mieszkał w Katowicach. Był uczestnikiem wojny 
obronnej 1939 r., jeńcem niemieckich oflagów9.

Krótką wzmiankę o Tatarach w Zagłębiu Dąbrowskim na prze-
łomie XIX/XX w. podaje historyk Dariusz Walerjański: „Najlepszym 
przykładem wielonarodowości w Zagłębiu jest zachowany z drugiej 
połowy XIX wieku kompleks czterech cmentarzy wyznaniowych – 

6 Rosyjski historyk S. W. Wołkow obliczył, że w latach 1862-1869 w armii rosyjskiej służyło od 0,9 do 
1,13% oficerów muzułmanów (w tym Tatarów). Madej L., Rosyjski garnizon wojskowy w Częstochowie, 
Kraków 2009, s. 59.

7  Istniał w latach 1831/1832-1914.
8  Madej L., op. cit., s. 56.
9  Dzienniki Personalne MSWoj. za lata 1921-1929; Lista strat Polskiego Czerwonego Krzyża nr 10490, 

13524 20398.

prawosławnego, ewangelickiego, katolickiego i żydowskiego. Rów-
nież oprócz wyżej wymienionych grup etnicznych, np. w Zagłębiu 
można było spotkać zamieszkałych muzułmanów – pracujących 
w górnictwie Tatarów”10. 

Warto nadmienić, że jednym z uczestników III powstania ślą-
skiego był Włodzimierz Abłamowicz (1891-1974), ps. Tatar, kpt WP, 
dr prawa i adwokat. Dowodził wówczas 3 dywizjonem pociągów 
pancernych. Od 1922 r. był czynnie zaangażowany w środowisku 
byłych powstańców śląskich11.

Niewiele wiadomo także o obecności Tatarów na Górnym 
Śląsku po I wojnie światowej. Pierwszy powszechny spis ludności 
z 1921 r. nie objął woj. śląskiego z przyczyn prawno-międzynarodo-
wych12. Z kolei powszechny spis ludności z grudnia 1931 r. dla woj. 
śląskiego nie uwzględnił narodowości, zaś w podziale na wyznania 
nie figurują wyznawcy islamu („mahometanie”, jak ich wtedy błęd-
nie określano). Być może zakwalifikowano ich do kategorii wyznań 
„inne niechrześcijańskie”?

Tatarskiego pochodzenia był Aleksander Tupalski (1900-1980), 
piłkarz Polonii Warszawa, działacz sportowy, jeden z najwybitniej-
szych ówczesnych hokeistów, kapitan i trener reprezentacji Polski, 
sędzia hokejowy, inżynier-mechanik, konstruktor silników lotni-
czych, major Polskich Sił Zbrojnych13. Jako czołowy zawodnik re-
prezentacji narodowej, wraz z drużyną przygotowywał się w Kato-
wicach do Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie, które odbyły się 
w Krynicy (luty 1931 r.). Wspominał o tym w swoich pamiętnikach 
tenisista i hokeista Przemysław Warmiński: „Katowice, 21 XII 1930.  
Wyjechałem w poniedziałek o północy via Kielce do Katowic, a więc 
jestem tu już od dni 5. (...) Jeśli chodzi o trening hockeyowy – to 
się przedstawia gorzej. (...) Wczoraj i przedwczoraj były mecze te-
amów oraz drużyny „Cracovii”. Najlepszych graczy dotąd nie było, 
dziś przyjechał Tupalski, Kowalski i Krygier”14. 

Kilkakrotnie w Katowicach15 zatrzymywał się Leon Tuhan-Ba-
ranowski (1907-1954), znany przedwojenny szachista, problemista 
oraz pisarz i dziennikarz. Np. w 1934 r. brał udział w II Szachowych 
Drużynowych Mistrzostwach Polski w Katowicach. Reprezentował 
warszawską drużynę, która zajęła I miejsce (III miejsce przypadło 
zespołowi z Katowic). 

Mało znaną kwestią jest służba wojskowa Tatarów w jednost-
kach wojskowych na terenie woj. śląskiego, zarówno przed, jak i po 
II wojnie światowej. Krótko po zakończeniu działań wojennych, 
w rozminowywaniu Śląska brał udział płk dypl. inż. Adam Szegide-
wicz (1924-1995). W latach 1954-1955 był zastępcą, a następnie sze-
fem wojsk inżynieryjnych Śląskiego Okręgu Wojskowego. Do marca 
1957 r. pełnił obowiązki komendanta Oficerskiej Szkoły Wojsk In-
żynieryjnych, a od stycznia 1967 r. do grudnia 1972 r. komendanta 
Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu16. 
Można też przypuszczać, że pewna grupa Tatarów z byłego Impe-
rium Rosyjskiego, służących w Armii Czerwonej, walczyła z woj-
skami niemieckimi w Katowicach w styczniu 1945 r. Na cmentarzu 
radzieckim w Parku Kościuszki w Katowicach spoczywa Wasilij 
Murza Afanasjewicz (1922-1945). 

Po 1945 r. na Górnym Śląsku osiedliła się nieznana liczba 
osób pochodzenia tatarskiego. Brak jest danych statystycznych, 
co do ilości Tatarów z Kresów Wschodnich, którzy przybyli tutaj 
w ramach przesiedlania z Kresów. Wiadomo, że kilkanaście rodzin 
tatarskich zamieszkało wówczas na Dolnym Śląsku: m.in. we Wro-
cławiu, Oleśnicy, Jeleniej Górze, Zgorzelcu. We Wrocławiu Tatarzy 

10 Walerjański D., Ziemia wielu narodów – historia zapomniana [w:] „Śląskie Skarby. Wielokulturowe tradycji 
regionu”, dodatek do Gazety Wyborczej z 15.10.2007 r., s. 3.

11 Dziadulewicz S., Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929, s. 367. „Rocznik Tatarski”, t. I, Wilno 
1932, s. s. 164; Abłamowicz W., Pro memoria, Kraków 1970 (maszynopis wspomnień kpt. Abłamowicza 
ze zbiorów dr. Dominika Abramowicza z Katowic).

12 Włączenie Górnego Śląska do Polski nastąpiło dopiero po wkroczeniu wojsk polskich (17.06.–4.07.1922 r.).
13 Tuszyński B., Polscy olimpijczycy XX wieku (1924-2002), t. II, Wrocław 2004, s. 314-315. 
14  Warmiński P., Pamiętnik 1927-1939 [w:] „Akademicki Związek Sportowy 1908-1983. Wspomnienia i pa-

miętniki”, wybór i oprac. Wryk R., Poznań 1985, s. 186-187.
15 Litmanowicz W., Giżycki J., Szachy od A do Z, t. II, Warszawa 1986, s. 1253.
16 Barszczewski Z., Sylwetki saperów, Warszawa 2001, s. 337.
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powołali gminę muzułmańską, która istniała do lat 50. ubiegłego 
wieku, po czym społeczność ta uległa rozproszeniu17. 

W latach 50. i 60. kilku Tatarów mieszkało w Katowicach 
oraz sąsiednich miastach. Byli to m. in. Emir Buczacki (1935-1990), 
aktor filmowy i teatralny, znany z filmów „Noce i dnie”, „Faraon”, 
„Perła w koronie”. Od 1963 r. do 1987 r. (z krótkimi przerwami) grał 
w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach18. Od 1960 
r. w Katowicach zadomowił się kpt Jan Jakub Szegidewicz (1906-
1983)19, przedwojenny pilot-instruktor20, więzień KL Auschwitz i KL 
Neuengamme. Przez kilka lat pracował w katowickich Zakładach 
Produkcji Części Zamiennych „Zremb”21. W latach powojennych 
w Chorzowie mieszkał Józef Tuhan-Murza Baranowski. Jego cór-
ka, Aleksandra Tuhan-Murza Kuberska, jest lekarzem-anestezjolo-
giem w tutejszym Zespole Szpitali Miejskich22. Obecnie nazwisko 
Tuhan-Murza Baranowski występuje jedynie w woj. śląskim.

Tatarskie pochodzenie miał Leon Bruno Abdank-Abakanowicz 
(1911-1988), mieszkający po wojnie w Gliwicach. Pochodził z Wilna, 
gdzie ukończył gimnazjum humanistyczne. Był synem Zofii i Witol-
da Abakanowiczów. Od 1 września 1932 r. odbywał służbę wojsko-
wą. Do wybuchu wojny mieszkał w Krakowie. We wrześniu 1939 r. 
w stopniu kaprala walczył w wojnie obronnej. 15 listopada 1939 r. 
znalazł się w Septfonds (Francja). W maju 1940 r. trafił do polskiej 
bazy w Blackpool. Po przeszkoleniu lotniczym na sprzęcie brytyj-
skim, od 1 stycznia 1942 r. w szeregach 301 Dywizjonu Bombowego 
„Ziemi Pomorskiej”, a od 1 lipca 1943 r. w 304 DB „Ziemi Śląskiej” 
(jako strzelec pokładowy). Następnie skierowany do 1586 Eska-
dry do Zadań Specjalnych w Brindisi (Włochy). Wojnę zakończył 
w stopniu starszego sierżanta (brytyjski Warrant Officer – chorąży) 
i powrócił do Polski. Pochowany jest na cmentarzu komunalnym 
w Gliwicach przy ul. Kozielskiej.

Kilka osób pochodzenia tatarskiego przybyło na Górny Śląsk 
z Podlasia. Jedną z nich jest Elżbieta Szahidewicz z Białegostoku, 
emerytowany pracownik zakładów graficznych w Katowicach-Weł-
nowcu23. Z Białegostoku pochodził też prof. Aleksander Abłamo-
wicz, romanista i literaturoznawca, w latach 1973-2002 kierownik 
Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach oraz dziekan Wydziału Filologicznego tegoż uniwersytetu. Od 
1945 r. mieszkał w Bytomiu. W 1969 r. w Rydułtowach zamieszkał 
Bogumił Pirogowicz (1943-2008), absolwent historii na UŚ w Ka-
towicach, wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Ryduł-
towach. Pochodził ze Studzianki na południowym Podlasiu. Jego 
mama wywodziła się z tatarskiego rodu Bajrulewiczów24. 

Nieliczni Tatarzy pracowali po II wojnie światowej w śląskich 
kopalniach. Jednym z nich był zmarły kilka lat temu Dżafar Radkie-
wicz. Pochodził ze Słonimia (dawne woj. nowogródzkie). Po wojnie 
mieszkał w Jeleniej Górze. Na początku lat 50. należał do podziem-
nej organizacji niepodległościowej, za co skierowano go do pracy 
w kopalni. Miał siostrę Helenę (zm. marzec 2012 r.), która mieszka-
ła w Białymstoku25.

Niektórzy Tatarzy prowadzą obecnie interesy w woj. śląskim. 
Prezesem spółki Papatia w Częstochowie jest Selim Tuhan-Ba-
ranowski. Jego ojciec, Janusz Baranowski, dr chemii Politechniki 
Łódzkiej, autor kilku patentów, były senator, jest założycielem Sto-
warzyszenia Historycznego Żydów Miasta Częstochowy. W cza-
sach PRL był opozycjonistą oraz jednym z założycieli Solidarności 
Rolników Indywidualnych i Kongresu Liberalno- Demokratycz-

17 Szerzej zob. Miśkiewicz A., Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski 1945-2005, Gorzów Wielkopolski 2009, 
s. 43, 54, 81.

18 Szczegółowy biogram Emira Buczackiego opublikowany zostanie w „Przeglądzie Tatarskim” nr 3/2013.
19 O lotnikach pochodzenia tatarskiego autor przygotowuje obecnie obszerną pracę.
20 Konopacki M. M., Józef Piłsudski w tradycji Tatarów polskich [w:] „Pamięć i Trwanie”, Białystok-Supraśl  

1998, s. 29-30; Relacja ustna Zygfryda Mleczaka z Katowic, 14.01.2012 r.
21 Szweda K., Koronny świadek męczeństwa [w:] „Gość Niedzielny”, nr 46 z 11.11.1984 r., s. 5.
22 Relacja ustna Aleksandry T.-M. Kuberskiej z 2.10.2012 r.
23 Relacja ustna dr. Marka Moronia z Rudy Śląskiej, 6.10.2012 r.
24 Szerzej zob. Hordejuk S., Bogumił Pirogowicz (1943-2008) [w:] „Echo Studzianki”, nr 2 z 7-8.07.2012 r., s. 3-4.
25 Relacja pisemna Aleksandra Miśkiewicza. Białystok, 30.04.2012 r. (w zbiorach autora).

nego26. Natomiast firma Budimex Dromex S.A., której prezesem 
zarządu był mgr inż. Stefan Bekir Assanowicz, realizowała na 
Górnym Śląsku kilka inwestycji, m. in. budowę autostrady A1 (od-
cinek Pyrzowice-Piekary) oraz wielofunkcyjne centrum handlowo-
-usługowo-mieszkaniowe w Bielsku-Białej. Na marginesie warto 
dodać, że w miejscowości Jaworze Dolne k. Bielska-Białej od 1982 
r. działa firma „Łukbis”, która zajmuje się produkcją sportowe-
go i tradycyjnego sprzętu łuczniczego, w tym zdobionych łuków 
krymskotatarskich.

Oprócz tego na śląskich uczelniach wykładało (lub wykłada) 
kilka osób pochodzenia tatarskiego. Członkiem rady naukowej Gór-
nośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Mysłowicach jest prof. 
Józef Półturzycki. W latach 1973-2002 Instytutem Filologii Romań-
skiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kierował wspomniany 
prof. Aleksander Abłamowicz. Z kolei adiunktem w Zakładzie Ibe-
rystyki Uniwersytetu Wrocławskiego jest dr Jerzy Achmatowicz.

Nieznana liczba Tatarów podejmuje studia na uczelniach wyż-
szych woj. śląskiego. Wśród nich są także Tatarzy z Tatarstanu. 
W sumie na Górnym Śląsku mieszka obecnie kilkadziesiąt rodzin 
pochodzenia tatarskiego. Niestety, prawdopodobnie nikt już nie 
kontynuuje tradycji etniczno-religijnych. Niewielka liczba Tatarów 
w latach powojennych nie umożliwiła powołania tutaj muzułmań-
skiej gminy wyznaniowej. Dodatkowo, Tatarzy, którzy osiedlali się 
na Górnym Śląsku, najczęściej wchodzili w mieszane związki mał-
żeńskie. Zerwanie więzów ze wspólnotą powodowało, że z czasem 
zmieniali wyznanie, przechodząc na katolicyzm. Warto nadmienić, 
że od 2007 r. istnieje w Katowicach Centrum Kultury Islamu, jednak 
na piątkowych modlitwach nie ma polskich Tatarów-muzułmanów.

Tatarskie ślady na Górnym Śląsku
Wśród legend, przekazów i tradycji Śląska często pojawiają 

się nazwy (zarówno miejscowe, jak i topograficzne), których po-

26 www.shzmykwa.pl; Kto jest kim w polityce polskiej, Warszawa 1993, s. 15.

Emir Buczacki

Jan Jakub Szegidewicz
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chodzenie wiąże się z Tatarami. Poruszane jest to w rozprawach 
monograficznych miast, wsi i regionów, przewodnikach krajoznaw-
czych. O randze problemu świadczą dziesiątki nazw miejscowości 
i obiektów fizjograficznych, zawierających rdzeń „tatar”, czy „ta-
tarski”. I tak mamy np. Tatarskie Okopy oraz Dolinę Tatarską (gm. 
Niemcza, pow. dzierżoniowski); Tatarską Górę; Tatarskie Wykopy 
(pow. trzebnicki); Tatarskie Wzgórza (Niemodlin); Wieża Mongołów 
(gm. Grodków, pow. brzeski). W gminie Rajcza (pow. żywiecki) znaj-
duje się miejscowość Tatarki, a w kilku śląskich miastach mamy 
ulicę Tatarską (m.in. w Legnicy i Wrocławiu)27.

Chorzów i Katowice-Dąb wprost powołują się na historyczne 
korzenie z okresu najazdów tatarskich. Nazwę Orzegowa (obecnie 
dzielnica Rudy Śląskiej) niektórzy tłumaczą jako pochodzącą od wy-
rażenia „orze głowy”. Według legendy, podczas orki pługi wyorywały 
z pól wiele czaszek ofiar tatarskiego najazdu. Natomiast w miejsco-
wości Góra jest Tatarski Grób, gdzie jeszcze przed stu laty stała ka-
mienna kolumna. Podobno znajdował się na niej obrazek przypomi-
nający okres tatarski. Podczas robót budowlanych w pobliżu kolumny 
znaleziono mnóstwo kości oraz części metalowych pochodzących 
z hełmów i mieczy. Według przekazu zostali tam pogrzebani Tatarzy, 
którzy zginęli w czasie odwrotu ich wojsk. Resztki kości pozbierano 

27 „Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska”, t. XIV, Opole 2009, s. 71. 

i pogrzebano pod krzyżem, który stoi w Górze. Miejsce natomiast, 
skąd Tatarzy atakowali Grodzisko, zwie się Tatarskim Polem28.

W woj. śląskim występuje wiele „tatarsko” brzmiących nazwisk, 
jak np. Abłamowicz (Katowice, Bytom); Bajraszewski (Tychy); Ba-
zarewicz (Gliwice); Kryczyński (Katowice, Częstochowa); Murzicz 
(Zabrze); Rodkiewicz (Chorzów, Bieruń, Lędziny, Częstochowa); Sa-
farewicz (Gliwice, Rybnik, Racibórz, Wodzisław Śl.); Szczęsnowicz 
(Chorzów, Tychy); Talkowski (Dąbrowa Górnicza); Tuhan-Murza Ba-
ranowski (Chorzów, Częstochowa); Ułan (Tychy, Cieszyn)29.

Kontakty z Tatarami pozostawiły ślady nie tylko w nazwi-
skach, ale także w słownictwie. W języku polskim mamy wiele słów 
pochodzenia tatarsko-tureckiego, np. czajnik, kozak, kotara, ułan, 
bachmat, nahaj, sajdak, tarpan, kulbaka. Na Śląsku powszechnie 
stosuje się wiele określeń związanych z Tatarami. Przykładowo 
o gwałtownym wtargnięciu, wypadku samochodowym, nieraz też 
o silnym uderzeniu mówi się „wtatarzył”. Powiada się np. „Gość nie 
w porę, gorszy od Tatarzyna”, „Rozkazuje jak chan tatarski”, „Wierny 
jak Tatarzyn”, „Złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma”.

Największe bogactwo tatarskich wpływów występuje w polskiej 
sztuce kulinarnej. W wielu śląskich domach serwuje się tzw. pogańskie 
krupy, zwane także tatarką – czyli kaszę gryczaną. Jest ona podstawo-
wym składnikiem krupnioków. Prawdopodobnie zawdzięczamy ją Ta-
tarom, dlatego nazywa się ją również poganką (pohanką) lub tatarką 
(polygonum tataricum). Podobno w XIII w. rozsiana została na Górnym 
Śląsku przez Tatarów, którzy przywieźli nieznaną przedtem w tych 
stronach kaszę ze swej dalekiej ojczyzny. Na co dzień karmili nią konie 
w czasie wielkiego marszu na zachód. Oprócz tego mamy potrawę 
z surowego mięsa – befsztyk tatarski, zwany potocznie tatarem. Jego 
historia również wiąże się z Tatarami. Jeźdźcy tatarscy wkładali bo-
wiem wołowinę pod siodła i podczas jazdy rozgniatali ją na miazgę. 
Następnie mięso zeskrobywano, przyprawiano i pieczono. Niektórzy 
są zdania, że były to pierwsze hamburgery. 

Tatarskie pochodzenie ma także tatarak (tatarak zwyczajny), któ-
ry porasta brzegi akwenów w całej Polsce. Jego ludowa nazwa to tatar-
skie ziele. Z powodzeniem stosowane jest w lecznictwie i kosmetyce. 
Bylina ta, wywodząca się z Chin oraz Indii, do Polski trafiła w czasie 
średniowiecznych najazdów tatarskich. Wśród potraw popularny jest 
tatarski sos oraz mięso zwane tatarem. W niektórych regionach Pol-
ski spotykamy chleb zwany tatarczuch, wypiekany z mąki gryczanej, 
mleka, drożdży i wody. W woj. śląskim dostaniemy go m.in. w Żarkach 
k. Częstochowy. Jak głosi legenda, chleb ten pierwotnie wypiekany był 
na terenach Stobiecka Miejskiego, obecnej dzielnicy Radomska. Tam 
właśnie uprawę gryki zapoczątkowali osiedleni w dawnych czasach 
jeńcy tatarscy, stąd jej potoczna nazwa – tatarka.

Tatarom zawdzięczamy także narodziny tradycji ułańskich. 
Nazwa tej formacji wojskowej pochodzi od nazwiska XVIII-wiecz-
nego Tatara, płk. Aleksandra Ułana. Podległych mu żołnierzy nazy-
wano ułanami i nazwa ta pozostała nawet po jego śmierci. Z cza-
sem ułanami zaczęto nazywać żołnierzy wszystkich tatarskich 
pułków. Ułani stosowali nowe rozwiązania taktyczne, jak np. zma-
sowane uderzenie wzorem dawnej husarii i łamanie oporu prze-
ciwnika za pomocą brawurowej szarży przy użyciu samych tylko 
lanc. Od II poł. XVIII w. pułki ułańskie zaczęto tworzyć również 
w armiach zachodnich. 

Z okresu najazdów tatarskich pochodzi wiele legend i historii. 
W 1241 r. w okolicy dzisiejszego Wodzisławia Śląskiego doszło do 
bitwy. Ślązacy wciągnęli w zasadzkę tatarski podjazd i większość 
najeźdźców zginęła. Wziętych do niewoli miano osadzić w dolinie 
rzeczki, w okolicy dzisiejszej Mszany. Okazali się potrzebni ksią-
żętom raciborskim jako świetni hodowcy koni. Ochrzczono ich, 
a z biegiem lat wrośli w miejscową społeczność.

W jednym z przedwojennych przewodników po woj. śląskim, 
pod hasłem „Mszana” autor zapisał: „Ludność tej wsi, zwana Ta-
tarczykami, według tradycji ludowej ma rzekomo pochodzić od 
28 Legendy Górnego Śląska, red. J. Brudzewski, tłum. K. Cicer, Katowice 2006, s. 21-25.
29 www.moikrewni.pl.

Leon Bruno Abdank+Abakanowicz
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Tatarów, którzy rozgromieni pod Wodzisławiem tu się osiedlili”30. 
Chociaż na poparcie prawdziwości wydarzeń sprzed blisko 800. 
lat brak pewnych źródeł historycznych, faktem jest, że potomko-
wie tamtych Tatarów żyją nadal w Mszanie. Wykazały to bada-
nia antropologiczne prowadzone w latach 30. XX w. przez prof. 
Idziego Panica i naukowców z Wydziału Antropologii Polskiej 
Akademii Umiejętności. Przeprowadzili oni wnikliwe badania 
wśród członków rodzin Tatarczyków. Wyniki w pełni potwierdziły 
ich mongolski rodowód i azjatyckie cechy, zachowane mimo upły-
wu siedmiu wieków i związków z ludami słowiańskimi. Zresztą 

30 Berezowski S., Turystyczno-krajoznawczy przewodnik po województwie śląskim, Katowice 1937, s. 345. 

i obecnie w rysach twarzy niejednego męskiego potomka Tatar-
czyków można jeszcze dostrzec tatarskie rysy, zaś u kobiet swo-
iste cechy urody kobiet Wschodu. 

Od 2002 r. w Mszanie organizowany jest Zlot Rodu Tatarczy-
ków. Impreza ma charakter festynu, którego ważnym momentem 
jest przemarsz przez wieś delegacji Tatarczyków z różnych stron 
Polski i świata. Poza Tatarczykami na Górnym Śląsku spotyka się 
także nazwiska: Tatar, Tatara, Tatarzyn, Tatarski, Tatarczak.

       
Sławomir Hordejuk

■

„Jako polski Tatar i potomek rtm. Romanowicza, oficera pułku 
tatarskiego ułanów wojsk kościuszkowskich Achmatowicza poczu-
wam się moralnie obowiązanym przyjąć zaszczytny dla mnie wy-
bór Centralnego Komitetu Związku Tatarów Polski, Litwy, Białorusi 
i Ukrainy na stanowisko dowódcy wskrzeszonego Pułku Tatarskie-
go Ułanów im. Achmatowicza i mam honor prosić Pana Inspektora 
o przydzielenie mnie na wyżej wskazane stanowisko”1. Tak pisał 
do ówczesnego Inspektora Generalnego Jazdy Wojska Polskiego, 
określając w ten sposób swój stosunek do powstającego państwa 
polskiego i jego walki o granice i suwerenność, generał major ka-
walerii wojsk carskich – Aleksander Romanowicz. 

W Wojsku Polskim (WP) służył niewiele ponad rok, dowodząc 
pułkiem i brygadą jazdy.2 Odchodził w atmosferze oskarżeń i nie-
słusznych pomówień, zniechęcony i sfrustrowany sytuacją jaka się 
wytworzyła wokół jego osoby. Być może zbliżająca się 80. rocznica 
śmierci jest dobrą okazją, aby przypomnieć jego zasługi, nie tyl-
ko dla polskich Tatarów. Pisano o nim raczej rzadko, nie zawsze 
obiektywnie, a w biogramach i pracach historycznych natrafiamy 
na niemałą ilość błędów, przeinaczeń (np. występuje pod nazwi-
skiem Romanowski) i niedomówień3. Należy do generałów prawie 
zapomnianych, chociaż odegrał niepoślednią rolę w tzw. wyprawie 
kijowskiej, dowodząc w owym czasie 7 Brygadą Jazdy (BJ), której 
patrole pierwsze wkroczyły do stolicy Ukrainy. 

Nie twierdzę, że ten szkic biograficzny rozwieje wszelkie wąt-
pliwości, głównie z powodu skromnej bazy źródłowej. Mam jednak 
nadzieję, że przybliżenie czytelnikowi sylwetki gen. Aleksandra 
Romanowicza przyczyni się do bardziej sprawiedliwej oceny jego 
działalności oraz stanie się przyczynkiem do poszerzenia wiedzy 
o tradycjach wojskowych polskich Tatarów i ich niełatwych drogach 
do niepodległej Rzeczypospolitej.

1 CAW, akta personalne (dalej: ap) nr 7595,6004 (starej sygnatury), gen. Aleksandra Romanowicza. 
Podanie do Inspektora Generalnego Jazdy Wojska Polskiego.

2 Przyjęto go do służby 4 I 1920 r. zgodnie z jego prośbą w randze gen. ppor., odesłano w stan spoczynku 
26 I 1921 r. Na emeryturę przeszedł 1 IV 1921 r. CAW, ap gen. Romanowicza op. cit., Karta Ewidencyjna; 
Dekret Naczelnego Wodza WP z 26 I 1921 r. nr 2588.

3 Patrz: H. Korczyk, Aleksander Romanowicz, Polski Słownik Biograficzny (PSB), t. XXXI, Wrocław-
Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988-1989, s. 589; S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich 
w Polsce, Wilno 1929; S. Dumin, Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego, Gdańsk 2006; 
A. Miśkiewicz, Tatarzy Polscy 1918-1939,Warszawa 1990, s. 30 i n.; P. Stawecki, Słownik Biograficzny 
Generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1994, s. 279; T. Kutrzeba, Wyprawa kijowska 1920, 
Warszawa 1937; K. Rudnicki, Operacyjna użyteczność kawalerii w świetle historii, Warszawa 1937, s. 99-111 
(z błędnym nazwiskiem Romanowski); T. Kryska-Karski, S. Żurakowski, Generałowie Polski Niepodległej, 
Warszawa 1991, s. 155; A. Suchcitz, Generałowie wojny polsko-sowieckiej, Białystok 1993, s. 62-63;  
T. Machalski, Ostatnia epopeja. Działania kawalerii w 1920 roku, Londyn 1969, s. 14-55; J. Wielhorski, Jazda 
polska w dobie ofensywy kijowskiej 25 IV-12 V 1920 r., Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej, Londyn, t. XVIII, 
maj-sierpień 1990 r., nr 135, s. 459-474; A. Miśkiewicz, J. Kamocki, Tatarzy Słowiańszczyzną obłaskawieni, 
Kraków 2004; L. Krawiec, Zarys dziejów ludności tatarskiej w Rzeczypospolitej Polskiej [w] Tatarzy w Polsce, 
Wilno 1936; A. Zamoyski, The Battle for the Marchlands, New York 1981( występuje wielokrotnie jako 
gen. Romanowski).

Aleksander Romanowicz przyszedł na świat 1 kwietnia 1871 r.  
w folwarku Olekszyszki4, położonym nad rzeką Paraduńką w gu-
berni wileńskiej, powiecie lidzkim, w odległości 17 wiorst od Ej-
szyszek i 35 od Lidy5. Jego dziadek Albert Abraham i pradziadek 
Daniel byli właścicielami Niekraszuniec, dwustuhektarowego 
majątku położonego w rejonie woronowskm powiatu lidzkiego, 
w którym znajdował się dwór rodzinny pochodzący z XVIII wieku. 
Cechą charakterystyczną tego regionu była „(…) ogromna obfitość 
drobnych folwarków, osad, zaścianków, które gęstą siecią pokry-
wały powiaty: wileński, lidzki i oszmiański”6. Romanowiczowie 
sąsiadowali z majątkami Kryczyńskich i Krahelskich i pomimo 
niełatwej sytuacji ziemian po rozbiorach udało im się utrzymać 
Olekszyszki i Niekraszuńce w swoich rękach aż do roku 1944. 
Ostatnim właścicielem był młodszy brat Aleksandra, Jakub Roma-
nowicz.

Pochodzili Romanowicze ze starego tatarskiego rodu z dawna 
osiadłego na Litwie, który z pietyzmem kultywował tradycje zie-
miańskie i wojskowe. Według niepotwierdzonych źródłowo infor-
macji mieli wywodzić się od kniaziów Juszeńskich. Owi tajemniczy 
kniaziowie używali przydomka Daniar Beg i sami siebie nazywali 
mirzami7. Zarówno ojciec Romuald Romanowicz, jak i matka Emi-
lia (vel Amelia) z Jakubowskich, pochodzących z okolic Niekraszu-
niec i pieczętujących się herbem Topór, byli muzułmanami. Z domu 
rodzinnego wynieśli więc obaj Romanowicze, Aleksander i jego 
młodszy brat Jakub, oraz ich dwie siostry, Maria i Żanna,8 przywią-
zanie do religii przodków, tradycji polskich Tatarów, poczucie przy-
należności do narodu polskiego i całkiem niezłą znajomość języka 
polskiego. Chłopcom dodatkowo wpajano jeszcze zamiłowanie do 
wojaczki i szczególny sentyment do koni.

Tatarzy nazywani też Muślimami lub Lipkami (od tureckiej na-
zwy Litwy) osiedlali się w Wielkim Księstwie Litewskim od przeło-
mu XIII i XIV wieku, uciekając przed prześladowaniami religijnymi 
i walkami politycznymi jakie towarzyszyły rozpadowi, niegdyś po-
tężnego imperium – Złotej Ordy. W 1409 r. pod skrzydła Wielkie-

4 Olekszyszki to mały folwark oraz dwór szlachecki, który według wykazu z 1844 r. (Państwowe 
Archiwum Historii Litwy w Wilnie, zesp. 394, inden. 4, vol. 873) należał do Józefa, Jakuba, Mustafy 
i Abrahama Romanowiczów. Jeden z nich, prawdopodobnie Abraham, był dziadkiem gen. Aleksandra 
Romanowicza. W 1866 r. w folwarku zamieszkiwało 15 osób, w tym 3 muzułmanów (Słownik 
Geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich, Warszawa 1880-1902, t. VII, s. 460). 

5 Wiorsta, rosyjska miara odległości, ok. 1,0668 km.
6 W guberni wileńskiej mieszkało: 49,1 % Polaków, 14,7% Litwinów, 21,7 % Białorusinów (tutejszych), 

11,9 Żydów. Tatarzy byli rozsiani po rożnych powiatach, np. w Iwje w powiecie oszmiańskim mieszkało 
ponad 500 Tatarów. E. Maliszewski, Przewodnik po Guberni Wileńskiej. Zarys statystyczno-opisowy, 
Warszawa 1919, s. 5-6 i 19-22; N. Rauba, Przewodnik po Litwie i Białorusi, Wilno 1909, s. 78-79. 

7 Mirza (murza), jeden z tytułów tatarskiej arystokracji i szlachty; książę perski lub tatarski.
8 Maria wyszła za mąż za Abuteleba Muchlę, syna pułkownika armii carskiej, a Żanna za Jakuba 

Bohdanowicza. Obaj mężowie byli Tatarami.

Mieczysław Bielski

Generał o tatarskich korzeniach 
– Aleksander Romanowicz (1871-1933) 

Szkic biograficzny, część pierwsza
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go Księcia Witolda schronili się wraz z wojskiem synowie chana 
Tochtomysza. Jego syn Dżelal ad-Din dowodził posiłkami tatarskimi 
w bitwie pod Grunwaldem. Zapewne też w tym okresie, lub nieco 
później, mieli przybyć na ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego 
owi kniaziowie Juszeńscy – podobno protoplaści kilku rodów tatar-
skich, w tym, być może, Romanowiczów. Niekiedy Tatarzy trafiali na 
Litwę i ziemie koronne jako jeńcy wojenni w jakże licznych konflik-
tach polsko-tureckich.

Tatarzy, głównie ci, którzy przybywali dobrowolnie, traktowa-
ni przez wielkich książąt litewskich jak bojarzy litewscy lub ruscy, 
posiadali statut wolnych przybyszy. Rodzina Romanowiczów nale-
żała do grupy Tatarów gospodarskich, którzy dzięki książęcym lub 
królewskim przywilejom posiadali majątki ziemskie, nadawane za 
wierną służbę Rzeczypospolitej Obojga Narodów. To jej zawdzię-
czali swoją pozycję społeczną i materialną w nowej ojczyźnie9. Sy-
tuacja uległa jednak zasadniczej zmianie w wyniku upadku I Rze-
czypospolitej. Po trzecim rozbiorze władze carskie zdecydowały się 
na potwierdzenie wszystkich przywilejów i praw nadanych przez 
wielkich książąt litewskich i królów polskich Tatarom z nadzieją, 
że uda ich się skłonić do służby wojskowej w armii rosyjskiej lub 
administracji państwowej. Chętnie też widziano przejawy wrogiej 
postawy wobec Polaków.

Tymczasem wśród Polaków służba w armii zaborczej narażała 
chętnych na nieprzychylne opinie rodaków. „(…) Na szlify oficerskie 
spoglądano niechętnie, a nawet wrogo nie tylko w społeczeństwie 
polskim, lecz również i rosyjskim” – zapisze we wspomnieniach 
Mamert Stankiewicz, który po zdaniu matury w 1898 r. wybrał 
karierę wojskową w rosyjskiej marynarce wojennej10. Po latach 
o swojej decyzji wstąpienia do Korpusu Morskiego zapisze: „(…) 

9 O dziejach wojskowych polskich Tatarów patrz m.in.: Miśkiewicz, Kamocki, Tatarzy… op. cit., s. 9-88;  
M. Plewczyński, Ludzie Wschodu w wojsku ostatnich Jagiellonów, Warszawa 1995; J. Tyszkiewicz, Tatarzy 
na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XII-XVIII wieku, Warszawa 1989; P. Borowski, Tatarzy w dawnej 
Rzeczypospolitej, Warszawa 1986; S. Baranowski, Z aktów wojskowych o Tatarach litewskich, Wilno 1929; 
Księga Jazdy Polskiej, Warszawa 1938.

10 M. Stankiewicz, Z floty carskiej do polskiej, Warszawa 1997, s. 67.

wiedziałem, że popełniam jakby sprzeniewierzenie sprawie swe-
go narodu i uczucia tego nie pozbyłem się nigdy”11. Nie był w tych 
sądach odosobniony. Podobne uwagi znajdujemy w pamiętnikach 
gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego, który szczerze wyznawał, iż „(…) 
oddanie mnie do rosyjskiej szkoły wojskowej uważano nieomal za 
zdradę narodową; potępiano nie tylko rodziców ale i nas samych”12. 
Jednak pomimo tak negatywnych opinii całkiem niemała grupa Po-
laków podejmowała służbę w armii carskiej, bowiem dawała ona 
możliwości przyzwoitej egzystencji, tworzyła podstawy pewnej sta-
bilizacji. 

A jakie postawy dominowały wówczas u polskich Tatarów? 
Sytuacja jaka się wytworzyła po trzecim rozbiorze stawiała ich 
w obliczu niełatwych decyzji. Był to niewątpliwie dla nich trud-
ny czas swoistego egzaminu z wierności Rzeczypospolitej – już 
nieistniejącej. Udział w Insurekcji Kościuszkowskiej np. żołnierzy 
i oficerów Pułku Tatarskiego Ułanów, rtm. Romanowicza13, Jakuba 
Azulewicza, płk Mustafy Achmatowicza, gen. Łukasza Biegańskie-
go (w okresie Księstwa Warszawskiego generała dywizji WP), czy 
gen. Józefa Bielaka (wcześniej uczestnika wojny siedmioletniej 
1756-1763), konfederacji barskiej 1768-1771 i wojny polski-rosyjskiej 
1772 r.) – świadczy o dużym poświęceniu dla wspólnej z Polakami 
sprawy walki w obronie upadającej ojczyzny. 

Ich działalność stała się dobrym potwierdzeniem wierności 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów.14 W 1812 r. oficerowie Tatarzy 
„(…) pamiętający służbę pod sztandarami Rzeczypospolitej” (rtm. 
Mustafa Achmatowicz, Abraham Murza Korycki, kpt. Samuel 
Ułan…) nie bacząc na piętrzące się trudności i niezbyt przychylną 
postawę społeczności tatarskiej zdołali wystawić szwadron jazdy 
tatarskiej, który z czasem wszedł w skład I Lekkokonnego Pułku 
11 Ibidem, s.35.
12 J. Dowbór-Muśnicki, Moje wspomnienia, Warszawa 1935, s.21.
13 Rtm. Romanowicz służył w Korpusie gen. Jakuba Jasińskiego i brał udział w walkach na Litwie, 

Podlasiu, nad Narwią, na pograniczu Prus Wschodnich i w obronie Pragi. H. Mościcki, Generał Jasiński 
(1759-1794) i powstanie kościuszkowskie, Warszawa 1917, s. 325.

14 Miśkiewicz, Kamocki, Tatarzy… op. cit., s. 40-41.
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Gwardii Cesarskiej i uczestniczył we wszystkich bitwach tego pułku 
aż do abdykacji Napoleona.15 W powstaniu listopadowym Tatarzy 
nie utworzyli, co prawda, własnych formacji, lecz spotykamy ich 
w różnych pułkach kawaleryjskich, a w III Szwadronie Jazdy Wołyń-
skiej walczył pluton Tatarów pod komendą kpt. Bohdana Bielaka. 
W Korpusie gen. Samuela Różyckiego służyło wielu Tatarów, w tym 
znany już nam z okresu walk napoleońskich, wówczas już pułkow-
nik, Samuel Ułan. 

W powstaniu styczniowym odnotowujemy znacznie skrom-
niejszy udział Tatarów, ale i tak musimy wymienić tu choć kilka 
nazwisk: Rozalia Buczacka, jej syn Aleksander Buczacki, Józef 
Tuhan-Baranowski, Samuel Tuhan-Baranowski, Romuald Smol-
ski, bracia Bohdanowicze16. Odnajdziemy ich również w szere-
gach PPS oraz w Legionach Józefa Piłsudskiego (np. Aleksander 
Sulkiewicz z 5 Pułku Piechoty I Brygady Legionów). I chociaż za-
angażowanie Tatarów polskich w walkach o niepodległość nigdy 
nie przybrało formy masowego udziału, to śmiało możemy posta-
wić tezę, że ich elity zdały w większości egzamin z dochowania 
wierności, płacąc za swoją postawę taką samą cenę jak i inni 
obywatele byłej Rzeczypospolitej: zapełniając miejsca zsyłek, tra-
cąc majątki w drodze konfiskat lub uchodząc przed represjami na 
emigrację.

Dla wielu Tatarów, głównie tych nawykłych do wojaczki, nowa 
sytuacja po upadku Rzeczypospolitej nie stwarzała możliwości 
dla podejmowania innej decyzji, jak tylko wstępowanie na służbę 
w szeregi armii carskiej. Nie umieli się „(…) przestawić się na inny 
rodzaj pracy” – jak podkreślają autorzy książki „Tatarzy Słowiańsz-
czyzną obłaskawieni”, Aleksander Miśkiewicz i Janusz Kamocki  
– „(…) a rolnictwo ich nie pociągało”17. Podejmowali więc, bez spe-
cjalnych oporów, a często z pobudek czysto materialnych, służbę 
w armii rosyjskiej, najchętniej w jednostkach gdzie służyli Polacy, 
dochodząc niekiedy w awansach do rang generalskich, np. Maciej 
Sulkiewicz, Samuel Kryczyński, czy właśnie Aleksander Romano-
wicz. Warto jednak w tym miejscu podkreślić, iż większość Tatarów 
„(…) przyjmując na zewnątrz postawę lojalnych poddanych, trwała 
nadal w polskości (…), w gronie rodzinnym rozmawiali zawsze po 
polsku. W tym języku sporządzali notatki domowe, pisali listy i pa-
miętniki”18. Podróżujący po Wileńszczyźnie Aleksander Karpiński 
wręcz zapisze: „(…) Tatarzy wszyscy, a kalwinów i lutrów przeważ-
na część, posługuje się w domu językiem polskim”19. Czyż nie jest to 
wspaniały dowód przywiązania do polskości?

Tradycje wojskowe cenione były również w rodzie Romano-
wiczów. O jego przodku, rtm. Romanowiczu z powstania kościusz-
kowskiego już była tu mowa. Wiele majątków tatarskich znacznie 
podupadło po wprowadzeniu na Litwie reformy uwłaszczeniowej. 
Odnosiło się to również do Olekszyszek i Niekraszuniec. Dlatego 
już ojciec przyszłego generała WP, Romuald Romanowicz podjął 
służbę w armii carskiej, awansując do rangi kapitana artylerii. 
Nie widział też dla swoich synów – Aleksandra i Jakuba – innych 
dróg kariery jak tylko służba w wojsku carskim. Dlatego, gdy tylko 
młody Iskander (Aleksander) ukończył 12 rok życia, zdecydowano 
się na posłanie go do szkoły wojskowej. Wybór padł na Korpus 
Kadetów w Połocku20. W Rosji carskiej istniało w owym czasie 
kilkadziesiąt korpusów kadeckich, których zadaniem było kształ-
cenie dzieci i młodzieży na poziomie szkoły średniej. Nauka połą-
czona z pełnym utrzymaniem i skoszarowaniem trwała siedem lat 
i kończyła się egzaminem maturalnym. Oprócz programu cywilnej 
szkoły średniej realizowano szkolenie wojskowe, tak by przyszłych 
absolwentów przygotować do pełnienia różnych funkcji w służbie 
wojskowej albo cywilnej. Uprawniała też ona do podjęcia studiów 

15 Ibidem, s. 43-44.
16 Ibidem, s. 46-47.
17 Miśkiewicz, Kamocki, Tatarzy… op. cit., s. 42.
18 Miśkiewicz, Tatarzy… op. cit., s. 21.
19 A. Karpiński, Notatki z Wilna, Poznań 1896, s. 21.
20 CAW, ap. Gen. Romanowicza, op. cit., Karta kwalifikacyjna dla Komisji Weryfikacyjnej.

bez egzaminów wstępnych w akademiach wojskowych, instytu-
tach lub uniwersytetach.

Korpus Kadetów w Połocku21, do którego co roku uczęszczało 
około 350 kadetów, cieszył się dobrą opinią. Uczyło się w nim wie-
lu Polaków, głównie wywodzących się ze zubożałych rodzin zie-
miańskich. W okresie nauki Aleksandera Romanowicza (1883-1890) 
komendantem szkoły był płk Czyż, Polak z pochodzenia, ojciec 
znanego w późniejszym czasie inżyniera-architekta i konstruktora 
Eugeniusza Czyża (1879-1953), będącego również absolwentem tej 
szkoły. Połocki Korpus Kadetów ukończyło wielu sławnych później 
wyższych dowódców armii rosyjskiej lub Wojska Polskiego, np. gen. 
Kazimierz Lewicki, gen. WP Olgierd Pożerski, płk Wacław Plewako, 
płk dypl. Janusz Bokszczanin, czy płk Wincenty Adam Jasiewicz22, 
że poprzestanę na tych najbardziej znanych. Warto też pamiętać, 
że absolwentem Korpusu Kadetów w Połocku był młodszy brat 
Aleksandra – Jakub Romanowicz23.

Po ukończeniu Korpusu Kadetów Aleksander zdecydował 
się na podjęcie studiów w Mikołajewskiej Szkole Kawaleryjskiej 
w Petersburgu (1 X 1890 r.). Cieszyła się ona sławą szkoły dającej 
dobre podstawy wiedzy fachowej, gdzie teorię utrwalano liczny-
mi ćwiczeniami praktycznymi z zakresu topografii, musztry, jazdy 
konnej, szkolenia ogniowego, walki oddziałów spieszonych czy 
taktyki działań kawalerii. Ćwiczenia najczęściej przeprowadza-
no w rejonie Krasnego Sioła, położonego w pobliżu Petersburga. 
Nauka trwała dwa lata i na każdy rok przyjmowano około stu stu-
dentów (junkrów). Panowała tam wzorowa dyscyplina, podwyż-
szone standardy wymagań i duch rywalizacji. Czas wolny, którego 
nie było zbyt wiele, junkrzy spędzali na zwiedzaniu, już wówczas 
ponad milionowego Petersburga oraz okolic, najczęściej Peterhofu, 
uchodzącego za „Rosyjski Wersal”, a także Carskiego Sioła24. Alek-
sander Romanowicz ukończył naukę (4 VIII 1892 r.), otrzymując 

21 Połock – miasto na Białorusi, nad Dźwiną, założony przez ks. Włodzimierza Wielkiego w 980 r. 
Niegdyś stolica udzielnego księstwa. Od XIV wieku należał do Litwy, a od r. 1569 do Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Tu w 1580 r. Stefan Batory ufundował Kolegium Jezuickie, którego pierwszym 
rektorem został ks. Piotr Skarga. Przyłączony do Rosji w 1773 r. W murach Kolegium Jezuitów w 1833 
r. umieszczono Korpus Kadetów. W ocalałej do dziś część budynków barokowego kolegium mieści 
się szpital wojskowy. Spis ludności z 1865 r. wykazał, że w mieście zamieszkiwało 13815 osób, 
z czego 54% stanowili Żydzi. 

22 Kazimierz Lewicki (1835-1891), gen. armii carskiej, Polak z pochodzenia, absolwent Akademii Sztabu 
Generalnego, m.in. oficer Lejb Gwardii, adiutant carski, dowódca dywizji kawalerii, uczestnik wojny 
krymskiej, zastępca Szefa Sztaby Armii Naddunajskiej; Olgierd Pożerski (1880-1930), płk armii carskiej, 
gen. dyw. WP, m.in. dowódca twierdzy Zegrze (1918-1919), kolejno dowodził 8, 18 i 20 DP, dowódca 
Obszaru Warownego Wilno (1925-1926); Wacław Plewako (1898-1940), mjr z Centrum Wyszkolenia 
Saperów. Podczas wojny 1939 w Ośrodku Zapasowym Saperów nr 1 w Modlinie, później w Brześciu nad 
Bugiem i Sarnach. Więziony przez Rosjan w Starobielsku, zamordowany w Charkowie; płk dypl. Janusz 
Bokszczanin, ps. „Bartek”, „Sęk” (1894-1973), oficer armii rosyjskiej, absolwent Mikołajowskiej Szkoły 
Kawalerii w Petersburgu, służył w 4 Pułku Huzarów, I i III Korpusie Polskim, dowódca 4 Pułku Huzarów 
w Armii Ochotniczej gen. Denikina (do VII 1918 r.), w WP m.in. instruktor w Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii w Grudziądzu, szef sztabu Wołyńskiej Brygady Kawalerii, dowódca 10 Pułku Strzelców 
Konnych z Łańcuta wchodzącego we wrześniu 1939 r. w skład 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej 
płk. dypl. Stanisława Maczka. Ciężko ranny pod Zboiskami k/Lwowa 16 IX 1939 r. W okresie 
okupacji w ZWZ-AK, m. in. szef sztaby Komendy Głównej Armii Krajowej. Członek Delegatury WiN 
poza granicami kraju. Płk dypl. Wincenty Adam Jasiewicz (1891-1941), absolwent Wojskowej Szkoły 
Kawaleryjskiej w Jelizawietgradzie, ppor. armii carskiej, płk kawalerii WP, w okresie międzywojennym 
m.in.: dowódca 10 Brygady Kawalerii w Rzeszowie, zastępca dowódcy Nowogródzkiek Brygady 
Kawalerii, rodzony brat Aleksandra, dziadka prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. CAW, ap nr 1741, płk. 
Wincentego Jasiewicza.

23 Jakub Romanowicz (1878-1964),podobnie jak Aleksander ukończył Korpus Kadetów w Połocku 
i Mikołajewską Szkołę Kawalerii w Petersburgu (1901 r.), płk armii rosyjskiej. Ziemianin, ostatni 
właściciel folwarku w Olekszyszkach i majątku Niekraszuńce. Służył w armii carskiej do rewolucji  
1917 r., m.in. oficer pułku Lejb Gwardii JCMości w Peterhofie, dowódca 4 Mariampolskiego Pułku 
Huzarów w Białymstoku. Kiedy wybuchła rewolucja październikowa leczył się w szpitalu 
w Piotrogradzie, który natychmiast opuścił, przenosząc się wraz z rodziną do m. Bałachino nad 
Wołgą. W latach 1918-1922 pracował dla Armii Czerwonej jako instruktor wojskowo-naukowy, 
kierownik działu pedagogicznego i naczelnik kursów kawaleryjskich w Kazaniu. W roku 1922 
repatriował się do Polski i mieszkał w Wilnie. Według innych przekazów miało to miejsce w 1921 r., przy 
wydatnej pomocy brata Aleksandra. Na Wszechpolskim Zjeździe Delegatów Gmin Muzułmańskich 
w Wilnie w 1925 r. został wybrany zastępcą muftiego dr. Jakuba Szynkiewicza. W latach 1926-1929 
był referentem administracyjno-gospodarczym Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Wilnie, 
jednocześnie członkiem Zarządu Gminy. Inicjator wydawnictwa „Rocznik Tatarski”. Jako działacz 
organizacji muzułmańskich w Polsce otaczał szczególną opieką istniejący w II Rzeczypospolitej 
szwadron tatarski 13 Pułku Ułanów Wileńskich. II wojnę światową spędził na Litwie. Był dwukrotnie 
aresztowany przez NKWD.W r. 1946 na zawsze opuścił Wilno, przenosząc się do Warszawy. Po 
wojnie pracował w administracji, w PZE, ZUS, SGGW i już na emeryturze w Towarzystwie im. 
F. Szopena. W latach 50. przewodniczył Najwyższemu Kolegium Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w Polsce. Ożenił się z Marią Talkowską. Syn Roman poległ podczas walk o Warszawę 
we wrześniu 1939 r. Córka Zofia wyszła za mąż za Michała Maszkiewicza. Zginął w Warszawie 
w wypadku drogowym, potrącony przez motocyklistę. Pochowany na Cmentarzu Muzułmańskim. 
PSB, op. cit., t. XXXI , s. 592-593.

24 C.G. Mannerheim, Wspomnienia, Gdynia1996, s. 20-21.
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awans na korneta25. Podobnie jak i w Korpusie Kadetów w Połocku, 
tak i w Mikołajewskiej Szkole Kawalerii w Petersburgu studiowali 
Polacy, a niektórzy z nich odgrywali potem niemałą rolę w armii  
II Rzeczypospolitej. Wymienić można kilku najbardziej znanych: 
gen. dyw. Stefana Suszyńskiego, o którym będzie jeszcze mowa, 
gen. bryg. Jana Sawickiego, gen. bryg. Konstantego Druckiego-Lu-
beckiego, płk Spirydiona Koiszewskiego, czy wspomnianego już 
płk. dypl. Janusza Bokszczanina26.

Na wiele lat los związał Aleksandra Romanowicza z Gwar-
dyjskim Pułkiem Dragonów, elitarną jednostką kawaleryjską 
w armii carskiej27. Po czteroletniej nienagannej służbie otrzymał 

25 Był to najniższy stopień oficerski w rosyjskiej kawalerii.
26 Gen. Stefan Suszyński, patrz przypis nr 102; Gen. Jan Sawicki(1872-1940), gen. mjr rosyjskiej kawalerii, 

w WP od 14 III 1919 r., m. in. dowódca: 3 BJ, Dywizji Jazdy, Grupy Operacyjnej Jazdy walczącej z Armią 
Konną Budionnego. Od 1 VI 1924 r. dowodził 2 i 3 Dywizji Kawalerii. Przeniesiony w stan spoczynku 
1927 r. Podczas wojny aresztowany przez NKWD. Deportowany do Jarosławia, gdzie zmarł w szpitalu 
(CAW, ap nr 17901, gen. Jana Sawickiego); Konstanty Drucki-Lubecki (1883-1940), książę, oficer rosyjskiej 
kawalerii, w I Korpusie Polskim na wschodzie, w WP m.in. dyrektor nauk w Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii w Grudziądzu, dowódca 2 Pułku Szwoleżerów, kierownik katedry taktyki kawalerii w Wyższej 
Szkole Wojennej, dowódca Wileńskiej Brygady Kawalerii, z którą przeszedł szlak bojowy we wrześniu 
1939 r. Ciężko ranny podczas działań wojennych dostał się do radzieckiej niewoli. Od X 1939 do V 
1940 więziony w Samborze i Kijowie. Zamordowany w ZSRR.; Płk Spirydion Koiszewski (1886-1978), 
oficer armii carskiej, w WP m.in. dowódca 5 Pułku Ułanów Pasławskich i 25 Pułku Ułanów, w okresie 
okupacji komendant NSZ-AK Warszawa miasto. (CAW, ap nr 9388, płk. Spirydiona Koiszewskiego). 
Absolwentem tej uczelni był też w 1899 r. Carl Gustaw Emil Mannerheim (1867-1951), baron, fiński 
wojskowy i polityk, regent państwa (1918-1919), marszałek Finlandii, naczelny wódz w wojnach fińsko-
radzieckich(1939-1940) oraz (1941-1944) i prezydent tego kraju w latach 1944-1946.

27 W 1914 r. kawaleria w armii rosyjskiej składała się z dziesięciu pułków kawalerii gwardii, dwudziestu 
jeden pułków dragonów, siedemnastu ułańskich, osiemnastu huzarów i Krymskiego Pułk Kawalerii. 
W sumie 67 pułków, doskonale wyszkolonej kawalerii liniowej. W okresie I wojny światowej pułk 

awans na porucznika28. W pułku tym służył do 28 V 1915 r., do-
chodząc do stopnia pułkownika i pełniąc różne funkcje, m.in.  
dowódcy plutonu, szkoły podoficerskiej i szwadronu kawalerii. 
Jako sztabs-rotmistrz uczestniczył w wojnie rosyjsko-japońskiej 
(1904-1905). Początkowo uważano ją za pewien rodzaj wojny ko-
lonialnej i w środowisku wojskowym przewidywano, że jej wynik 
jest raczej przesądzony. Dopiero po pierwszych niepowodzeniach 
zaczęto na Daleki Wschód kierować coraz liczniejsze oddziały 
wojskowe, w tym jednostki kawaleryjskie29. Wówczas też skiero-
wano do Mandżurii Pułk Dragonów Gwardii, który prawdopodob-
nie wszedł w skład grupy kawaleryjskiej dowodzonej przez gen. 
Miszczenkę. Sztabs-rotmistrz Romanowicz wynosił z tej wojny 
ważne, lecz niezmiernie gorzkie doświadczenie. Mannerheim 
wspomina, że każdy oficer uczestniczący w niej mógł „(…) zdobyć 
wiedzę, jak nie należy działać”30.

 Mieczysław Bielski
■

kawaleryjski liczył 25 oficerów i 958 szeregowych. Patrz: A. Smoliński, 1 Armia Konna podczas walk 
na polskim teatrze działań wojennych w 1920 r. Organizacja, uzbrojenie, wyposażenie oraz wartość bojowa, 
Toruń 2008, s. 29 i nn.

28 CAW, ap gen. Romanowicza, op. cit., Karta kwalifikacyjna dla Komisji Weryfikacyjnej. Awanse 
Aleksandra Romanowicza w armii rosyjskiej: kornet 4 VIII 1892; porucznik 6 XII 1896; sztabs-rotmistrz 
6 XII 1900; rotmistrz 6 XII 1909; pułkownik 6 XII 1913; generał-major 11 VIII 1917 r . Awans na pierwszy 
stopień oficerski zapewniał automatycznie przeniesienie do stanu szlacheckiego. Prawo dziedzicznego 
szlachectwa zapewniał awans na pułkownika. 

29 Mannerheim, Wspomnienia, op. cit., s. 25.
30 Ibidem, s. 28.

W przyszłym roku minie czterdziesta rocznica śmierci Włodzi-
mierza Abłamowicza, doktora prawa i adwokata, majora Wojska 
Polskiego, uczestnika I i II wojny światowej oraz III powstania ślą-

skiego1. Postać ta godna jest przypomnienia ze względu na tatarskie 
pochodzenie oraz zaangażowanie w walkę o niepodległość Polski.

Urodził się 2 listopada 1891 roku w Krakowie w rodzinie inte-
ligenckiej, jako syn Marii z domu Matuszkiewicz i Stanisława Abła-
mowicza (1844-1901), adwokata, powstańca 1863 roku i zesłańca. 
Pradziad Włodzimierza, Dominik Abłamowicz, oficer wojsk napo-
leońskich, walczył w powstaniu listopadowym2. W swoim majątku 
w Justianowie ukrywał Emilię Plater. Szlachecki ród Abłamowiczów 
herbu Abdank wywodzi się z Tatarów litewskich. Do końca XIX w. 
mieszkali oni na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie.

Włodzimierz miał sześcioro rodzeństwa: Stanisława, Marię, 
Piotra, Tadeusza, Adama i Witolda3. W roku 1910 ukończył Gimna-
zjum św. Jacka w Krakowie. W latach 1910-1914 studiował prawo 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, zaś w roku 1917 uzyskał doktorat. 
W roku 1912 wstąpił do Drużyn Strzeleckich. Po wybuchu I wojny 
światowej został wcielony do armii austriackiej. Od 1917 roku był 
członek Polskiej Organizacji Wojskowej. Pod koniec października 
1918 r. uczestniczył w rozbrajaniu Austriaków w Krakowie. Na-
stępnie, w stopniu porucznika, wstąpił do tworzącego się Wojska 
Polskiego. Od listopada roku 1918 do 1920 brał udział w walkach 
o granice Polski. W grudniu 1918 roku na czele ochotników wyru-
szył pod Lwów, by walczyć z Ukraińcami. Do końca wojny polsko-
-bolszewickiej był dowódcą pociągów pancernych4.

Pod koniec roku 1920, w ramach przygotowań do akcji plebi-
scytowej na Górnym Śląsku wyjechał do Warszawy. Tam, za pośred-
nictwem Komitetu Zjednoczenia Górnego Śląska z Polską, otrzymał 
paszport i skierowanie do Polskiego Komitetu Plebiscytowego. Zle-
cono mu opracowanie planu wykorzystania pociągów pancernych 
w przypadku działań zbrojnych. Po wykonaniu zadania powrócił do 

1 Rocznik Tatarski, t. I, Wilno 1932, s. 164.
2 Śląski Słownik Biograficzny, t. I, Katowice 1999, s. 11.
3 Dziadulewicz S., Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929, s. 367.
4 Włodzimierz Abłamowicz (1891-1974). Wspomnienie [w:] „Gazeta Wyborcza. Katowice” z 07.03.2003 r.

Sławomir Hordejuk 

Włodzimierz Abłamowicz, pseudonim Tatar

Włodzimierz Abłamowicz 
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Chwalę ten pomysł, ale też mam żal do ich wykonawcy – Foto-Fu-
ji w Sokółce, że zaprezentował tylko część bohonicką tego Szlaku. Być 
może w jego zamiarze znajdzie się niebawem 
także i ta kruszyniańska. Oby tak się stało.

Na pocztówkach bohonickich widzimy 
nabożeństwa w tamtejszym meczecie oraz 
Dom Pielgrzyma, w którym można przeno-
cować za tanie pieniądze i jeszcze skoszto-
wać przysmaków kuchni tatarskiej. Obok 
tego zobaczymy pamiątkowy kamień w Bo-
honikach poświęcony 300-leciu osadnictwa 
tatarskiego na Podlasiu (podobne znajdują 
się w Sokółce i Kruszynianach) odsłonięty 
w 1979 r. Kolorowe kartki przypominają Mię-
dzynarodowe Zawody Łucznictwa Konnego 
Tatarów Polskich, w których uczestniczą nie 
tylko Tatarzy. Znajdziemy też sentymentalne 
fotografie Bohonik w odcieniu czarno-białym 
z dawnych lat.

Tych pocztówek, a nie widokówek, gdyż 
uważam, że do nich bardziej pasuje ta pierw-
sza nazwa, są aż trzy zestawy, ale pomiesza-
ne, nie tematyczne. W jednym znajdują się 

dwie pocztówki z ceremonii pogrzebowej. Czy koniecznie musiały 
się tu znaleźć? Może wystarczyłyby fotografie z fragmentów mizaru 

Pociąg pancerny „Korfanty”

Aleksander Miśkiewicz

Szlak Tatarski w pocztówkach

macierzystej jednostki, gdzie przygotowywał ochotników do plano-
wanego powstania. Jednocześnie ukończył kurs minerski.

Na początku stycznia 1921 roku mianowany został dowódcą  
3 Dywizjonu Pociągów Pancernych, w skład którego wchodziły 
m.in.: pociąg pancerny nr 1, pociąg pancerny „Wilk” (przemia-
nowany na „Korfanty”)5, 4 działa polowe, 22 karabiny maszyno-
we oraz 240 powstańców (w tym 11 oficerów). Przed plebiscytem 
górnośląskim (marzec 1921) jego dywizjon stacjonował w Ząbko-
wicach i Sosnowcu. Na wieść o wybuchu III powstania śląskie-
go przybył na Górny Śląsk. Jako dowódca pociągów pancernych 
„Korfanty” i „Nowina-Doliwa” wziął udział w zwycięskim ataku 
na Kędzierzyn, walnie przyczyniając się do opanowania miasta 
8-9 maja 1921 roku. Jak wspominał: Dzięki zaskoczeniu – Niem-
cy nie spodziewali się bowiem zjawienia się pociągu pancernego 
na przedpolu stacji Kędzierzyn, powodując duże straty w piechocie 
powstańczej i po krótkiej zaciekłej walce pokonaliśmy pancerkę nie-
miecką, która uciekając oparła się dopiero w Opolu, a my opanowa-
liśmy Kędzierzyn w zupełności mimo poważnych strat w naszym od-
dziale. Chcąc wesprzeć powstańców w walce z Niemcami ściągnąłem 
cały Dywizjon pancerny z Ząbkowic na teren Powstania i włączyliśmy 
się do walk przeciwko Niemcom o utrzymanie Koźla n/Odrą, do walk 
pod Gliwicami, Górą św. Anny6.

Od połowy maja 1921 r. do końca powstania Abłamowicz do-
wodził dywizjonem pociągów pancernych „Ślązak”, „Powstaniec”, 
„Korfanty i „Nowina-Doliwa”, walczącymi w rejonie Gliwic, Pysko-
wic, Gogolina i Kędzierzyna.

W okresie międzywojennym prowadził w Krakowie kancelarię 
adwokacką. Po wybuchu II wojny światowej zgłosił się do służby 
frontowej. Podczas walk z Niemcami został ciężko ranny i stracił 
wzrok. Do końca wojny przebywał na Węgrzech7, kilkakrotnie mu-
siał zmieniać nazwisko. Po wojnie wrócił do Krakowa, gdzie nadal 
pracował zawodowo i aktywnie uczestniczył w działalności spo-

5 Ryżewski W., Trzecie powstanie śląskie 1921, Warszawa 1977, s. 266, 364.
6 Abłamowicz W., Pro memoria, Kraków 1970, s. 1. Maszynopis wspomnień mjr. W. Abłamowicza ze 

zbiorów dr. Dominika Abramowicza z Katowic.
7 Encyklopedia Powstań Śląskich, Opole 1982, s. 13.

łecznej w środowisku byłych powstańców śląskich.
Włodzimierz Abłamowicz zmarł 4 października 1974 r. Po-

chowany został na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Za udział 
w walkach o niepodległość Polski odznaczony został m.in. 3-krotnie 
Krzyżem Virtuti Militari, 4-krotnie Krzyżem Walecznych, Śląskim 
Krzyżem Powstańczym, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności 
i Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W zbiorach rodziny Abłamowiczów z Katowic przechowywa-
ny jest maszynopis wspomnień mjr. dr. Włodzimierza Abłamowi-
cza. Pisał w nim: Rodzina moja pochodzi z Litewskich Tatarów, którzy 
za czasów Władysława Jagiełły brali udział w bitwie pod Grunwaldem 
i w spisie rodzin tatarskich figuruje jako „Abłam”, który potem uzyskał 
końcówkę polsko-litewską. Ród nasz służył wojskowo w chwilach po-
trzeby Kraju. (...) Dumny jestem z tego, że pochodzę z tych Tatarów 
Litewskich, o których mówiono, że „są to najwierniejsze psy stojące na 
straży granic Rzeczypospolitej Polskiej” i dlatego w 1921 roku skoczy-
łem do Powstania, a w 1939 roku przydzielony do dowództwa okręgu V 
w Krakowie, zgłosiłem się do służby frontowej broni pancernej8.

 Sławomir Hordejuk
■

8 Abłamowicz W., op. cit., s. 13.
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bohonickiego. A jeśli tak, to ten zestaw powinien ukazywać także 
azany, wesela i bajramy, choć te ostatnie są w każdym zestawie. 
Mógłby być osobny zestaw pocztówek poświęcony obrzędowości 
religijnej polskich Tatarów.

I jeszcze jedna uwaga. W zestawie, gdzie są pocztówki ze świę-
ta Kurban-Bajramu, Święta Ofiarowania, jedna jest z Bohonik, lecz 
druga, w sepii, na której znalazły się trzy archiwalne fotografie, nie 

ma nic wspólnego ze Szlakiem Tatarskim. 
Przedstawia ona Kurban-Bajram, ale w Go-
rzowie Wielkopolskim, gdzie na przedmie-
ściach nazywanych, nie tylko przez Tata-
rów, Górkami, osiadła tuż po drugiej wojnie 
światowej liczna grupa rodzin z rodowodem 
tatarskim, wywodząca się głównie z Ziemi 
Nowogródzkiej. Przybyli tu wraz ze swoim 
imamem i muezzinem. Imam Selim Safare-
wicz mieszkał z rodziną we Wrocławiu, ale na 
każde święto muzułmańskie przyjeżdżał do 
swych parafian w Gorzowie. Po jego śmierci, 
imamem został muezzin Bekir Rodkiewicz, 
uwidoczniony na pocztówce. Kolonia Tatarów 
polskich w Gorzowie, o czym już nieraz pisa-
liśmy w „Przeglądzie Tatarskim”, przetrwała 
choć już w małej ilości osób, do początków lat 
siedemdziesiątych XX w. 

Obok tematyki tatarskiej Foto-Fuji wy-
dało jeszcze kilka ciekawych pocztówek po-
święconych Sokółce, w tym Muzeum Ziemi 
Sokólskiej. Zestawy pocztówek, nie tylko 

o tematyce tatarskiej, można kupić po przystępnej cenie, jak również 
wszelkie lokalne wydawnictwa odnoszące się do Sokólszczyzny.

 Aleksander Miśkiewicz
■

PS. Niestety, nie udało się zdobyć pocztówek Foto-Fuji, ale te z Kruszynian 
są niewątpliwie bardzo ładne. 

Nasza karaimska przyjaciółka, Anna Akbike Sulimowicz 
podczas przeglądania rodzinnych dokumentów odnalazła 
kilka zdjęć związanych z Tatarami. Są one pamiątkami po jej 
nieżyjącym ojcu, Józefie Sulimowiczu, turkologu, który utrzy-
mywał kontakty z przedstawicielami krymskotatarskiej emi-
gracji, mieszkającymi w Dobrudży i Turcji, przyjaźnił się także 
z naszymi Tatarami, m.in. ze Stanisławem Kryczyńskim. 

Przedstawiamy dwa zdjęcia z pogrzebu na Muzułmań-
skim Cmentarzu Tatarskim w Warszawie, który odbył się 
w czerwcu 1936 roku. Może nasi Czytelnicy rozpoznają grób, 
lub kogoś z żałobników. Po prawej stronie widać nagrobek 
Abubekiera Murzicza, urodzonego w Lachowiczach w roku 
1898, zmarłego w roku 1930. Możliwe, że są to zdjęcia po-

chówku kogoś pochodzącego z tatarskiej emigracji, podobnie 
jak np. Arif Bej Kerimi, bojownik o niepodległość Idel-Uralu, 
pochowany na warszawskim cmentarzu w roku 1938. 

Cóż… Mężczyzna stojący dokładnie w centrum grupy, 
dziesiąty od lewej oraz prawej strony, wsparty na parasolu 
(zdj. po prawej), ogromnie przypomina mi krymskotatarskiego 
działacza niepodległościowego Dżafera Sejdameta. Bywał on 
w Polsce, rozmawiał m.in. z Marszałkiem Józefem Piłsudskim. 
Możliwe, że uczestniczył w pogrzebie kogoś właśnie z krym-
skotatarskiej emigracji w Warszawie.

Wdzięczni będziemy za każdą informację.
(ski)

■

Kto jest na tym zdjęciu?
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Idea powołania interdyscyplinarnego zespołu badaczy, któ-
rzy mogliby wieloaspektowo opracować tekst tzw. tefsiru Tatarów 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, rodziła się przez kilka lat. Już 
w roku 2007 dwukrotnie odbyły się międzynarodowe warsztaty, 
zorganizowane na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
następnie na Uniwersytecie Wileńskim, których myślą przewodnią 
były badania nad islamem w Europie, w tym nad piśmiennictwem 
Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Rezultatem spotkania 
z partnerami z Uniwersytetu Wileńskiego było opracowanie wspól-
nego projektu Koran w Europie w ramach Seventh Research Frame-
work Programme (FP7).

Oprócz konieczności pozyskania środków finansowych, naj-
istotniejszym zadaniem było zintegrowanie środowiska – ludzi, 
którzy badaniom tatarskich zabytków poświęcili długie lata nauko-
wych dociekań i analiz, ale także specjalistów mogących wnieść 
nowe spojrzenie oraz krytyczne sugestie. Uzyskanie grantu z Na-
rodowego Programu Rozwoju Humanistyki na sfinansowanie tak 
szeroko zakrojonego projektu spowodowało, że zaczął on nabierać 
realnych kształtów.

Przedsięwzięcie, zatytułowane „Tefsir – projekt filologiczno-
-historycznego opracowania oraz krytycznego wydania tzw. te-
fsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego z 2. połowy XVI 
w. (pierwszego przekładu Koranu na język polski)”, ma charakter 
długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych 
o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa kultury nie tylko 
narodowej, ale i europejskiej. Przedmiotem badań naukowych jest 
bowiem pierwszy słowiański (polski), a zarazem trzeci – po łaciń-
skim i opartym na nim tłumaczeniu włoskim – przekład Koranu 
na język europejski. Powstał w okresie reformacji, a więc w dobie 
rozkwitu przekładów ksiąg sakralnych (m.in. Biblii) na języki na-
rodowe. Zgodnie z zasadą idżazu (tj. zakazu przekładania Kora-
nu na inne języki) przyjął formę tefsiru, czyli komentarza tekstu 
koranicznego (z ar. tafsir ‘komentarz’). W rzeczywistości stanowił 
zaś interlinearne tłumaczenie na język polski z elementami języka 
białoruskiego.

Do połowy lat 90. XX w. opublikowano zaledwie niewielkie 
fragmenty tej księgi. Przeszkodę stanowił bowiem alfabet arabski, 
w którym tekst ten został spisany, i który czynił go hermetycznym 
dla bezpośrednich badań filologów, historyków, etnologów, religio-
znawców etc. Najistotniejszym obecnie celem jest więc wypracowa-
nie standaryzowanego, uniwersalnego systemu transliteracji i trans-
krypcji alfabetu arabskiego na alfabet łaciński, co umożliwi dalsze 
prace badawcze i opis samego zabytku.

Tak więc niezbędne dla opracowania tatarskiego tefsiru – jako 
spuścizny o szczególnym znaczeniu – oraz dla prowadzenia badań 
w zakresie przekładu religijnych tekstów muzułmańskich na języki 
spoza kręgu kultury i tradycji islamu jest krytyczne wydanie najstar-
szego polskiego tłumaczenia Koranu (tefsiru), opatrzonego rzetel-
nym komentarzem filologicznym. Jest to pierwsze i najważniejsze 
zarazem zadanie kitabistyki (subdyscyplina filologiczna badająca 
tatarskie piśmiennictwo religijne). Tak przygotowana edycja może 
stać się ponadto podstawą do prowadzenia badań naukowych 
z wielu dziedzin – m.in. orientalistyki, kulturoznawstwa, religio-
znawstwa, politologii, historii, etnologii, teologii itp.

Komplementarne opracowanie tatarskiego przekładu, którego 
istotną cechą jest wielojęzyczność (warstwa orientalna: język arab-
ski, język turecki, język perski; warstwa słowiańska: polszczyzna 
północnokresowa), wymaga stałej współpracy slawistów i orien-

talistów. Niezbędna jest tu bowiem wiedza z zakresu polskiego 
i białoruskiego językoznawstwa diachronicznego, a także szerokie 
kompetencje orientalistyczne, zwłaszcza arabistyczne i turkolo-
giczne, oraz z teorii translacji ksiąg sakralnych. W związku z tym 
konieczne było powołanie międzyśrodowiskowego i interdyscypli-
narnego zespołu naukowców polskich i zagranicznych. Kierowni-
kiem zespołu został dr hab. Czesław Łapicz, profesor UMK, poloni-
sta i slawista, który poświęcił wiele lat badaniom tatarskich tekstów. 
Oprócz pracowników naukowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu (dr Joanna Kulwicka-Kamińska, dr Iwona Radziszewska) 
znajdą się w nim specjaliści z różnych dziedzin nauki z Polski i za-
granicy: poloniści, slawiści, orientaliści, semitolog, białorutenista, 
islamolog, etymolog, historyk oraz historyk kultury i religii, którzy 
reprezentują następujące jednostki naukowe: Uniwersytet im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu (prof. dr hab. Henryk Jankowski), Uni-
wersytet w Białymstoku (dr Artur Konopacki), Uniwersytet Łódzki 
(prof. dr hab. Marek Dziekan), Instytut Badań Literackich PAN (dr 
Anetta Luto-Kamińska), Instytut Języka i Literatury Narodowej oraz 
Instytut Kierowania Narodowej Akademii Nauk w Mińsku (prof. dr 
hab. Genadij Cychun, doc. dr Michaił Tarełka, doc. dr Irina Synkova), 
Uniwersytet Wileński (prof. dr hab. Sergiej Temczyn, doc. dr Halina 
Miszkiniene, mgr Jekaterina Pokrowskaja).

Opracowanie zabytków z terenów dawnej Rzeczypospoli-
tej jest szczególnie istotne przede wszystkim ze względu na to, 
iż są zagrożone utratą ciągłości pokoleniowej (do dzisiaj zacho-
wało się zaledwie kilka manuskryptów tefsirów) oraz rzadko były 
przedmiotem naukowej eksploracji. Problem ten był już niejedno-
krotnie podnoszony. Pisał o tym np. Jakub Szynkiewicz: „Obecnie 
tefsiry stały się prawie unikatami i przechowują się w nielicznych 
rodzinach, jako relikwie. Trafiają się egzemplarze z w. XVIII. Ich 
tłumaczenie jest bardzo dobre, w duchu najlepszych komentato-
rów muzułmańskich” i dalej: „kitabów pozostało bardzo mało, po 
jednym – po dwa na każdą parafię, a co się tyczy tefsirów, to na 
całą Rzeczpospolitą znajdzie się nie więcej dziesięciu”1. Podobne 
spostrzeżenia odnajdziemy w pracach Paula Sutera2, specjalisty 
z dziedziny translatoryki.

Dostępne badaczom kopie XVI-wiecznego oryginału (proto-
grafu, który się nie zachował), to:
 • tefsir z 1686 r., przechowywany w Centralnej Bibliotece Nauko-

wej im. Jakuba Kołasa Białoruskiej Akademii Nauk w Mińsku;
 • tefsir z 1723 r. w posiadaniu prywatnym na Litwie (w Olicie, 

litew. Alytus);
 • tefsir z 1725 r. w zbiorach Białoruskiej Biblioteki im. Franciszka 

Skoryny w Londynie;
 • tefsir z 1788 r. w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego 

(Wilno);
 • tefsir z 1890 r. w zbiorach Muzeum Narodowego w Wilnie;
 • tefsir niedatowany, przechowywany w Muzeum Religii 

w Grodnie;
 • dwa rękopisy (jeden we fragmentach) w zbiorach Biblioteki In-

stytutu Orientalistyki w Petersburgu.
Spośród dostępnych, względnie dobrze zachowanych i czytel-

nych rękopisów, podstawę badań stanowić będzie jedna z najstar-
szych kopii (z 1723 r. lub z 1725 r.) oraz najmłodsza kopia tefsiru 
(z 1890 r.). Równolegle analizie porównawczej zostanie poddana 

1 J. Szynkiewicz, Literatura religijna Tatarów litewskich i jej pochodzenie, „Rocznik Tatarski” II, Zamość 1935, 
s. 138, 140. 

2 Zob. m.in. P. Suter, Alfurkan Tatarski. Der litauisch-tatarische Koran-Tefsir, Köln–Weimar–Wien 2004, s. 6.

Joanna Kulwicka-Kamińska 
Anetta Luto-Kamińska

Tefsir Tatarów w badaniach międzynarodowego 
zespołu specjalistów 
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XXXVI sura („serce Koranu”) pochodząca z innych kopii, co umożliwi 
ukazanie ewolucji i zmian na każdym poziomie języka przekładów.

Pierwszym zadaniem zespołu jest pozyskanie wszystkich tek-
stów mających służyć jako przedmiot analizy. Wówczas rozpocz-
nie się etap prac koncepcyjnych, związany z opracowaniem zasad 
transliteracji i transkrypcji polskich i (lub) białoruskich tekstów za-
pisanych alfabetem arabskim na alfabet łaciński oraz upowszech-
nienie go wśród badaczy kitabistów3. Główny etap to odczytanie 

3  Jak dotąd nie ustalono jednolitego i uniwersalnego systemu zarówno transliteracji, jak i transkrypcji 
tatarskich tekstów przekładowych z alfabetu arabskiego na alfabet łaciński czy cyrylicę. 
Międzynarodowy system ISO nie wystarcza do zapisu alfabetu stosowanego w piśmiennictwie Tatarów 
WKL. Obejmuje zaledwie 28 głosek spółgłoskowego alfabetu arabskiego, podczas gdy w tekstach 
tatarskich używa się około 38 grafemów. Dlatego w pracach z zakresu kitabistyki stosuje się najczęściej 
doraźnie opracowane autorskie systemy transkrypcyjne oraz transliteracyjne, wyposażone w klucz 
umożliwiający odczytywanie i określający (choćby w przybliżeniu) wartości dźwiękowe znaków 
transkrypcyjnych. Mimo to identyfikacja terminów i nazw, mających ten sam źródłosłów arabski, lecz 
różnie w różnych pracach transliterowanych lub transkrybowanych, jest w wielu wypadkach trudna lub 
wręcz niemożliwa. Pierwszym opracowanym na szerokiej podstawie źródłowej systemem transliteracji 
jest propozycja, zawarta w pracy,, umożliwiająca konwersję alfabetu arabskiego zastosowanego do 
zapisu tekstów słowiańskich na alfabet cyrylicki. Autorzy później powstających prac dokonywali 
adaptacji systemu. Można tu wskazać autorów artykułu The Byelorussian Tartars and their Writings, czyli 
G.M. Meredith-Owensa i A. Nadsona, autorkę słowniczka zabytków Tatarów WKL The Vocabulary of 
a Byelorussian K’it’ab in the British Museum – S. Akiner, autora monografii Kitab Tatarów litewsko-polskich. 
(Paleografia. Grafia. Język) – Cz. Łapicza i jego późniejszą pracę (wraz z H. Jankowskim) Klucz do raju. 
Księga Tatarów litewsko-polskich z XVIII w., w której przedstawia zmodyfikowany system transliteracji 
alfabetu arabskiego na łaciński, oparty na ustalonych wcześniej, a więc w 1986 r. zasadach, czy też 

rękopisów i sporządzenie transliteracji według jednolitych stan-
dardowych zasad. Efektem finalnym projektu będzie wyznaczenie 
obszarów badawczych dla wieloaspektowego opisu filologiczno-
-historycznego zabytków oraz wstępne przygotowanie publikacji 
internetowej, co wiązać się będzie z udostępnieniem nieznanych 
dotąd tekstów źródłowych dawnej polszczyzny. W planach jest 
również dalszy etap prac – przygotowanie krytycznej edycji obej-
mującej transliterowany tekst oryginalny, transkrypcję fonetyczną, 
komentarz lingwistyczny, słownik oraz indeks.

Nie mniej istotnym celem całego przedsięwzięcia jest stworze-
nie płaszczyzny wymiany myśli naukowej, organizacja międzyna-
rodowych warsztatów, konferencji naukowej, przybliżenie badań 
kitabistycznych szerszej grupie odbiorców. Mamy na uwadze nie 
tylko badaczy, dla których teksty te będą stanowić obiekt dalszych 
analiz, ale także odbiorców z kręgu tatarskich muzułmanów, któ-
rym chcemy w ten sposób uprzystępnić tefsir.

Joanna Kulwicka-Kamińska, 
Anetta Luto-Kamińska

■

pracę G. Miškinienė: Sieniausi lietuvos totorių rankrašciai. Grafika. Transliteracija. Vertimas. Tekstų struktūra 
ir turinys, a także wspomnianą już rozprawę P. Sutera.

Zapewne bardzo wrażliwe muszą być komórki mózgowe, by 
niemowlę muzułmańskich rodziców usłyszawszy azan – (wyznanie 
wiary, nawoływanie do modlitwy) i swoje imię, zapamiętało to pod-
świadomie na resztę życia. Imam, według tradycji polskich Tatarów, 
dotykał uszka dziecka, aby niejako za niego, symbolicznie, ten azan 
wykonać. Wezwanie do modlitwy łączy się z symboliką zakrywa-
nia uszu na znak, że muzułmanin na czas modlitwy wyłącza się 
z otaczającego go świata i skupia tylko na modlitwie. Odbiór tego 
kształtuje osobowość duchową człowieka. 

Dziecko takie, najczęściej ma u wezgłowia w łóżeczku cha-
maił (modlitewnik) – lub wersety z Koranu wypisane na muhirze 
(ozdobne obrazy lub hafty z wersetami z Koranu) nad sobą. Z po-
mocą rodziców lub dziadków w późniejszym okresie uczy się zasad 
religii. Jego lekkie trzymanie rączek do dua – modlitwy, to pierwsza 
umiejętność podziękowania Bogu słowami „Aciu Boziu” (gwara wi-
leńsko-litewska) lub „Al hamdulillahi” (po arabsku).

Prowadzi to do dalszego wdrażania, a później uczenia się 
tego, co wolno, a czego i kiedy nie, bo… „Bozia widzi wszystko lub 

może być niezadowolona”. Słuchając nieraz śpiewnych modlitw 
w przygotowaniu do obrządku, dziecko podświadomie zapamiętu-
je wszystko, a potem naśladuje. 

Wystrój domu muzułmańskiego ma także wpływ na rozwój du-
chowy, na przykład: godło państwowe, muhiry, obrazki przedstawia-
jące Mekkę z Kaabą lub miejsca dla muzułmanów uznane za święte, 
dają już wątki do późniejszej analizy, a nawet marzeń. W okresie dal-
szego rozwoju czynne uczestnictwo w modlitwie – wołanie „Allahu 
Akbar” staje się do śmierci wzruszającym potężnym akcentem naszej 
pozycji wobec Boga.

W wielopokoleniowej rodzinie można było usłyszeć staropol-
skie przyśpiewki w wykonaniu babci, prababci, dziadka, czy pra-
dziadka, np. „Ty pójdziesz górą, a ja dolina, ty zakwitniesz różą, a ja 
kaliną” lub „Idę ja Niemnem, jak Niemen długi od wioseczki do wio-
seczki”, „Ułani ułani…”, które nawiązywały do wspólnej naszej historii 
Polski i Litwy. 

Przed dniem świątecznym, którym jest piątek, trzeba było 
zrobić wszystkie domowe porządki wraz z przygotowaniem posił-
ku, a także zadbać o swoją czystość oraz odświętny wygląd. Jeśli 
piątek był dniem wolnym od pracy lub zajęć szkolnych, należało 
być w meczecie i uczestniczyć w głównej modlitwie (dżuma na-
maz). W sytuacji niesprzyjającej temu, należało odbyć tę modlitwę 
w domu. 

Przede wszystkim nauczono nas strof modlitw przed rozpoczę-
ciem i zakończeniem posiłku, przy pierwszym kroku wyjścia za próg 
domu lub rozpoczęciem podróży. Brzmią te słowa: ”W imię Boga Lito-
ściwego i Miłosiernego”.

Odwiedzanie grobów najbliższych wiąże się z modlitwą – daniem 
„salam”. Praktykowane jest przebywanie na mizarach (cmentarzach) 
w czasie Ramadanu, miesiącu postu, oraz bezpośrednio po modlitwie 
bajramowej – kończącej czas dwu najważniejszych w islamie świąt. 
Wierzono, że wtedy właśnie dusze zmarłych są razem z nami.

Posiadając poczucie tożsamości religijnej, swoją właściwą po-
stawę wobec świata, nie czuje się młody Tatar, muzułmanin, obcym 
lub też innym wśród swoich rówieśników. Pamiętam, że przed roz-
poczęciem lekcji w szkole również śpiewałam „Kiedy ranne wstają 
zorze…”, dziękczynne słowa dla Jedynego Boga nas wszystkich.

Dżemila Smajkiewicz-Murman

Europejskość polskiej Tatarki
(Okruchy wspomnień i refleksji)

Mała Dżemilka z Dziadkami Smajkiewiczami, Zofią i Ibrahimem. 
Obok młoda para - tuż po ślubie ich córka Maria z mężem 
Stefanem Półtorzyckim. Wilno 1939
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Życzliwość wobec współkolegów, prawdomówność, pracowi-
tość, skromność, uczciwość, wyrozumiałość dawała radość życia. 
Nieobowiązkowa wtenczas obecność na lekcjach religii katolickiej 
umożliwiała dialog i zmuszała do udoskonalenia swojej wiedzy 
w tej materii. We wzajemnych spotkaniach towarzyskich była moż-
liwość podzielenia się swoją tatarską obyczajowością. 

Okres przeradzania się dziewczyny w kobietę, jeśli przebie-
ga prawidłowo, nie różni się od wzorców europejskich. Tatarska 
dziewczyna nie nakrywa głowy chustą – hidżabem lub nakryciem 
całego ciała (burką). Nakrycie, o którym mowa, wskazuje na pewne 
zachowanie moralne kobiet w stosunku do mężczyzn, tzw. etykietę, 
którą my, polscy muzułmanie stosujemy jedynie w czasie modlitwy. 

Kobieta muzułmańska w aspekcie społecznym według Sunny 
(Tradycji) Proroka (Salle Allahu Alejhi Wesselem) ma ważną rolę w spo-
łeczeństwie. Mówi się tam o współdziałaniu i współzawodnictwie 
z mężczyznami, podkreślając także znaczenie koedukacji kobiet. jed-
nak zalecone jest pierwszeństwo w zajęciu się domem i dziećmi. We-
dług Koranu, Sura 30/21: „On stworzył żony i ustanowił między wami 
miłość i miłosierdzie”. Według jednego z hadisów „Raj leży u stóp matki”.

W życiu politycznym i społecznym Allah (Subhanie Teala) 
nawiązuje do szerzenia dobra i zwalczania zła, bo: „… mężczyźni 
i kobiety są dla siebie nawzajem przyjaciółmi” – Koran, Sura 9/71. 

Wobec powyższego europejska Tatarka osiągnęła bardzo wie-
le ze zrozumienia praw i obowiązków w praktyce. Status dojrzałej 
kobiety muzułmanki-Tatarki zależy od niej samej. Jej szlachetne 
przymioty są bardzo ważne w tworzeniu atmosfery w domu, w sto-
sunku do dzieci, rodziców i całego społeczeństwa. Islam nakazuje 
oddawanie jej dużego szacunku.

Instytucja małżeństwa wśród Tatarów ma bardzo wysoką ran-
gę i stanowi podstawę moralną podstawowej grupy społecznej jaką 
jest rodzina.

Nie sposób nie wymienić wszystkich Tatarek współcześnie 
ze mną żyjących, czynnie uczestniczących w życiu społecznym, 
obywatelskim, zawodowym. Była np. kobieta-oficer Konopacka 
w 1 Dywizji im. T. Kościuszki, porucznik Dżennet Dżabagi Skib-
niewska walcząca o Gdynię w 1939 roku, a później na Obczyźnie 
w sztabie Wodza Naczelnego pomagająca polskim dzieciom. Pani 
Aserianna Smolska, która pomagała finansowo w utrzymaniu bi-
blioteki dla Tatarów w mieście Słonim – obecnie na Białorusi. Dr 
Ajsza Szumska zaraz po zakończeniu II wojny światowej leczyła 
Tatarów wygnanych z Wileńszczyzny, osiadłych na Pomorzu Gdań-
skim. Zorganizowała i prowadziła w pierwszą Wojewódzką Porad-
nię Skórno-Weneryczną w tym mieście. 

Wzorem kobiety w islamie może być postać Fatimy Um Al 
Razin, która w muzułmańskim roku 245 w mieście Fez w Maroku 
kupiła ziemię i wybudowała meczet. Stał się on później miejscem 
religijnych i politycznych centrum spotkań, potem najstarszym uni-
wersytetem na świecie. Obiekt ten miałam możność osobiście zo-
baczyć, będąc w Afryce.

Silna wiara, tradycja rodzinna, pamięć własnej historii, duma 
ze swego pochodzenia daje siłę zdolną przez całe życie być podsta-
wą niezbędną do pokonywania wszelkich trudności i realizowania 
swoich zamiarów. 

 Dżemila Smajkiewicz-Murman
■

W pewnym aule mieszkał starzec 
z dwoma synami. Kiedy nastał dla niego czas 
umierania, wezwał do siebie synów i tak im 
powiedział: 

– Moi drodzy synkowie, zostawiam 
wam spadek. Ale nie od spadku się wzbo-
gacicie. Cenniejsze od pieniędzy, cenniej-
sze od przedmiotów są trzy rady. Zapa-
miętacie je – nie zaznacie biedy do końca 
życia. Oto moje rady: pamiętajcie, nigdy 
nie kłaniajcie się pierwsi, niech inni wam 
się kłaniają. Do wszystkiego co jecie, do-
dawajcie miodu. Śpijcie tylko w puchowej 
pościeli. 

Starzec zmarł. Synowie zapomnie-
li o jego radach i zaczęli żyć po swoje-
mu: pić, hulać, dużo jeść i długo spać. 
Już pierwszego roku przepuścili wszystkie ojcowe pieniądze, 
a w drugim – całe bydło. W kolejnym roku sprzedali wszystko, 
co było w domu. Nie mieli już nawet co jeść. 

Wtedy najstarszy brat rzekł: 
– Przecież ojciec oprócz spadku zostawił nam również trzy 

rady. Powiedział, że zapewnią nam one dostatek przez całe życie. 
Zaśmiał się na to młodszy brat: 
– Pamiętam te rady, ale ile one są warte? Ojciec powiedział: 

„Po pierwsze, nie kłaniajcie się nikomu pierwsi – niech inni się 
wam kłaniają”. Żeby tak było, trzeba być bogatym, a biedniej-
szych od nas nie znajdziesz w całej okolicy. Powiedział też: 
„Wszystko jedzcie z miodem”. Słyszysz, z miodem! A my nie  
 

mamy nawet czerstwej kromki chleba, a co 
dopiero mówić o miodzie! Powiedział jesz-
cze: „Śpijcie tylko w puchu”. Dobrze by było 
w puchu! Ale w naszym domu pusto, nie 
została nam nawet stara wojłokowa derka. 

Starszy brat zamyślił się, a potem po-
wiedział: – Nie powinieneś się śmiać, bra-
cie. Nie zrozumieliśmy wtedy intencji ojca. 
A w jego słowach – mądrość. Chciał, żeby-
śmy skoro świt, przed innymi, wychodzili 
do pracy w polu. Wtedy każdy, kto będzie 
przechodził obok, pierwszy się nam ukło-
ni. Kiedy ciężko popracujesz przez cały 
dzień, wrócisz do domu zmęczony i głod-
ny, to nawet czerstwa kromka chleba wyda 
ci się słodsza od miodu. Wówczas zwykła 
derka zda ci się przyjemna i miękka, spać 

będziesz słodko jak w puchu. 
Następnego dnia, o świcie, bracia wyszli w pole – wcześniej 

niż wszyscy. Szli ludzie do pracy – i pozdrawiali ich pierwsi, do-
brego dnia życzyli. Cały dzień bracia harowali, pleców nie prosto-
wali, a wieczorem czerstwy chleb z herbatą wydał się im słodszy 
od miodu. Potem zasnęli na podłodze i spali niczym w puchu.

Tak pracowali każdego dnia, a jesienią zebrali bogate plo-
ny i znów żyli dostatnio. Odzyskali też szacunek u sąsiadów. 
I do końca życia pamiętali o mądrych radach swojego ojca.

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego:
Jolanta Czarnotta-Mączyńska

■

Trzy ojcowskie rady
(Tatarska bajka ludowa)
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Obecnie jest on taki sam jak przed trzema tysiącami lat, czego 
nie da się powiedzieć o innych znanych na dziś narodach ziemi. Nie 
ma nic bardziej niejasnego i niepewnego niż to, co się pisze o po-
chodzeniu Francuzów, w każdym razie jednak nie odziedziczyli oni 
nic zauważalnego po dawnych Galach, którzy przed nimi zajmowa-
li ziemie, gdzie obecnie mieszkają Francuzi. 
To samo można powiedzieć o Włochach 
w odniesieniu do Rzymian oraz o wszystkich 
innych narodach. Dwa tylko z nich są całko-
wicie pewne swego dawnego pochodzenia, 
z wyjątkiem Chińczyków, których słabo zna-
my. Po pierwsze Arabowie, będący nomada-
mi dziś tak samo jak w czasach Greków, acz-
kolwiek współcześni nie mają nic ze swych 
przodków. Po drugie Tatarzy. Oni jako jedyni 
nie wyrodzili się ze starożytnych Scytów, któ-
rzy byli ich protoplastami. Scytowie w pierw-
szych wiekach przemierzali całą Azję, pusto-
sząc ją i posuwając swoje łupieżcze wyprawy 
aż do Egiptu. Dzisiejsi Scytowie, podobnie 
jak tamci, nigdy nie osiedli w jednym miej-
scu, nie chcieli też zamieszkać w domach, 
ale włóczą się po tych samych terenach, 
które zajmowali ich przodkowie. U jednych 
i drugich napotyka się tę samą pogardę dla 
bogactw, to samo odrzucenie wszelkiej fine-
zji w stroju i potrawach, ten sam oręż i te same sposoby używania 
go. Nigdy nie stają twardo do walki, chyba że obciążeni łupami, 
gdyż wtedy wolą umrzeć niż je porzucić. Okoliczność taka zaszła 
w roku 1672, gdy Sobieski był dopiero hetmanem wielkim. Podo-
bieństwo Tatarów do ich scytyjskich przodków rozciąga się nawet 
na ich wygląd – szczególnie brzydki.

Niektórzy z najbardziej poczytnych autorów wspominają 
o owej jedności obyczajów u dawnych Scytów. Dariusz, jak już pi-
sałem, przebywszy wielkie połacie Azji i wkroczywszy do Europy, 
by z nimi walczyć, nie znalazł u nich ani miast, ani domów. Nie 
mógł zetrzeć się z nimi w boju ani nawet ich zobaczyć. I gdyby co 
ostrożniejsi generałowie nie namówili go, by się wycofał, zginąłby 
na tych równinach ze swymi ośmiuset tysiącami żołnierzy.

Aleksander, pan Persji, nie szukał ich równie daleko. Wyruszył 
nad brzeg Donu i zobaczył ich po drugiej stronie rzeki. Scytyjscy po-
słowie zwrócili się do zdobywcy w takich słowach: „Nasze ubóstwo 
zawsze będzie szybsze od twojej armii, obciążonej łupami zdoby-
tymi na tylu narodach. Ilekroć będziesz sądził , że jesteśmy daleko, 
zobaczysz nas tuż obok, gdyż z równą szybkością ścigamy naszych 
nieprzyjaciół, jak uciekamy przed nimi. Otrzymaliśmy z niebios, po-
wiedzieli, strzałę, by z daleka walczyć z wrogiem, oraz oszczep, by 
walczyć nim z bliska”.

Tatarzy mają ten sam oręż co Scytowie. Oprócz wspomnia-
nych strzał i oszczepu mają jeszcze zakrzywioną szablę. W przed-
dzień bitwy pod Arbellą Parmenion zwrócił uwagę Aleksandra na 
niekształtne twarze Scytów, bojąc się, że mogą przestraszyć grec-
kich żołnierzy. Potomkowie tamtego ludu są najbrzydszymi z ludzi. 
Nie znają żadnej delikatności. Ich najwytrawniejszym daniem jest 
końskie mięso, najsmaczniejszym napojem- kwaśne mleko, sfer-
mentowane i zmieszane z prosem, jedynym zbożem, jakie upra-
wiają. Zupełnie nie używają przypraw i, co ciekawsze, nie stosują 
nigdy soli, którą uznają za środek żrący i za truciznę.

Żeby sobie zdać sprawę, na czym polega ich sposób wojowa-
nia, należy wyobrazić sobie wielkie stada owiec na równinie, któ-

re pies pasterski, poganiany gwizdaniem swego pana, zawraca na 
wszystkie strony. Potem należy sobie wyobrazić, że każda owca to 
Tatar na koniu. Nie mają w ogóle piechoty. Pasterzem jest molrac 
czyli dowódca. Psem i gwizdkiem jest niewielki dzwonek o śred-
nicy półtorej stopy przyczepiony do łęku siodła dowódcy. Stadem 

są Tatarzy, którzy nie poruszają się w więk-
szym ładzie niż barany. Trzeba jeszcze sobie 
wyobrazić, na tej samej równinie, dobrze 
zorganizowaną armię obciążoną taborami, 
dzień i noc nieustannie nękaną. By dosię-
gnąć Tatarów, armia musiałaby się podzie-
lić na wiele mniejszych oddziałów. Te zaś, 
zaatakowane, natychmiast rozproszą się 
i znikną. Ale zaledwie wojsko wróci do obo-
zu, pojawią się znów i rozpoczną ten sam 
manewr. Nie sposób zapewnić sobie zaopa-
trzenia inaczej niż pod strażą dużych od-
działów kawalerii, a czasem nawet piechoty, 
w zależności od miejsca.

W marszu ich oddziały rozciągają się 
tak w przód i w tył, jak i po bokach, krzy-
cząc i robiąc hałas, zwłaszcza nocą, tylko 
dla przyjemności zakłócania odpoczynku. 
Część wojsk wypoczywa, podczas gdy resz-
ta nie zsiada z koni. Ośmielam się twierdzić, 
że armia, która nie byłaby przyzwyczajona 

do walki z nimi, choćby najdzielniejsza, uległaby im bez jednego 
wystrzału. Zręczność dowódców, dyscyplina o odwaga żołnierzy 
nie są bowiem żadną pomocą przeciw tym wrogom. 

Tatar nie zna zmęczenia, ale jego koń jest jeszcze bardziej wy-
trzymały. Nie ma na ziemi wierzchowców, które mogłyby się z nimi 
równać w tym względzie, a także w szybkości. Mają niewielkie po-
trzeby, podobnie jak ich panowie. Nigdy nie karmi się ich ziarnem. 
Trawa jest ich jedynym pożywieniem o każdej porze roku. Zimą wy-
starczają im nawet jej nędzne pozostałości.

Każdy jeździec ma zawsze trzy do pięciu koni. Jednego do-
siada, inne dźwigają jego zapasy oraz zdobyte łupy lub prowadzą 
niewolników. Zapasy Tatarów składają się jedynie z mąki prosa, 
dobrze wyprażonej w piecu, oraz końskiego mięsa, wysuszonego 
i sproszkowanego. Każdy z nich ma miedzianą miseczkę zawie-
szoną u boku. Nią czerpią wodę, do której wrzucają dwie lub trzy 
szczypty tego proszku i mieszają wszystko palcem. Oto tatarski 
posiłek. Z łatwością wytrzymują cztery czy pięć dni bez jedzenia. 
Wszystkie strumienie i rzeki pokonują wpław. Żadna woda nie za-
trzyma ich nawet na moment. Krótko mówiąc, należy uznać Tatara 
za rodzaj amfibii. Ma w sobie tyleż ze zwierzęcia, co z człowieka. 
Do ludzi upodabnia go tylko postać, a i ta jest wyjątkowo brzydka.

Półwysep Krymski dostarcza 24 do 25 tysięcy konnych: dwie 
ordy, budziacka i nogajska – 18 d0 20 tysięcy. Ostatnia przemierza 
równiny Besarabii. Nogajowie dostarczają 100 tysięcy, Czerkiesi  
15-16 tysięcy (ci są mniej dzicy i mniej wojowniczy), Kałmucy, 
przewyższający wszystkich swą brzydotą, i Kipczacy dostarczają  
12-15 tysięcy konnych. Jeśli chan rozkaże, by 40 tysięcy ludzi stało 
w gotowości do wymarszu, na miejscu zbornym bez wątpienia zja-
wi się 80 tysięcy, w nadziei na łup i niewolników. 

Któż by uwierzył, że naród, taki jak go przedstawiam, jest zdol-
ny do miłosierdzia i ludzkich uczuć? Pisałem już w tych pamiętni-
kach, ze podam na to przykład, którego byłem naocznym świad-
kiem. Mógłbym przytoczyć wiele innych, o których słyszałem. Gdy 
byłem zatrzymany w Kamieńcu, pewien Tatar przyniósł mi otwarty 

Philippe Dupont

Opowiem o narodzie słabo znanym we Francji, 
choć nie tak bardzo odległym
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list i prosił, bym mu powiedział, w jakim języku został on napisany. 
Widząc adres, napisany ładnym charakterem pisma, powiedziałem 
mu, ze po francusku. Dodałem też, że nie znam osoby, do której był 
adresowany. Prosił mnie, bym go wziął i po uwolnieniu dostarczył 
adresatowi. Powiedział, że jeśli pomogę w ten sposób niewolniko-
wi, który go napisał, Bóg mi odpłaci. Jeńcem, o którego chodziło, 
był niejaki Bleré z Lotaryngii, krewny Marsala, kapitana dragonów 
w polskim wojsku. Był w niewoli od całych osiemnastu lat. Pisał do 
brata, który był jednym z sekretarzy króla Jana Kazimierza, i poda-
wał mu różne adresy, żeby ten przekazał innym wieści o nim.

Wkrótce inny Tatar przyszedł mnie prosić o wstawiennictwo 
za swoim krewnym, wziętym do niewoli przez króla Polski. Przy-
pomniałem sobie wówczas ten list i poprosiłem Tatara w zamian 
o zainteresowanie się tym biednym Bleré. Dałem mu wszelkie 
wskazówki potrzebne, by go odnaleźć. Po uwolnieniu z Kamień-
ca dowiedziałem się, że brat pana Bleré nie żył od wielu już lat. 
Pozwoliłem sobie wspomnieć królowi o smutnym losie jeńca. Jego 
Królewska Mość polecił mi przekazać Tatarowi propozycję wymia-
ny jeńców lub okupu. Nie miałem jednak sposobności tego uczynić. 
Niedługo potem otrzymałem list od drugiego Tatara, tego, który po-
lecał mej pamięci swego krewniaka. Pisał, że wykupił niewolnika, 

o którym mu mówiłem, i że chciałby go wymienić, na co też uzyska-
łem zgodę. Tatar, z niecierpliwością wyglądający mej odpowiedzi, 
sam mi przywiózł pana Bleré do Warszawy i powiedział: „ Oto mój 
niewolnik, którego ci daję. A i ja zostanę twoim niewolnikiem, je-
śli chcesz mnie pojmać, gdyż przybyłem tu bez żadnych środków 
ostrożności”. Kazałem mu dać czyste szaty i podarowałem kilka 
prezentów. Kozak z gwardii zaprowadził go następnie do miejsca, 
gdzie znajdował się jego krewny. Tego ostatniego też rozkazano 
przyodziać w czyste szaty i odprowadzić obu bezpiecznie do Ka-
mieńca. Markiz de Béthune przyjął pana Bleré na służbę. Spotkałem 
go potem w Sztokholmie, gdy zostałem wysłany na dwór szwedzki 
i duński. Później jeszcze widziałem go w Wersalu. W czasie tych 
podróży zrobiłem ponad tysiąc pięćset mil końmi pocztowymi, 
w służbie Francji. 

Fragment „Pamiętników historyi życia i czynów Jana III So-
bieskiego” autorstwa Philippe’a Duponta, francuskiego inżyniera 
i artylerzysty, który towarzyszył królowi m.in. pod Chocimiem, 
Lwowem i Wiedniem. Wyd. Pałac Muzeum w Wilanowie, 2011, 
ISBN 978-83-60959-26-8

■

Latem ubiegłego roku odbyła się w Radomsku inscenizacja 
jednej z nogajskich bajek ze zbioru „Kara-Batyr i Błękitny Koń”, 
przygotowana przez dziecięcy zespół pod opieką Anny Pawlak-
-Zygmy. Przedstawienie było 
nad wyraz udane, młodzi wy-
konawcy pełni entuzjazmu 
i naturalności. Wydawało się 
wówczas, że będzie to tyl-
ko sympatyczna wakacyj-
na przygoda („PT” 3/2012). 
Okazało się jednak, że wa-
kacyjne niedzielne spektakle 
w tatarskiej zagrodzie w Sto-
biecku Miejskim spotkały się 
z wielkim zainteresowaniem: 
obejrzało je ponad dwa i pół 
tysiąca osób! Postanowiono 
więc kontynuować działalność 
również po wakacjach. W całą 
sprawę bardzo mocno zaan-
gażowane jest radomszczań-
skie Muzeum Regionalne im. 
S. Sankowskiego, którego dy-
rektor Krzysztof Zygma wystę-
puje poniekąd w roli sprawcy 
całego przedsięwzięcia. W na-
turalny zatem sposób właśnie 
przy tej placówce powstał… 
Teatr Bajek Nogajskich! 

Jego aktorami są dzieci 
oraz młodzież z Radomska, 
Ładzic i okolicy: Paulina Bąk, 
Mateusz Włudara, Jowita Pla-
czyńska, Karolina Tazbir, Pau-
lina Zinger, Magda i Natalka 
Adamczyk, Ola Kaczmarek, 
Ewelina Antosik, Ola i Zuzia 
Koźlenko, Katarzyna Kuder, 

Karolina Winkler, Katarzyna Koćwin i Zuzanna Sroczyńska. Reży-
serią, opracowaniem scenariuszy i wyborem tekstów zajmuje się 
Anita Pawlak-Zygma, zaś scenografią Joanna Sroczyńska.

Dyrektor Zygma pły-
tę z nagraniem jednego 
z przedstawień rozesłał 
wraz ze zgłoszeniem na 
kilka ogólnokrajowych fe-
stiwali młodzieżowych 
grup teatralnych. Wiele 
było radości, gdy okazało 
się, że Teatr Bajek Nogaj-
skich zaproszony został na 
Zgierskie Spotkania Małych 
Teatrów „Słodkobłękity”, 
osiemnasty już raz orga-
nizowane przez tamtejszy 
Miejski Ośrodek Kultury. 
Pojechali więc pod koniec 
września do Zgierza: Karo-
lina Winkler, Paulina Zinger, 
Katarzyna Koćwin i Piotr 
Zygma. Wystąpili – i zdobyli 
wyróżnienie! Piękny to suk-
ces na początek. Potem były 
następne prezentacje, m.in. 
na IX Ogólnopolskim Kon-
kursie Teatrów Młodzieżo-
wych „Melpomena” w Śro-
dzie Wielkopolskiej. 

W taki to niezmiernie 
interesujący sposób ra-
domszczańskie muzeum 
oraz młodzież wpisuje się 
w tutejszą tatarską legendę 
Stobiecka. Ale okazuje się, 
że nasze bajki wywołały 
zainteresowanie nie tylko 

Musa Czachorowski 

Popularne bajki tatarskie 
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Teatr Bajek Nogajskich  
zaprezentował się m.in. na konkursie w Środzie Wlkp.

w Radomsku. We wrześniu ubiegłego roku, bodaj tydzień wcze-
śniej, nim radomszczański zespół wystąpił w „Słodkobłękitach”, 
Białostocki Ośrodek Kultury w ramach Festiwalu „Inny Wymiar” wy-
myślił sobie czytanie bajek! Zaproszony na spotkanie został m.in. 
piszący te słowa, który czytał i czytał te opowieści z tomu „Kara-Ba-
tyr i Błękitny Koń”, a towarzyszył im interesujący podkład muzyczny 
przygotowany przez Mateusza Wysockiego („PT” 4/2012). 

Musiało wszystko wypaść naprawdę nieźle, skoro cała impre-
za tak zainspirowała Mateusza Wysockiego, aż zaczął przemyśli-

wać nad możliwością nagrania bajek na płytę. Opracował projekt 
pod nazwą „Bajki tatarskie jakich nie znacie”, na który uzyskał 
środki w postaci stypendium dla młodych twórców od Prezyden-
ta Miasta Białegostoku. W działaniu, jak stwierdził, chce odwołać 
się do stylistyk takich jak ambient, drone, glitch, modern classical, 
field-recording i kilku innych, aby wydobyć niespodziewany efekt. 
Jeśli dojdzie do zrobienia animacji poklatkowej, to również ona ma 
być w jakimś stopniu abstrakcyjna i niefiguratywna. Podsumowu-
jąc, chodzi o reinterpretację, swoistą dekonstrukcję tatarskich bajek 
i przeniesienie ich w nowe rejony. Cóż… Brzmi to niewątpliwie in-
teresująco... Miejmy nadzieję, że niebawem będziemy mogli zapo-
znać się z rezultatami.

Ogromnie sympatyczne jest to zainteresowanie stepowymi 
opowieściami, będącymi przecież także częścią dziedzictwa na-
szej tatarskiej społeczności. Warto przypomnieć, że już w roku 
2011 powstał projekt pt. „Podróż nocna do najbardziej szlachetnego 
miejsca” – przygotowany przez młodych pasjonatów z Suwalsz-
czyzny, absolwentów lub studentów warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych oraz wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. 
Był to teatr cieni oparty na podstawie kompilacji bajek nogajskich 
– właśnie ze zbioru „Kara-Batyr i Błękitny Koń”. Premiera spektaklu 
odbyła się podczas międzynarodowego festiwalu VI Suwalskie Te-
atr-Akcje 2011. Wystawiany był później także m.in. w warszawskim 
Teatrze Academia.

A może te tatarskie bajki powinny znaleźć się także w repertu-
arze naszego „Buńczuka”?

Musa Czachorowski
■

Już samo określenie Nogajowie brzmi niczym baśniowe 
miano jakieś mitycznej, odległej społeczności. Tymczasem jest 
to muzułmański lud pochodzenia tureckiego z terenów nie-
opodal Kaukazu, zamieszkujący dziś Turcję i bliską nam Rosję. 
Sama lektura ich bajek pokazuje, na ile świat dawnych Noga-
jów podobny był do realiów życia dawnych Słowian. Miejscem 
akcji są bowiem głównie gęste lasy, pełne zwierzyny łownej, 
rzek i gór. Jeśli pojawia się wątek pustyni lub elementy arab-
skich krain, znane Nogajom pewnie za sprawą islamu, są one 
symbolem czegoś bardzo odległego i raczej obcego. 

Lasy te pełne są tajemnych stworzeń i magicznych mocy, 
przyroda jest wszechmocna i nierozerwalnie związana z czło-
wiekiem. W gęstwinach ukrywać się może choćby azdaa, czyli 
smok, albo żmija. Ludzie muszą je obłaskawiać do momentu, 
aż nie znajdzie się odważny młodzian, gotowy stawić im czoła. 
Jest nim często sierota lub najmłodszy, pogardzany dotychczas 
syn. W przeznaczonym mu momencie staje on na wysokości 
zadania, zdobywając laury w postaci własnego aułu (wioski 
lub miasteczka) i córki chana. 

Postaci kobiece w tych opowieściach traktowane są zaś 
bardzo różnie. Raz dość przedmiotowo, właśnie jako nagroda 
dla silnego woja (wątek znany i z polskich baśni). W innych 
bajkach są zaś wyjątkowo mądre i odważne, kierują mężczy-
znami, a ci, z korzyścią dla siebie, podążają za ich radami. 

Innymi ciekawymi bohaterami są staruszkowie. Często 
to oni są głównymi postaciami, mimo sędziwego wieku rodzą 
im się dzieci, przeżywają także niesamowite przygody. Spo-
ro mówi to o ludach muzułmańskich, którym islam nakazuje 
wielki szacunek dla osób starszych.

Opowieści są nieraz bardzo skomplikowane, mają szka-
tułkową konstrukcję i wyjątkowo fantastyczną fabułę. Innym 
razem to krótkie historyjki z prostym morałem. Jakie nauki 
wynikają z bajek nogajskich? Są pochwałą odwagi, cierpliwo-
ści i gościnności. Dają także nadzieję, że nawet pogardzany 
człowiek może dostać od losu bardzo ważną misję, której wy-
pełnienie odmieni jego położenie. 

Jak wszystkie inne na świecie, także bajki nogajskie sta-
nowiły zatem nie tylko zbiór mądrości, ale i swoistego rodzaju 
wentyl, przez który odreagować można było życiowe frustracje 
i rozczarowania.

Marta Minakowska
■

„Kara-Batyr i Błękitny Koń” – nogajskie bajki ludowe, 
tłumaczenie: Daniel Czachorowski i Musa Czachorowski, 
inicjatywa wydawnicza: Çaxarxan Xucalıq 2009, Agencja 
Wydawnicza ARGI, ISBN 978-83-60425-37-4

Marta Minakowska 

Nogajskie bajkowanie
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Tatarami Krymskimi interesowałem się już od dawna. Cieka-
wy naród, który nazwę i odrobinę kodu genetycznego otrzymał od 
ludu pierwotnie żyjącego nad Bajkałem, część wziął od starożyt-
nych Greków i Rzymian, część od Włochów i Franków żyjących tu-
taj, na Krymie, do XIX wieku, część od Gotów, dużo od turkijskiego 
ludu Kipczaków i w końcu nieco krwi od Słowian. Polscy sojuszni-
cy spod Grunwaldu, łącznicy handlowi między Bliskim Wschodem 
a Polską. W sporym stopniu zaznaczyli swą obecność w polskiej 
kulturze sarmackiej i ogólnie kulturze polskiej jako takiej. Można 
wymienić tutaj chociażby wpływy języka tureckiego czy mody tu-
reckiej, właśnie dzięki Tatarom z Krymu przyniesionym na ziemię 
Rzeczypospolitej. Sami Tatarzy posługują się językiem krymsko-
tatarskim z rodziny języków tureckich. Są muzułmanami. Tata-
rzy Rzeczypospolitej są potomkami tych, którzy stworzyli Chanat 
Krymski. Oprócz tego wszystkiego mamy wspólnych bohaterów 
narodowych.

Kiedy rozpocząłem studia w Katedrze Etnologii i Antropolo-
gii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mo-
głem wreszcie pogłębić swoją wiedzę o Tatarach. Los skierował 
mnie na drogę, po której już od dawna podąża profesor Swietła-
na Czerwonnaja. Jest to absolwentka Uniwersytetu Łomonosowa 
w Moskwie, specjalistka od spraw mniejszości etnicznych i naro-
dowych w Europie oraz w byłym Związku Radzieckim, wybitna 
znawczyni sztuki islamu. Właśnie dzięki niej poznałem twórczość 
Ismaiła Beja Gasprinskiego (İsmail Bey Gaspıralı) – wielkiego re-
formatora islamskich ludów tureckich. Człowieka, który zainicjo-
wał na Krymie nowoczesne myślenie społeczne i stworzył pod-
waliny nowoczesnych organizacji zbudowanych na podstawach 
Koranu. Poszukiwał on wskazań dla swoich reform wśród pol-
skich Tatarów, tak bezkonfliktowo żyjących w chrześcijańskim 
społeczeństwie Rzeczypospolitej, odrzucających fundamenta-
lizm religijny, kształcących się na uniwersytetach całej Europy, 
współtworzących polską, litewską i białoruską inteligencję – nie 
zapominając przy tym wszystkim o swoim dziedzictwie i wierze 
przodków. Co ważne to właśnie Chanat Krymski był państwem, 
które w czasie rozbiorów stanęło w obronie Rzeczpospolitej, 
wypowiadając wojnę Rosji i samemu płacąc m.in. za to straszną 
cenę utraty niepodległości.

Po tragedii roku 1944, kiedy to w ciągu kilku majowych dni 
Tatarzy Krymscy zostali przez Stalina zesłani do Azji Środkowej, 
ludzie powoli powracają do swoich krymskich domów. Nie bez 
problemów, jednak wielu się to udaje. Ale 18 maja już na zawsze 
pozostał w świadomości krymskotatarskiej jako dzień wielkiej tra-

gedii i wielkiej niesprawiedliwości wyrządzonej temu krymskiemu 
narodowi.

Zajmując się Tatarami Krymskimi, liczyłem, że kiedyś uda mi 
się wyjechać na Krym. Okazało się, że okazja przytrafi mi się szyb-
ciej, niż się spodziewałem. 11 maja 2012 prof. Czerwonnaja powie-
działa mi, że za cztery dni wyruszam do krymskotatarskiego Aqme-
scit, czyli do Symferopola.

Miałem uczestniczyć w obchodach rocznicy 18 V 1944 roku. 
Wyjechałem we wtorek 15 maja 2012 pociągiem z Warszawy do 
Kijowa. Sama podróż i perypetie w Kijowie nadają się na oddziel-
ną opowieść. Ostatecznie, 17 maja wysiadłem z wagonu luks (to, 
że jechałem „luksem” wynikało ze specyfiki kupowania biletów 
na Ukrainie i niemożności dostania innych biletów na ten dzień) 
na Symferopolskim dworcu. Tam czekał już kierowca, który miał 
mnie zawieźć do hotelu. Po przyjeździe poznałem dwóch z „moich 
przewodników po świecie Krymu”. Pierwszym był Ali Hamzin – szef 
Departamentu Spraw Zagranicznych Medżlisu Krymskotatarskiego, 
drugim młody chłopak Ridvan, który miał pomagać w organizacji 
całych obchodów. 

Wsparcie dla sprawy krymskotatarskiej wyrazili liczni dysy-
denci z Europy Wschodniej i USA. Oni też przybyli na obchody 
i ich obecność w tych dniach była arcyważna. Żeby wspomnieć 
tylko takie postacie jak – Władimir Bukowski, Ludmiła Aleksieje-

Dominik Jakub Napiwodzki

U przyjaciół Tatarów

Autor z członkiem krymskiej diaspory z Rumunii Pomnik Ismaiła Beja Gasprinskiego, Symferopol 17 V 2012 r.
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wa czy Natalia Gorbaniewska. Był także Andriej Grigorienko, syn 
generała ZSRR czasów II wojny światowej – pierwszego wysoko 
postawionego w hierarchii radzieckiej człowieka, który zwrócił 
uwagę na niesprawiedliwość jaka działa się Tatarom po 1944 
roku. . Nie zabrakło także samego Mustafy Dżemilewa – prze-
wodniczącego medżlisu Tatarów krymskich, przewodniczącego 
Rady Przedstawicieli Narodu Krymskotatarskiego, deputowanego 
do Rady Najwyższej Ukrainy, wieloletniego więźnia radzieckich 
łagrów. Polskę w tym zacnym gronie reprezentował Piotr Hlebo-
wicz, działacz Solidarności Walczącej, organizator pomoc Tata-
rom w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, 
a także współcześnie. Do Symferopola przyjechała Barbara Łu-
kasik, która podjęła próbę zorganizowania wspólnych polsko-
-krymskotatarskich konferencji oraz wzajemnej wymiany dzieci 
i młodzieży. Niestety, kiedy piszę te słowa wiem, że z powodu 
przeszkód stawianych przez polską biurokrację nic z tych po-
mysłów nie wyszło. Po zakwaterowaniu, zostawiłem swoje rze-
czy i wyruszyłem na zwiedzanie miasta, chociaż było to raczej 
poszukiwanie śladów kultury tatarskiej. Całe szczęście w parku 
miejskim spostrzegłem pomnik ze znajomą twarzą. Oto upa-
miętnienie Ismaiła Beja Gasprinskiego. Niestety wędrując dalej 
w stronę centrum nie spostrzegłem żadnego choćby skromnego 
minaretu lub czegokolwiek, co świadczyłoby o obecności muzuł-
manów (gdyż większość Krymskich Tatarów to właśnie muzuł-
manie) w tym mieście. Z tą smutną refleksją wróciłem do hotelu. 
Następny dzień obudził mnie dalekim śpiewem. Oto rozpoczynały 
się obchody tej najsmutniejszej rocznicy, na którą z całej Europy 

zjeżdżali się potomkowie Tatarów Krymskich. Kiedy wyszedłem 
z hotelu, moim oczom ukazało się morze błękitnych flag ze złotą 
tamgą – stara flaga rodu Gerejów, chorągiew Chanatu Krymskie-
go i dzisiejszy sztandar Sprawy Krymskotatarskiej. Hasła, które 
niesiono podczas pochodu, dotyczyły praw podstawowych jakie 
powinny posiadać narody i mniejszości. Naród krymski pragnie 
posługiwać się swoim nazewnictwem oraz własnym językiem 
w sprawach urzędowych. Pragnie ukarania sprawców kradzieży, 
aktów dewastacji mienia, pobić i zabójstw Tatarów. Niestety, te 
postulaty nadal nie zostały zauważone ani przez rząd Ukrainy, 
ani też rząd Autonomicznej Republiki Krymu. 

 Cieszyło mnie fakt, że pochód nie był domeną osób starszych, 
które doświadczyły ciężaru deportacji i krzywd wyrządzonych 
przez ZSRR. Szło w nim mnóstwo ludzi młodych, energicznych 
i odważnych. Z niektórymi miałem okazję porozmawiać. Są do-
skonale wykształceni, nie boją się świata i śmiało patrzą przed sie-
bie, nie zapominając o przeszłości i dziedzictwie swojego narodu, 
którego częścią jest m.in. pałac chanów w Bachczysaraju. Piękny 
kompleks budynków, który swoją architekturą przypomina o róż-
norodnym pochodzeniu Tatarów. Można w nim znaleźć coś mon-
golskiego, tureckiego i coś, co można nazwać europejskością. Ko-
lejnym ważnym dla Tatarów zabytkiem i składnikiem identyfikacji 
kulturowej są ruiny murów obronnych miasta, które w języku krym-
skotatarskim nazywa się Kezlev, przez dawnych mieszkańców Rze-
czypospolitej nazywane Kozłowem, a obecnie Eupatorią. Muzeum 
w wieży obronnej kryje wiele ciekawych skarbów. Chociażby wielką 
mapę XVII wiecznej Europy na wołowej skórze, a także wykonane 
tą samą techniką drzewo genealogiczne Tatarów krymskich. 

 Ale współczesność Tatarów to nie tylko pochody i zabytki. To 
także życie powracające do wiosek i miasteczek budowanych z ta-
kim trudem, często wbrew rosyjskim władzom Krymu, gdyż utrud-
niają one Tatarom egzystencję w każdy możliwy sposób. Dzień po 
głównych obchodach miałem okazję poznać jednego z artystów 
młodego pokolenia. Rustem Skibin, rzeźbiarz i garncarz, zaprosił 
nas do swego domu i swego warsztatu. Oprócz niego na Krymie 
działa cała grupa rzemieślników i artystów promująca się wspólnie 
na świecie. Ich prace wystawiane są w najważniejszych muzeach 
świata. Rustem wystawiał swoje prace chociażby w Muzeum Woj-
ska Polskiego. W tym 2013 roku, w maju, prawdopodobnie znowu 
trafię na Krym. Teraz jako etnolog badający i opisujący nowo po-
wstałe osiedla tatarskie i nowe meczety. Może po powrocie będę 
mógł napisać, że któreś z postulatów żyjących w krymskotatarskich 
umysłach i sercach zostały spełnione. Może przyczynią się do tego 
również i nasze polskie starania. Oby tak się stało. Na razie jednak 
informacje z Krymu nie napawają optymizmem. 

Dominik Jakub Napiwodzki
■

Obchody rocznicy deportacji, Symferopol 2012 r.Rustem Skibin przy zabytkowym kole garncarskim
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Gra rosyjskiej policji
Jesienią 1912 roku wróciłem do Paryża. Ponownie zamieszkałem 

w domu pokoju Mme Deprès, zacząłem chodzić na wykłady i do bi-
bliotek. W owych dniach przyjechał do Paryża Szakir Mehmet Jar, stu-
dent prawa z Petersburga, pochodzący z Tatarów kazańskich. Mme 
Deprès która nie potrafiła wymówić imion i nazwisk moich kolegów, 
każdemu nadawała pseudonim. Szakirowi, z racji jego błyskotliwej 
inteligencji nadała miano Monsieur Electrique. Trzeba przyznać, że 
pseudonim ten bardzo do niego pasował. Szakir przybył do Paryża 
jako dziennikarz wydawanej w Kazaniu gazety Wakit (‘Czas’). W rze-
czywistości zaś kazańscy narodowcy i rewolucjoniści wysłali go, aby 
poznał prawdziwe oblicze wydawanego w Paryżu czasopisma Islam 
Alemi (‘Świat Islamu’). Mój adres, jak sądzę, dał mu Ajaz Ishaki Bej. 
W Islam Alemi, pewien Żyd – Hadżi Talasz pod własnym nazwiskiem, 
pod pseudonimem lub pod imieniem Ajsze, jakie nadał swej żonie, 
publikował pozytywne artykuły o rosyjskich muzułmanach, następnie 
wysyłał egzemplarze tegoż czasopisma do znanych postaci spośród 
rosyjskich muzułmanów, i otrzymywał od niektórych, zaangażowa-
nych i naiwnych listy na temat ich sytuacji w Rosji. Niektórzy przysy-
łali nawet pieniądze. Następnie fałszywy ów muzułmanin wszystkie 
otrzymywane listy przekazywał rosyjskiej policji. W ten sposób uczci-
wi i wierni synowie rosyjskiego islamu trafiali do więzień. W rezul-
tacie prywatnego śledztwa, które zrobiliśmy wspólnie z Szakirem, 
okazało się, że razem z Hadżim Talaszem działa pewien młody czło-
wiek z Kazania, znający język tatarski, student Sorbony i Collège de 
France. Odbyliśmy kilka konspiracyjnych rozmów z owym młodym 
człowiekiem. Nawet udaliśmy się do domu Talasza, w okolicach Pary-
ża. Rozmawialiśmy z nim i z jego żoną. Z pomocą owego kazańczyka 
przejęliśmy tajne dokumenty wspomnianego Żyda.

W owym czasie okazało się, że Szakir musi pilnie wracać do 
Rosji. Aby mu pomóc, zastawiłem w lombardzie złoty zegarek, srebr-
ną papierośnicę i pierścień, a otrzymane pieniądze dałem Szakirowi. 
O tym sposobie pożyczania pieniędzy powiedział mi Szakir. Wcze-
śniej nie znałem instytucji lombardu. Ponadto pożyczyłem pewną 
kwotę od Madame Deprès. W ten sposób zapewniłem powrót Szaki-
ra do Rosji. On zaś po przyjeździe na miejsce odesłał mi dług. 

Byłem bardzo zadowolony z poznania Szakira. Szczególnie 
ucieszyło mnie to, że został wysłany do Paryża. Moje nadzieje wzro-
sły, gdy zobaczyłem, że nasi rewolucjoniści działają ochoczo, potrafią 
wykorzystać możliwości, że są silni w działaniu przeciw wrogom...

Szakir był człowiekiem inteligentnym, oczytanym w literaturze 
rosyjskiej, zdającym sobie sprawę z narodowej tragedii. Uważał, że 
naczelną zasadą jest analiza. Był skromny, prosty, serdeczny i bar-
dzo dobre znalazłem z nim porozumienie. Zawiązała się między 
nami przyjaźń. Po jego wyjeździe do Rosji otrzymałem odeń kilka 
listów i dzięki niemu przez pewien okres wysyłano do mnie gazetę 
Wakit, przez co miałem bieżące rozeznanie o wydarzeniach w Ro-
sji i wśród naszego narodu.

Gdy Szakir przebywał w Paryżu, na studia do Paryża przyjechał 
także Ethem Fejzi (Gozajdyn) Bej, pochodzący z Silistry, wcześniej 
przez kilka lat pracujący na Krymie jako nauczyciel. On także za-
mieszkał u Mme Deprès. Podjął studia na wydziale geografii Sorbony 
oraz w Wyższej Szkole Nauk Politycznych. Przyjaźniliśmy się przez 
lata. Był człowiekiem uczciwym, poważnym, pracowitym i serdecz-
nym. Przykładał się bardzo do nauki. Niezbyt zajmował się ogólną 
sytuacją polityczną, nie przykładał też wielkiej wagi do prądów re-
wolucyjnych. Chodził jednak na demonstracje pro-tureckie organi-
zowane przez socjalistów, szczególnie lubił przemówienia Jaurèsa.

Nauczyciele zwracali nam uwagę na pozytywny wpływ, jaki 
wywierał na czytelników dziennik Les Temps poprzez swą powagę, 
dokładność i staranie, aby podział strony gazetowej był właściwy 

a stałe tematy zawsze obecne w tych samych miejscach gazety. 
Analizowaliśmy sytuację czasopism walczących na wolnym rynku 
prasowym i odnoszących w tej walce sukcesy.

W tym czasie dostałem z Petersburga od Czelebiego Dżihana 
list opisujący obchody Ramazanu1 przez tamtejszych muzułmanów. 
List był krótki, ale dla mnie istotny – autor pisał, że do Petersburga 
przybyła Nigar Hanym, córka Gaspyraliego Ismaila Beja, ponadto – 
relacjonował problemy dyskutowane na zebraniach, a także rama-
zanowe zabawy i rozrywki2. Z uznaniem pisał o sztuce Kaytarma 
‘Uniki‘, autorstwa Nigar Hanym. Ogólnie jednak tamtejsze spotka-
nia, rozmowy i atmosfera nie satysfakcjonowały mego przyjaciela, 
podkreślał, że nasza petersburska społeczność nie potrafi jeszcze 
uporać się ze swoimi problemami i bolączkami.

Dżelal Korkmazow
Tego roku ze Stambułu zjechał do Paryża Dżelal Korkmazow 

z żoną. Zamieszkali w małym mieszkaniu przy ulicy, na której i ja 
mieszkałem – rue l’Estrapade. Dżelal podjął na nowo przerwane 
niegdyś studia prawnicze. Jednak mało zajmował się treścią wy-
kładów – bardziej ich krytyką i dowodzeniem, że wszelkie instytu-
cje prawne przydatne są jedynie klasie panującej. Zmienił poglądy 
z socjalistycznych na anarchistyczne. Nie wypuszczał z rąk ksią-
żek Kropotkina3 i Bakunina4. Pewnego razu zabrał mnie na wykład 
Sebastiana Feauxa – guru anarchistów i naturalną koleją rzeczy 
– ateistów. Zwrócił moją uwagę na system pedagogiczny Feauxa. 
Innym razem poszliśmy obejrzeć Nędzników Victora Hugo w pew-
nym małym kinie w Dzielnicy Łacińskiej. Dżelal wyszedł z kina pod 
wrażeniem. Zaatakowałem wtedy jego anarchizm. Przekonywałem, 
że wartość osobistego poświęcenia i bohaterskich czynów odnaj-
duję w tym, iż są one przykładem dla społeczeństwa, dla młodzie-
ży, natomiast rewolucja społeczna poruszając masy realizuje los 
państwa przez przejęcie steru kraju. Dżelal wówczas atakował nie 
tylko system rządów ale i strukturę społeczną państwa. Anarchiści 
występowali bezwzględnie przeciw rządowi i społeczeństwu, ich 
krytyka była bezlitosna. Dżelal zaciekle bronił potrzeby zburzenia 
wszystkiego dla osiągnięcia absolutnej wolności. Niestety, jak po-
winna być urządzona przyszłość – tego nie potrafił powiedzieć.

W owych dniach z jednej strony czytał dzieła Kropotkina, 
szczególnie Pomoc wzajemną jako czynnik rozwoju, albo jego 
obserwacje z życia zwierząt, z drugiej strony – analizował La cité 
antique Fustela de Coulangesa5 i teorie prawa naturalnego. Żarliwie 
przekonywał, że bez całkowitej wolności i równości, szczególnie 
bez zapewnienia tych wartości w ekonomii – po prostu śmieszna 
jest rozmowa o prawie i sprawiedliwości w społeczeństwie. Nie sa-
tysfakcjonowała go zasada „każdemu według jego pracy i zdolno-
ści”, marzył o realizacji idei „każdemu według jego potrzeb”. Usiło-
wał opracować anarchizm według własnych przemyśleń, w sposób 
nowszy, bardziej pozytywny i naukowy. 

1 Ramazan – miesiąc postu w islamie, dziewiąty miesiąc kalendarza muzułmańskiego. Wg tradycji 
w miesiącu tym został objawiony został Koran, dlatego Ramazan uznawany za miesiąc święty. 
Ramazan co roku rozpoczyna się o 10 lub 11 dni wcześniej (przyp. tłumacza – A. S.).

2 ..ramazanowe zabawy i rozrywki... – w Ramazanie pości się tylko w dzień, zgodnie z tradycją 
ramazanowe noce upływają na biesiadach i rozrywkach (przyp. tłumacza – A. S.). 

3 Kropotkin, Piotr (1842-1921) – książę, rosyjski myśliciel, rewolucjonista, geograf. W latach 1876-1917 
na emigracji w Szwajcarii, Francji i Wielkiej Brytanii. Główny teoretyk anarchizmu komunistycznego, 
zwolennik zasady bezwzględnej wolności jednostki i wspólnej własności zarówno środków produkcji 
jak i dóbr konsumpcyjnych. W zakresie geografii i geologii zajmował się m. in. teorią zlodowacenia 
Europy (przyp. tłumacza – A. S.).

4 Bakunin, Michał Aleksandrowicz (1814-1876) – rewolucjonista rosyjski, jeden z twórców anarchizmu. 
Zesłaniec na Syberii, skąd uciekł do Wielkiej Brytanii. Popierał powstanie styczniowe w Polsce (przyp. 
tłumacza – A. S.).

5 Fustel de Coulanges, Numa Denis (1830-1889) – historyk francuski, w latach 1878-1880 i 1884-1888 
profesor Sorbony; 1880-1883 kierował L’École Normal Supérieur, reprezentował kierunek 
pozytywistyczny, zwalczał tradycje romantyczne w swych badaniach. Główne prace: La cité antique 
(1864), Histoire des institutins de l ‘ancienne France (t. 1-6, 1875-1892) (przyp. tłumacza – A. S.).

Dżafer Sejdamet

Wspomnienia (5)
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Tak bardzo był przywiązany do tej wiary, iż twierdził, że w ży-
ciu od spekulacji myślowych bardziej pociągające, uczciwsze i wy-
dajniejsze są porywy serca i intuicja. Była to reakcja jego duszy na 
„myśl” – krytykującą i niepokojącą jego wiarę.

Około dwóch miesięcy po przyjeździe do Paryża poznał pewną 
młodą Żydówkę, zdolną dziennikarkę. W związku z tym popsuły 
się jego stosunki z żoną, która i tak bardzo cierpiała z jego powodu. 
Usiłowałem doprowadzić do zgody między nimi, przejmowałem się 
ich problemami i starałem się zapobiec niegodziwościom Dżela-
la który uważał, że każda rzecz zagrażająca wolności – rodzina, 
długotrwały związek – przeszkadza rozwojowi myśli i uczuć, a im, 
jak twierdził, nie wolno stawiać barier. Uznawał, że wszystko, co 
ogranicza myśli i uczucia, jest szkodliwe, stanowi kajdany dla my-
śli, łańcuch dla sztuki, pętający porywy ducha... Tak, Dżelal chciał, 
aby ludzie byli wolni jak ptaki i atakował negatywny pod tym wzglę-
dem wpływ państwa i społeczeństwa, zagrażających tej wolności. 
Według niego religia i moralność nie były niczym innym, jak tylko 
fundamentami niewoli jednostki w społeczeństwie. 

Chociaż istniały między nami różnice w powyższych kwestiach 
ideologicznych, doceniałem rewolucyjność Dżelala, lubiłem go i sza-
nowałem za poświęcenie całego życia dla jednej idei. Żona Dżelala, 
Polka Maria, miała szerszą od męża wiedzę, była szlachetnie wycho-
wana. Być pożytecznym dla innych... To była zasada, którą ta kobieta 
stosowała w życiu z największą przyjemnością, wręcz z namiętnością.

Dżelal w czasie dyskusji zwykle wpadał w gniew. Maria – za-
wsze panowała nad sobą. Natychmiast manifestowała się niezłom-
ność w wychowaniu, jakie otrzymała, subtelność jej duszy, szero-
kość horyzontów myślowych. Nigdy nie zapomnę jej krytycznych 
słów skierowanych do Dżelala w czasie jednej z naszych sprzeczek: 
„Nie masz racji, jeśli prawne instytucje społeczeństwa burżuazyjnego 
byłyby przegniłe, jeśli źródła jego twórczej myśli byłyby wyschłe, jeśli 
fundamenty jego moralności byłyby zburzone, nasze zwycięstwo byłoby 
nadzwyczaj łatwe... Wróg, wbrew temu, co mówisz, nie jest rozłożony 
na łopatki. Trwają nie tylko jego ekonomiczne i prawne fundamenty, 
ale w szczególności – żywotna jest jego baza społeczna i filozoficzna”. 

Z przyjemnością chodziłem do Dżelalów, z przyjemnością roz-
mawiałem z nimi, a przez pewien czas, by wesprzeć ich finansowo, 
jadłem u nich obiady.

Wojna bałkańska i rosyjscy Tatarzy 
W roku 1911 wydarzenia zaczęły potwierdzać słowa Jaurèsa, 

że wojna o Trypolitanię spowoduje detonację europejskiej beczki 
prochu. 18.X.1912 zaczęła się wojna bałkańska, która wstrząsnę-
ła Turcją i całym światem tureckim. Gazety, periodyki i listy, jakie 
otrzymywałem z Turcji i Rosji, gorzko opisywały, jak cały świat tu-
recki płacze krwią. Byłem pogrążony w smutku i cierpieniu. Również 
Dżelal Korkmazow trapił się z powodu niesprawiedliwego ataku na 
Turcję... Jednak równocześnie głosił pogląd, że armie bałkańskie zo-
stały wciągnięte w wojnę pod naciskiem przeklętych, jak się wyrażał, 
machin państwowych – swoich i mocarstw imperialistycznych – dla-
tego współczuł żołnierzom bałkańskim i z coraz większym zaanga-
żowaniem głosił pogląd, że wyzwolenie całego świata nastąpi nie 
przez zburzenie imperializmu, lecz przez rozpad instytucji państwa 
jako takiego. Moja lewicowość – nie była wstanie skierować mnie ku 
takimi uogólnieniom. Wiedząc o zabijanych Turkach, o burzonych 
tureckich wsiach, rozszarpywanych tureckich starcach i dzieciach, 
przeklinałem sprawców tych bestialstw i odczuwałem chęć odwetu.

Gazety, które otrzymywałem z Turcji i Rosji, L’Humanite 
Jaurèsa i kampania w obronie Turcji prowadzona przez Pierre’a Lo-
tiego6 – wszystko to wzruszało mnie ale i przypominało o cierpie-
niu. W związku z wojną bałkańską socjaliści organizowali mityngi, 
na których zdecydowanie występowali przeciwko imperializmowi 

6 Loti, Pierre (1850-1923 ) – francuski pisarz. Prawdziwe nazwisko: Julien Viaud. Wielki przyjaciel Turcji 
(jedna z ulic w Stambule nosi jego imię). Akcja szeregu powieści Lotiego rozgrywa się w Turcji. Zasłynął 
żarliwymi wystąpieniami w obronie Turcji w czasie wojny bałkańskiej. Członek Akademii Francuskiej 
(przyp. tłumacza – A. S.). 

i militaryzmowi. Jaurès jedno ze swych najlepszych przemówień, 
wygłoszone z wielkim zaangażowaniem i niezrównaną retoryką 
poświęcił tej właśnie sprawie. 

Wojna bałkańska wstrząsnęła ludami tureckimi, żyjącymi pod 
panowaniem rosyjskim. Wzorem szacownego kadiego Fahrettina, 
jednego z ulemów Kazania, większość Tatarów nie obchodziła Kur-
ban Bajramy. Ludzie mówili: „Nie możemy świętować, gdy nasi bracia 
przelewają krew, jesteśmy w żałobie...” Tatarscy studenci uczący się 
na rosyjskich uniwersytetach protestowali przeciw atakom pra-
sy rosyjskiej na Turków. We wszystkich guberniach zainicjowano 
kampanie na rzecz pomocy dla tureckiego Czerwonego Półksięży-
ca7. Tatarzy Krymscy z udziałem krymskich kobiet zebrali w wio-
skach tatarskich pomoc, zawiózł ją do Stambułu specjalny komitet. 
Pomoc dla Czerwonego Półksiężyca nadeszła nie tylko od Tatarów 
z Krymu i Rosji, ale nawet od ludów tureckich z Mandżurii (Turk 
Jurdu, t. 3, s. 224). Redaktor naczelny wychodzącej w Orenburgu 
gazety Wakit (‘Czas’), najzdolniejszy dziennikarz pośród Tatarów 
nadwołżańskich, zdeklarowany turkista Fatih Kerim Efendi przybył 
do Stambułu dla zapoznania się z sytuacją. Studiujące na uniwer-
sytecie w Petersburgu Tatarki z Kazania – Gulsum, Rukije i dwie 
dziewczyny o imieniu Merjem także przybyły do Turcji, aby leczyć 
nasze rany. Tatarska prasa w Rosji dawała mocny odpór atakom 
Rosjan, dogłębnie analizowała przyczyny katastrofy, która nawie-
dziła nas w wojnie bałkańskiej. Równocześnie stambulska prasa 
rozważała każde zagadnienie z punktu widzenia interesów partyj-
nych, bardziej niż analizą przyczyn tragedii w aspekcie ekonomicz-
nym, społecznym czy kulturowym, zajmowała się oczernianiem 
aktualnie działających polityków. Serca nasze krwawiły miesiąca-
mi. Czuliśmy, że cała siła wroga stojącego u wrót Czataldży8, ciąży 
w naszych sercach. Nie byliśmy w stanie swobodnie oddychać. 

Ahmet Mithat Efendi
W owym czasie, jakby mało było w naszych sercach smutku 

i żalu, jeszcze jedna śmierć pogrążyła w głębokiej w żałobie świat 
turecki. Wszyscy byliśmy załamani – 16 grudnia w niedzielę w nocy 
zmarł Ahmet Mithat Efendi. Tatarzy znali go dobrze i kochali. Cała 
prasa tatarska podała informację o jego śmierci. Osobiście go zna-
łem i ponieważ dane mi było spotkać się z nim kilka razy, szczegól-
nie mocno odczułem jego odejście. 

Przed wyjazdem ze Stambułu do Paryża odbyłem z nim roz-
mowę na placu Bejazyda. Dzień był deszczowy, rozmawialiśmy pod 
ogromnym parasolem Ahmeta Mithata. Ucałowałem jego rękę9, 
zapytał mnie tonem, jakby mówił mi komplement: „I cóż, chłopcze, 
jaki masz tym razem naukowy problem do rozwiązania? Rzeczywiście 
tego dnia chciałem do niego zwrócić się o pomoc w pewnej spra-
wie, z którą nie mogliśmy sobie poradzić. Mianowicie nasz przyjaciel 
Abdulhakim Hilmi czynił starania, by opublikować Gulbunu Hanan 
z komentarzami. W związku z tym wszyscy zajmowaliśmy się trochę 
historią Krymu. Pewnego razu zapytałem Hilmiego, czy wie coś na 
temat sztandaru chanów krymskich. Przerzuciliśmy wiele książek, 
jednak niestety nigdzie nie znaleźliśmy pewnych informacji na inte-
resujący nas temat. Wówczas przyjaciele zadecydowali, że zapytam 
Ahmeda Mithata Efendiego. Moje pytanie bardzo go zainteresowało. 
Wiedział o naszych rewolucyjnych poglądach. Odbył z nami kiedyś 
rozmowę na ten temat, usilnie zalecał nam, byśmy doceniali war-
tość zmian ewolucyjnych. Wtedy, na placu, usłyszawszy moje pytanie 
jakby zaskoczony popatrzył na mnie swymi powiększonymi w owej 
chwili oczyma i zapytał tubalnym głosem: „Dlaczego poszukujecie 
sztandaru Krymu? Czyżbyście planowali na nowo założyć Chanat Krym-
ski?” Powiedziawszy to spojrzał mi w oczy. Odpowiedziałem, że jeden 
z kolegów przygotowuje pewną pracę historyczną i z tego względu 

7 Czerwony Półksiężyc – odpowiednik Czerwonego Krzyża w krajach muzułmańskich, w Turcji od 1868 r. 
(przyp. tłumacza – A. S.).

8 Czataldża – miejscowość położona kilkadziesiąt km od Stambułu, po stronie europejskiej, przy drodze 
Stambuł - Edirne (przyp. tłumacza – A. S.).

9 Ucałowałem jego rękę... ucałowanie ręki przez młodszą osobę w krajach islamu było (i jest) oznaką 
szacunku (przyp. tłumacza – A. S.).
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poszukujemy tych informacji. Ahmet Mithat nie był usatysfakcjono-
wany tą odpowiedzią. Rzekł: „Chłopcze, są pewne sprawy, o których 
się myśli, ale nie mówi. To zasada w polityce. Pod żadnym pozorem nie 
stwarzajcie Rosjanom powodów do podejrzeń”. Na zakończenie dodał, 
że nie posiada dokładnych informacji o chańskim sztandarze, dodał 
tylko, iż każdy z panujących chanów miał swój własny sztandar i że 
można by się z tą sprawą zwrócić się do przebywającego na zesłaniu 
na wyspie Rodos Mizandżiego Murada Beja10. Wysłałem doń list pole-
cony z zapytaniem, on jednak też odpowiedział, że nie ma pewnych 
informacji o sztandarze Chanatu Krymskiego... Gdy przeczytałem 
wiadomość o śmierci Ahmeda Mithata Efendiego przypomniałem 
sobie to wszystko. Byłem pogrążony w smutku – turkizm poniósł 
wielką stratę.

Abdullah Tokaj
W kilka miesięcy później, 2 kwietnia ze łzami w oczach prze-

czytałem w gazetach wiadomość o śmierci Abdullaha Tokaja, wiel-
kiego poety tatarskiego. Cały czas miałem przed oczyma jego nie-
winną i miłą twarz, twarz poety który umarł młodo, na gruźlicę, 
w biedzie. Ciągle o nim myślałem. Jego wrażliwe serce, bijące dla 
narodu, ustało nagle, gdy miał 26 lat. Jego żywy umysł bezustannie 
smagający ciemnych i fanatycznych mułłów, zgasł nagle. Wstrzą-
snęło to mną i skłoniło do przemyśleń...

 
Nie myśl o jednostce, w pamięci miej ludu twego los,
Złych słów nie słuchaj, niech obcy będzie ci przekleństwa głos

Tokaj, który takimi oto wersami udowodnił, jak wielką posiada 
odwagę cywilną, stał się już historią. Jego śmierć odbiła się w prasie 
całego świata tureckiego szerokim echem, wszędzie jednakowo peł-
nym wielkiego smutku i żałości. Dawało się odczuć w sposób oczywi-
sty, że wzmogła się jedność rodziny ludów tureckich. Bardzo uradowa-
ła mnie wartościowa analiza twórczości Tokaja dokonana przez prof. 
Fuada Kopruluzade Beja11, zamieszczona w Turk Jurdu oraz specjalny 
numer tego czasopisma poświęcony zmarłemu. Kaprys losu sprawił, 
że wielki ten poeta Tatarów dopiero po śmierci w ubóstwie i opusz-
czeniu, został doceniony przez dziesiątki tysięcy ludzi w całym świecie 
tureckim. Po raz pierwszy nasze kobiety włączyły się do żałoby. Cała 
prasa tatarska wspominała z najwyższym uznaniem imię Tokaja, wy-
dano specjalne żałobne numery czasopism, każdy publikował artykuły 
wspomnieniowe. Musa Dżarullah Efendi – największy apostoł wolno-
ści, najżarliwszy zwolennik odnowy pośród muzułmańskich intelektu-
alistów w Rosji, w artykule, który napisał w związku ze śmiercią Toka-
ja, powiedział: „Umarł poeta, ale zmartwychwstał naród”. Rzeczywiście, 
byliśmy świadkami narodowego przebudzenia.

Dżelal Nuri Bej
Dżelal Nuri Bej wracał z Ameryki przez Paryż. Jego brat, Suphi 

Nuri Bej opowiedział mu o mnie, nadmienił, że czytałem jego pra-
ce i na pewne zagadnienia mam krytyczne spojrzenie... W związku 
z tym Dżelal Nuri Bej wyraził życzenie, aby się ze mną spotkać. Umó-
wiliśmy się przed biblioteką Wydziału Prawa. Najpierw kilka minut 
rozmawialiśmy na stojąco przed budynkiem, potem poszliśmy do 
kawiarni w Saint Michel, tam dalej dyskutowaliśmy. Moje krytyczne 
uwagi o dziełach Dżelala Beja w dalszym ciągu naszej dyskusji dały 
asumpt do rzucenia myśli bardziej ogólnych i zasadniczych.

Ja – stwierdziłem, że państwa imperialistyczne są przeciwne 
Turcji, a jedyny popierający nas głos rozlega się ze strony socja-

10 Mizandżi Murat Bej (? – 1912) – dziennikarz, ur. w Tbilisi, wykształcenie zdobył w Rosji, osiedlił się 
w Turcji. Reformator, przeciwnik despotyzmu sułtana Abdulhamida. Wydawca gazety Mizan ‘Waga’. 
Po rewolucji meszrutijetu (1908) przeciwnik partii „Jedność i Postęp”, której działania uznał za mało 
efektywne i niewystarczające. W rezultacie zesłany na Rodos przez rządzące kręgi z „Jedności i Postępu” 
(przyp. tłumacza – A. S.).

11 Kopruluzade, Fuat (1890-1966) – historyk turecki, pisarz, polityk i mąż stanu. Urodzony w Stambule, 
w 1913 r. rozpoczął karierę akademicką na Uniwersytecie w Stambule jako nauczyciel historii i literatury. 
Poseł do parlamentu. Jeden z założycieli (1946) Partii Demokratycznej. Autor artykułów w wychodzącej 
w Lejdzie Encyklopedii Islamu. Autor licznych prac z zakresu historii literatury tureckiej i historii Turcji 
(przyp. tłumacza – A. S.).

listów w państwach zachodnich. Broniłem tezy, że w tej sytuacji 
i w Turcji powinniśmy założyć partię socjalistyczną, aby, współ-
pracując ze wszystkimi na świecie, którzy popierają naszą sprawę, 
zdobyć poparcie. Ponadto twierdziłem, że istnienie takiej partii jest 
niezbędne, jeśli chcemy, aby aparat państwowy wziął poważnie pod 
uwagę lud wiejski i klasę robotniczą. 

Dżelal Nuri Bej nie był bezkrytycznym zwolennikiem partii 
„Jedność i Postęp”. Był prawdziwym miłośnikiem wolności. Kryty-
kował fakt, że partia ta stoi za pewnymi zabójstwami dokonanymi 
na dziennikarzach, przy czym nieistotne jest – mówił – że te mor-
derstwa były uzasadnione politycznie. Dżelal Bej zarzucał „Jedności 
i Postępowi”, że w swoich działaniach ogranicza wolność. Nato-
miast jeśli idzie o pomysł utworzenia w Turcji partii socjalistycz-
nej, popierał tę myśl, chociaż uważał, że partia taka, dostawszy się 
pod wpływy mniejszości narodowych mogłaby stać się narzędziem 
w ich rękach. Jeśli idzie o ruch ludowy, uważał, że kwestie nurtujące 
masy ludowe rozwiążą się w sposób naturalny w miarę, jak będzie 
postępował ogólny dobrobyt kraju. Twierdził, że przede wszystkim 
należy ratować państwo, a jeśli idzie o przyszłość – edukować mło-
dzież, a w edukacji kłaść akcent na wartości narodowe12.

Dżelal Nuri Bej opowiedział mi o swej podróży po północnej 
Europie, o pobycie w Rosji, o zdecydowanie postępowych tenden-
cjach dominujących pośród Tatarów Kazańskich. Nadmienił także, 
że wnet wyjdą drukiem jego Szimal Hatyralary (‘Wspomnienia z Pół-
nocy’). I rzeczywiście, wkrótce otrzymałem od Suphiego Nuriego tę 
książkę. Był to zbiór krótkich artykułów, według mnie – najlepsza 
rzecz w dorobku tego autora. Jeden z tekstów był poświęcony Fin-
landii, o której tak pisał: „Jeśli idzie o oświatę i wychowanie, Finlandia 
stoi wyżej od Niemiec, Anglii i Francji. Serce buntuje się, gdy widzi na-
ród fiński w sytuacji więźnia – podwładnego i poddanego rosyjskich ko-
zaków. Zaiste Finlandia godna jest niepodległości. (...) Niemcy13, Polacy, 
Finowie, Tatarzy, Szwedzi14 są w identycznej sytuacji. Wszystkie te na-
cje tworzą dla Rosji armię niepewnych i podejrzanych. Konsekwentnie, 
Rosja w opozycji do nich i do naszej obecnej i przyszłej polityki działa 
na rzecz zachowania obecnego status quo. W tym zamieszaniu najbar-
dziej tracą nieszczęśni Polacy. Po nich w kolejności idą biedni Finowie. 
Sytuacja Szwedów i Tatarów, wydaje się, jest trochę lepsza. (...) Fino-
wie mają wszystko. W swej pracy, gospodarce, tradycjach – naród fiński 
uczynił, co trzeba było uczynić dla postępu. Jednego mu tylko brakuje: 
flagi fińskiej. Jedyną rzeczą zbędną w Finlandii jest – flaga rosyjska”. 

A tak oto pisał o Tatarach Kazańskich: „Wsie tatarskie, w po-
równaniu z rosyjskimi są bardziej ożywione. We rosyjskich wioskach 
dosłownie fanatyzm rywalizuje z ciemnotą, gdy we wsiach muzułmań-
skich obserwuje się przebudzenie, pośród ludzi widać życie umysłowe. 
Ponieważ wierzę w talent Tatarów, już teraz mogę przewidzieć, że za 
trzydzieści lat naród ten osiągnie bardzo ważną pozycję w Rosji. (...) 
Wprawdzie Rosjanie zajęli kraj tatarski i obecnie nad nim panują, jed-
nak Tatarzy zachowali i zachowają narodową tożsamość”. W innym 
miejscu tak opisuje Kazań: „Jestem w prawdziwej Turcji. Niemożliwe 
czuć się obco w tym mieście. Szczególnie serdeczna gościnność, której 
jestem świadkiem, każe mi zapomnieć, że jestem w Rosji. Jakiż postęp 
wśród tych Tatarów... Zadaję sobie pytanie, czy my, Turcy Osmańscy je-
steśmy jedną rasą z tymi oto Tatarami? Ci muzułmanie żyją w dobroby-
cie i bogactwie... Jacyż oni obrotni... Żyją dostatnio, ich domy – wybudo-
wane ma modłę europejską. Po prostu naród godny pokazania, dający 
się lubić, miasta też godne zobaczenia, godne polubienia”.

Dżafer Sejdamet 
Tłumaczenie z jęz. tureckiego: Antoni Sarkady 

Redakcja i przygotowanie do druku: Selim Chazbijewicz

■

12 Sadzę, że ta rozmowa zapadła w pamięci Dżelala Nuriego Beja, skoro w 1919 r., gdy przybyłem do 
Stambułu, w artykule, który na mój temat opublikował w gazecie Ileri, napisał o znajomości ze mną 
i o moich socjalistycznych poglądach.

13 Niemcy – chodzi o Niemców zamieszkujących Estonię i Łotwę (przyp. tłumacza – A. S.).
14 Szwedzi – chodzi o Szwedów mieszkających w Finlandii i Estonii (przyp. tłumacza – A. S.).


