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znany i ceniony nie tylko w tatarsko-muzułmańskim środo-
wisku białostocki imam stefan Mustafa Jasiński obchodził 
18 lutego br. wspaniałą, 102. rocznicę urodzin. Wiek ten 
dowodzi niewątpliwie wielkiego Bożego błogosławieństwa 
dla naszego imama, pełnego życzliwości dla świata i ludzi, 
wciąż skłonnego do prowadzenia namazów oraz sprawowa-
nia duchowej opieki nad muzułmańską 
wspólnotą. Cieszy się Jubilat ogólnym 
szacunkiem, będąc świadkiem i współ-
twórcą stuletniej tatarskiej historii.

Urodził się imam Jasiński 18 lute-
go 1911 roku w Malawiczach górnych 
na Podlasiu, jako syn Jana i Chali-
my z domu Boguszewicz. W latach  
1917–1922 przebywał wraz z rodzina 
w stolicy Tatarstanu, kazaniu, gdzie 
uczęszczał do rosyjskiej szkoły po-
wszechnej oraz tatarskiej medresy 
muzułmańskiej. Po powrocie do Polski 
kontynuował naukę w szkole powszech-
nej, a następnie w szkole Technicznej 
w Wilnie. W roku 1933 powołany został 
do służby wojskowej, która odbywał 
w i dyonie Pomiarów artylerii w Toru-
niu. W roku 1935 ukończył szkołę pod-
oficerską. Po wybuchu wojny w roku 
1939 skierowano go na front, zaś po kapitulacji dostał się 
do niewoli bolszewickiej. Po zwolnieniu z niej powrócił w ro-
dzinne strony, podjął pracę, ożenił się. 

edukację religijną stefan Mustafa Jasiński zgłębiał pod 
okiem imama luta Muchli. Od roku 1975 do 1980 był mu-
ezinem meczetu w kruszynianach, a w latach 80. imamem. 
W latach 1988–1991 prowadził naukę religii muzułmańskiej 
dla dzieci w sokółce. W latach 90. pełnił obowiązki imama 
meczetu w Bohonikach, natomiast po roku 2000 – ponow-

nie był imamem w kruszynianach. Od roku 2006 sprawuje 
obowiązki imama białostockiej gminy wyznaniowej. Tak 
pokrótce prezentuje się życiowa droga Jubilata. 

18 lutego 2013 roku delegacja w składzie: przewodni-
cząca białostockiej gminy wyznaniowej zofia assanowicz, 
przewodniczący bohonickiej gminy wyznaniowej Maciej 

szczęsnowicz, imam bohonicki aleksander Bazarewicz, 
Helena alijewicz, zofia konopacka, stefan Jasiński oraz 
krzysztof Mucharski odwiedziła imama stefana Mustafę 
Jasińskiego, aby złożyć mu najserdeczniejsze życzenia uro-
dzinowe. Były przy tym piękne wiązanki kwiatów, a także 
pamiątkowa plakieta. Cała nasza społeczność przyłącza 
się do życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności dla soleni-
zanta: niechaj żyje nam 200 lat!

Musa Czachorowski  

Musa Czachorowski

Urodzinowa rocznica 
naszego imama
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książka „Oświata Tatarów w drugiej rzeczypospolitej” 
dr Urszuli Wróblewskiej ukazała się wprawdzie już w roku 
ubiegłym, ale dopiero 20 lutego br. odbyła się jej promo-
cja w białostockim Muzeum Historycznym. Na spotkaniu 
tatarską społeczność reprezentowali m.in. lejla Majewska, 
Halina i emir Półtorzyccy, Mierjema Chalecka-giembicka, 
Tamara Jabłońska, anna Mucharska, Maria aleksandro-
wicz-Bukin, artur konopacki i dariusz szehidewicz. autor-

ka opowiadała o swej pracy nad książką, którą można było 
przy okazji zakupić oraz uzyskać pamiątkowy autograf.

książka, jak się okazuje, wzbudziła sporo emocji wśród 
tatarskich czytelników. Niewątpliwie po części za spra-
wą samego tematu, częściowo jednak również z powodu, 
powiedzmy, pewnych niedociągnięć. Przykładowo, na 
stronie 23 autorka pisze, że kiedy wcielano aleksandra 
sulkiewicza do legionów Polskich, to „stawiano mu prze-

Musa Czachorowski

KsiążKowe spotKanie w mUzeUm

Czcigodny Jubilat z przedstawicielami gminy białostockiej i bohonickiej
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szkody z racji pochodzenia”. rzeczywistość była jednak 
inna: jego pochodzenie nie sprawiało żadnego problemu. 
Jedynie ze względu na wiek – miał już bowiem prawie 50 
lat i żadnego doświadczenia w walce – proponowano sul-
kiewiczowi służbę w intendenturze (tj. w kwatermistrzo-
stwie), a nie w jednostce bojowej. 

W przypisie 123 na stronie 42 autorka słusznie zauwa-
ża, że „poprawnymi formami są określenia ‘muzułmański’ 
lub ‘islamski’, a nie ‘mahometański’”. Ciekawe jednak, że 
sama użyła takiego właśnie określenia na stronach 93 i 111. 
W przypisie 253 na stronie 67 dowiadujemy się, że sufra lub 
suforka oznacza trzydziestą część koranu. Cóż… Popraw-
na nazwa trzydziestej części Świętej 
księgi brzmi dżuz; nie ma jak widać 
nic wspólnego z suforką. suforka bo-
wiem jest podręcznikiem dla dzieci, 
zaś sama jej nazwa pochodzi od arab-
skiego słowa „sifr”, „sofra”, czyli zero; 
oznacza naukę początkową, od zera. 
suforki w żadnym wypadku nie używa 
się też podczas modlitwy nad zmar-
łym. W tym samym przypisie czytamy, 
że tadżwid jest nauką czytania koranu 
w języku starotureckim z tłumacze-
niem na język ruski lub polski. Tadżwid 
tymczasem oznacza sztukę recytacji 
koranu w języku arabskim. 

Wbrew przekonaniu autorki (stro-
na 176), po roku 1989 nie reaktywo-
wano związku kulturalno-Oświatowe-
go Tatarów rzeczypospolitej Polskiej 
– w roku 1992 powstał związek Tata-
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W Wilnie, w sali Wielkiej akademii Nauk litwy (aNl), przy 
wsparciu Wydziału Nauk Humanistycznych i społecznych 
aNl, odbyła się 20 lutego 2013 roku uroczysta prezentacja 
drugiego wydania książki „Tatarzy litewscy w historii i kul-
turze”. autorzy – przewodniczący związku Wspólnot Tata-
rów litwy, dr adas Jakubauskas, redaktor naczelny gazety 
„lietuvos totoriai”, dr galim sitdykow, starszy pracownik 
naukowy w rosyjskim Państwowym Muzeum Historyczne-
go, dr stanisław dumin – mówili o swoim zaangażowaniu 
w przygotowanie drugiej edycji i zamiarze kontynuowania 
pracy rozpoczętej ponad pięć lat temu, aby doprowadzić 
do ukazania się trzeciego wydania. Jednocześnie powstaje 
encyklopedia „litewscy Tatarzy”.

Jeszcze podczas trwania prac nad pierwszym wyda-
niem, stwierdzono że 96 biografii wybitnych przedstawi-
cieli Tatarów litewskich nie wyczerpuje zasobu osób god-
nych znalezienia się w takiej publikacji. W przedmowie 

autorzy jasno wyrazili chęć kontynuowania działań i opu-
blikowania drugiej edycji książki. Ten zamiar spełnili la-
tem ubiegłego roku: w sierpniu odebrano z drukarni nowe 
wydanie zawierające 116 biografii oraz ilustracje.

Przeniesienie promocji książki na rok 2013 wiązało się 
z problemami organizacyjnymi. Jednak podczas ostatniego 
półrocza książka była prezentowana w wileńskiej bibliotece 
muzyki i sztuki, Centrum kultury wsi Merecz (lit. Merkinė), 
w kowieńskim domu Oficerskim oraz Wielonarodowym Cen-
trum kultury. Ponadto w ubiegłym roku ukazało się polskie 
tłumaczenie tej książki pod tytułem „Tatarskie Biografie”, 
dokonane przez polskiego Tatara Musę Czachorowskiego.

Na początku prezentacji Wielka sala aNl był przepeł-
niona, co jasno wskazywało, że zainteresowanie książką 
nie zmalało, a wyraźnie wzrosło. zdążyli zapoznać się 
z nią zarówno przedstawiciele środowisk naukowych, jak 
i członkowie tatarskiej społeczności na litwie, co przyczy-

Giennadij Szmidt

drUgie wydanie „tatarów 
litewsKich w historii i KUltUrze” 

rów Polskich, od roku 2004 noszący nazwę związek Tata-
rów rzeczypospolitej Polskiej. Pomijając już całą resztę, 
dodam tylko zdziwiony, że zaskakujący jest błędny zapis 
nazwiska Haliny szahidewicz, wieloletniej działaczki ta-
tarsko-muzułmańskiej, dobrze przecież znanej nie tylko 
w Białymstoku – zapewne autorce również. 

Pomimo tych uwag książkę uważam za wartościową. 
Przedstawia bardzo istotny fragment działalności tatar-
skiej społeczności, z której doświadczenia mogą przydać 
się nam również dzisiaj. 

Musa Czachorowski 

autorka wpisuje dedykację dla Haliny Półtorzyckiej
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niło się do rozpowszechniania informacji o książce, a tym 
samym do wzrostu zainteresowania nią.

Na spotkaniu obecni byli m.in.: dyrektor instytutu Hi-
storii litwy dr rimantas Miknis, członek akademii Nauk 
prof. antanas Tyla, antropolog, historyk, pracownik na-
ukowy litewskiego Uniwersytetu edukologii prof. liber-
tas klimka, profesor Uniwersytetu Wileńskiego dr dobilas 
kirvelis, docent Uniwersytetu Wileńskiego dr galina Misz-
kiniene. Wysoko ocenili książkę „Tatarzy litewscy w histo-
rii i kulturze”, wyrażając jednocześnie podziw, że niewiel-
ka grupa etniczna litewskich Tatarów dała z siebie tyle 
znakomitych osobistości, które wyróżniły się w wielu dzie-
dzinach wojskowego, kulturalnego, 
naukowego i społecznego życia litwy, 
Polski, Białorusi, rosji i innych krajów.

W przedmowie do książki jasno zde-
finiowano prezentowany obiekt – to 
Tatarzy litewscy, którzy ponad 600 lat 
temu osiedlili się na terytorium Wiel-
kiego księstwa litewskiego. Tylko 
przy wyraźnym zaznaczeniu granicy 
badań może osiągnąć maksymalną 
koncentrację materiału, jasność i spój-
ność w jego prezentacji. Jednocześnie 
wyjaśniono, że   krewniakami Tatarów 
litewskich są Tatarzy białoruscy i pol-
scy, którzy otrzymali swoje miana od 
nazw państw, w których obecnie żyją. 
Wszelako w średniowieczu wszyscy byli 
mieszkańcmi Wielkiego księstwa litew-
skiego, a później – wspólnego polsko-
-litewskiego królestwa rzeczpospolitej.

W pierwszych latach osadnictwa na litwie Tatarów ze 
złotej Ordy, Chanatu krymskiego i Powołża, większości 
z nich była wojownikami. Tatarska kawaleria, która ode-
grała dużą rolę w ochronie granic Wielkiego księstwa 
litewskiego, brała też udział we wszystkich najważniej-
szych kampaniach wojennych i bitwach. Jednak, już w XiX 
wieku szeregi Tatarów litewskich uzupełniane były nie 
tylko przez wojskowych, ale także przedstawicielami róż-
nych dziedzin nauki, kultury i sztuki, a w wieku XX – dzia-
łaczami społeczny.

litwa szczyci się pochodzącym z litewskich Tatarów 
kompozytorem Juozasem Tallat-kelpszą, Polska – noblistą 
Henrykiem sienkiewiczem, w rosji cenieni są: ekonomista 
Michaił Tuhan-Baranowski i architekt stepan kryczyński. 
aleksander Ułan rozsławił swoje imię oraz Tatarów litew-
skich jako twórca ułańskiej kawalerii, która rozprzestrzeniła 
się w wielu krajach. Pierwszym premierem krymu w roku 
1918 był generał-porucznik Maciej sulkiewicz, w okresie 
międzywojennym błyszczała na scenie litewskiego Teatru 
Narodowego w kownie primabalerina Olga Malejinaite.

Przypieczętowała zwycięstwo w bitwie pod grunwal-
dem tatarska kawaleria pod dowództwem carewicza dże-
lal-ad-dina, ścigająca uciekających krzyżaków. Około 50 
osób wywodzących się z litewskich Tatarów było w XiX 
wieku generałami rosyjskiej armii.

Prezentację książki, którą prowadziła znana litewska 
działaczka kultury Birute kurgoniene, rozpoczęło olśnie-
wające wystąpienie dziecięcego zespół folklorystycznego 
litewskich Tatarów „ilsu” (kierownictwo almira Trakszelie-
ne i Wiktor zabrow), zaś w finale publiczność obdarowana 
została występem słynnej solistki operowej lilii gubaidu-
liny, powitanej gromkimi brawami.

Turecka ambasada na litwie z okazji prezentacji książ-
ki przygotowała przyjęcie dla uczestników tego uroczy-
stego spotkania.

giennadij szmidt 

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: 
Musa Czachorowski

autorzy książki: galim sitdykow, adas Jakubauskas, stanisław dumin
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pieniu nastąpiło pocięcie wielkiego tortu, ozdobionego 
chorągiewkami w barwach kuwejckich oraz polskich. Do 
czynności tej poproszony został m.in. mufti Tomasz Miś-
kiewicz. Goście mogli posilić się rozlicznymi potrawami 
z baraniny, drobiu i ryb. Były owoce, ciastka, herbata, 
kawa. I jeszcze nieco więcej, a wszystko ogromnie sma-
kowite.

Uroczystość była jednak przede wszystkim okazją do 
nawiązywania znajomości oraz przyjacielskich rozmów. 
Czas spotkania upłynął nazbyt szybko. Przed nami była 
kilkugodzinna podróż do Białegostoku…

(ski) 

25 lutego 2013 roku w sali balowej warszawskiego Hotelu 
Sheraton odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Święta 
Narodowego Kuwejtu. Jego Ekscelencja Ambasador Ku-
wejtu Pan Abdel Mohammed A. H. Hayat zaprosił z tej 
okazji przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, nauki, 
kultury oraz polskiej społeczności tatarsko-muzułmań-
skiej.

Przybyli na uroczystość m.in. Mufti RP Tomasz Miś-
kiewicz z małżonką Barbarą Pawlic-Miśkiewicz, prze-
wodniczący gmin MZR: warszawskiej Grzegorz Dżemil 
Bohdanowicz, białostockiej Zofia Assanowicz, kru-
szyniańskiej Bronisław Talkowski, bohonickiej Maciej 
Szczęsnowicz i podlodowskiej Elżbie-
ta Tarkowska. Byli imamowie: Janusz 
Aleksandrowicz oraz Aleksander Ba-
zarewicz. Przyjechali również m.in. 
Halina Szahidewicz, Róża Bogdano-
wicz, Mierjema Chalecka-Giembicka, 
Klara Janglajew, Lejla Majewska, Ma-
ria Aleksandrowicz-Bukin, Ajsza Mro-
wińska, Ewa Jasińska, Ewa Jakubow-
ska, Stefan Aleksandrowicz, Stefan 
Jasiński, Jakub Radkiewicz, Roman 
Murawski, Dawid Gembicki, Raszad 
Eltayeb. 

W powitalnym przemówieniu am-
basador wspomniał m.in. o polskim 
uczestnictwie w wyzwalaniu Kuwej-
tu w roku 1991. W tle rozbrzmiewa-
ła arabska muzyka, zaś na wielkim 
ekranie obejrzeć można było atrak-
cyjne obrazy rozmaitych regionów 
Kuwejtu. Po tym oficjalnym wystą-

W wyjątkową podróż zabrała nas 26 lutego br. Urna Cha-
char-Tugchi występująca we wrocławskiej synagodze pod 
Białym Bocianem. swoim czterooktawowym głosem na-
malowała piękny obraz azjatyckich stepów, wiatru i prze-
strzeni. koncert był także doniosłym międzykulturowym 
spotkaniem. Urnie akompaniował bowiem polski zespół 
klezmerski kroke. dzięki wieloletniej współpracy woka-
listki z akordeonistą grupy, Jerzym Bawołem, są zgra-
ni i świetnie współbrzmią. Jej śpiew określano mianem 
„wielkiej orkiestry”, nazwano „głosem nowych, współ-
czesnych nomadów”. Śpiewała m.in. z mongolskim Huun 
Huur Tuu i węgierskim skrzypkiem zoltanem lantosem. 

Urna Chahar-Tugchi urodziła się w rodzinie hodow-
ców z pastwisk regionu Ordos w chińskiej Mongolii We-

tatarsKa delegacja w sheratonie

Robert Błaszak

magiczny głos z mongolii
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wnętrznej. swój talent muzyczny rozwijała, ucząc się gry 
na cymbałach „yangqin”. Po studiach postanowiła opu-
ścić rodzinne strony, by kształcić się w konserwatorium 
Muzycznym w szanghaju. Odłożyła cymbały i postawi-
ła na karierę wokalną, koncentrując się na zadziwiają-
cej mnogości barw swojego głosu. dziś jest uważana 
za jedną z najwybitniejszych wokalistek azji. Urna pie-
lęgnuje w swej muzyce tradycję i ducha swej ojczyzny, 
które przekazuje publiczności podczas występów na 
całym świecie. Posiada także autentyczną zdolność ko-
munikowania się z publicznością poprzez muzykę – jej 
dynamiczny, strzelisty głos przekracza wszelkie bariery 
językowe i kulturowe. Większość pieśni śpiewa w oj-
czystym języku. Mimo głębokich korzeni mongolskich, 

Podlascy muzułmanie z Je ambasadorem kuwejtu abdelem Mohammedem a. H. Hayatem
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Urna wciąż poszukuje nowych kierunków dla wyrażania 
swoich emocji. Jej najnowsze kompozycje zawierają ele-
menty improwizacji, inspirowanych innymi kulturami, 
wynikających z kontaktów z muzykami oraz życiem poza 
Mongolią. Charakterystyczne dla Urny jest niesamowite, 
całkowite wręcz zaangażowanie się w śpiew. 

Towarzyszący Urnie zespół kroke (co w języku jidysz 
znaczy kraków), to nie tylko trzech muzyków stanowią-
cych tło dla wokalistki. dwukrotnie zeszła ona ze sceny, 
zostawiając nas z eksplozją talentu krakowskich muzy-
ków. Muzyka klezmerska jest przecież elementem tak-
że polskiego dziedzictwa kulturowego. Tego dnia wraz 
z głosem Urny zyskała niewątpliwie nowe znaczenie.

Robert Błaszak 

a nawet ponad wiek, bo przecież nasz imam stefan Musta-
fa Jasiński liczy sobie, dzięki Bogu, lat więcej niż sto. kawał 
życia, kawał tatarskiej – ale przecież i polskiej, podlaskiej 
– historii. Nic więc dziwnego, że wszystko to zainspirowało 
Tomasza Wiśniewskiego ze stowarzyszenia szukamy Polski 
do zrealizowania filmu pt. „Bóg prowadzi mnie za rączkę… 
Życie imama stefana Mustafy Jasińskiego”. Powstał on w ra-
mach projektu „Tatarski wiek”, przy wsparciu finansowym 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 

Premiera tego jakże interesującego zapisu tatarsko-mu-
zułmańskiej obecności w polskiej, ale również wielokulturo-
wej i wielowyznaniowej strukturze Podlasia, odbyła się 27 lu-
tego 2013 r. w białostockiej Czytelni książek książnicy Pod-

laskiej. Przybyli nań m.in. wiceprezydent Białegostoku alek-
sander sosna, prezes stowarzyszenia szukamy Polski Jan 
Oniszczuk, Jan adamowicz prezes rady Centralnej związku 
Tatarów rP, lucyna lesisz z Muzeum Historycznego oraz 
karolina radłowska z Muzeum Wsi. licznie zjawiła się mło-
dzież licealna. Białostocką społeczność tatarską reprezento-
wali m.in. róża Bogdanowicz, Maria aleksandrowicz-Bukin, 
dżenetta adamowicz, ajsza Mrowińska, sofia safarewicz, 
zofia Półtorzycka, aleksander Miśkiewicz, stefan aleksan-
drowicz i gabriel ryzwanowicz (na zdjęciu).

Film dostępny jest w internecie: http://www.youtube.com/
watch?v=jh3cbYrlwUk.

(ski) 
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w Polsce żyje 314 karaimów. starają się bardzo pielęgnować 
swoją kulturę; organizują zjazdy, „dni karaimskie”, spotka-
nia na ziemiach przodków, wydają pismo historyczno-spo-
łeczno-kulturalne „awazymyz”, posiadają także zespół folk-
lorystyczny „dostłar”, co oznacza po polsku „Przyjaciele”. 
W marcowym numerze miesięcznika „kuchnia” można było 
zapoznać się z niektórymi przepisami kuchni karaimskiej, ta-
kimi jak kybyny, bakława, kajhana, imam bajyłdy, czy ak-ałwa.

W otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele spo-
łeczności tatarskiej, a mianowicie: Halina szahidewicz, 
Maria aleksandrowicz-Bukin, artur konopacki, krzysztof 
Mucharski oraz pisząca te słowa. 

Zofia Assanowicz 

7 marca 2013 roku w Centrum im. ludwika zamenhofa 
w Białymstoku odbył się wernisaż wystawy „karaj jołłary – 
karaimskie drogi. karaimi w dawnej fotografii”. Prezentuje 
ona dawne siedziby karaimów w Haliczu, Łucku, Trokach 
oraz Wilnie oraz sceny z życia karaimskich rodzin, m.in. 
szpakowskich, Bizikowiczów, sułtańskich, rudkowskich, 
gołubów, Nowickich i abkowiczów. Fotografie wykona-
ne zostały w latach 1864–1950, a pochodzą z prywatnych 
zbiorów z Polski, litwy i Francji. 

Wiele ciekawych wiadomości o karaimach przekazały 
współorganizatorki tej wspaniałej prezentacji Mariola ab-
kowicz i anna akbike sulimowicz ze związku karaimów Pol-
skich, w swoim wykładzie „karaimi – historia, kultura, współ-
czesność”. karaimi są najmniejszą mniejszością etniczną 
zamieszkującą Polskę. Wywodzą się z krymu, zaś ich język 
należy do kipczackiej grupy języków tureckich. zostali spro-
wadzeni na litwę przez wielkiego księcia litewskiego Witol-
da i osadzeni m.in. w Trokach z obowiązkiem wojennej po-
sługi. zajmowali się też rolnictwem, rzemiosłem, handlem. 
Największe ich skupiska były w Łucku i Haliczu na Wołyniu, 
a także w Wilnie oraz Poniewieżu na litwie. Podczas rozlicz-
nych wojen przyszło im służyć pod różnymi sztandarami – 
w armii austriackiej i rosyjskiej oraz w wojsku polskim.

Po ii wojnie światowej rozpoczęli nowe życie, osiedlając 
się m.in. w Opolu, Otmuchowie, Wrocławiu, Warszawie i Trój-
mieście. Ciekawostką jest to, że na Podlasiu mieszka jedyny 
karaim – Józef Łopatto, który wraz z małżonką uczestniczył 
w otwarciu białostockiej wystawy. Obecnie istnieją dwie 
kienesy – świątynie karaimskie – w kompleksie świątynnym 
w eupatorii na krymie, oraz dwie na litwie: w Wilnie i Tro-
kach. Według Narodowego spisu Powszechnego z roku 2010 

Zofia Assanowicz

„KaraimsKie drogi” w BiałymstoKU
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Halina szahidewicz i zofia assanowicz z uwagą przygladały się wystawie

artur konopacki w rozmowie z organizatorkami wystawy: Mariolą abkowicz i anną akbike sulimowicz
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długa i owocna jest współpraca stowarzyszenia solidarność 
Walcząca, założonego i kierowanego przez znanego działa-
cza antykomunistycznego kornela Morawieckiego, z naro-
dowowyzwoleńczym ruchem Tatarów krymskich, którego 
liderem jest Mustafa dżemilew. 16 marca br. dżemilew wraz 
ze swymi współpracownikami, działaczami krymskotatarski-
mi: alim Chamzinem, rizą szewkijewem i Bekirem ganije-
wem, przybyli do Wrocławia, aby z rąk kornela Morawiec-
kiego odebrać krzyże solidarności Walczącej. 

Po dekoracji glos zabrał Mustafa dżemilew, który pod-
kreślił, że najważniejszym wydarzeniem w europie w latach 
80. XX wieku było powstanie solidarności w Polsce i w tym 
zrywie również Tatarzy upatrywali nadzieję na poprawę swo-
jego trudnego losu. Naród ten, niemal w całości przesiedlony 
na rozkaz stalina w głąb azji Środkowej, nie bez problemów 
powraca na krym. dżemilew jeszcze w latach 80. koordyno-
wał pierwsze nielegalnie próby powrotu Tatarów w rodzinne 
strony. dziś na krymie mieszka ich ok. 250 tys. i są repre-
sjonowaną mniejszością. W ich domach osiedlono rosjan, 
którzy teraz uważają je za własne i nie maja zamiaru dobro-
wolnie zrzec się tej własności. rodzi to konflikty. dżemilew 
odrzuca jednak przemoc. Według niego nadzieją na poprawę 
sytuacji Tatarów jest przystąpienie Ukrainy do Unii europej-
skiej, gdzie – jak twierdzi – prawa mniejszości są szanowane.

Mustafa dżemilew to legendarna postać nie tylko dla 
Tatarów. Był działaczem ruchu obrony praw w zsrr. swą 
wielką niezłomność, wierność idei przypłacił piętnastoma la-

Niecodzienne wydarzenie miało miejsce 5 kwietnia 2013 
roku we wrocławskiej szkole Podstawowej szalom alej-
chem. Oto przygalopował tam kara-Batyr na Błękitnym 
koniu, czyli bardziej prozaicznie rzecz ujmując, zawitał 
Musa Czachorowski z nogajskimi bajkami. Cztery lata 
temu opublikowane one zostały pod takim właśnie tytu-
łem – „kara-Batyr i Błękitny koń”. Od tego czasu krążą 
po Polsce, zdobywając sobie uznanie i sympatię czytel-
ników. spodobały się również dzieciom z ulicy Jastrzę-
biej. ewa solska, pani od plastyki, ogłosiła nawet wśród 
uczniów ilustrowanie bajek, czego efektem są świetne 
prace m.in. 9-letniej dalii kuchty i jej rówieśnika Mikołaja 
schmeichela. 
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Robert Błaszak

mUstafa 
dżemilew 
we wrocławiU

tami sowieckich więzień i łagrów. dla Tatarów rozproszonych 
w różnych krajach – także w Polsce – jest wzorem. Podkreślił 
to podczas uroczystości Musa Czachorowski, który w imieniu 
prezesa rady Centralnej związku Tatarów rzeczypospolitej 
Polskiej, Jana adamowicza, wręczył gościom pamiątkowe 
medale. dla krymskich działaczy miłym zaskoczeniem była 
właśnie obecność na uroczystości przedstawicieli polskiej 
społeczności tatarskiej: krzysztofa Olechnowicza, krzyszto-
fa Pyclika i Marcina Mucharskiego.

 Tego dnia nastąpiło także podpisanie umowy o współ-
pracy między Medżlisem Narodu krymskotatarskiego a soli-
darnością Walczącą. Na mocy porozumienia powołano grupę 
koordynacyjną złożoną z przedstawicieli obu stron. sW bę-
dzie wspierać dążenia Tatarów krymskich do uzyskania au-
tonomii w ramach państwa ukraińskiego. Następnie goście 
udali się do siedziby związku Ukraińców na „Wieczór szew-
czenkowski”. Potem była jeszcze wspólna kolacja i towarzy-
skie rozmowy. relację z wrocławskiej wizyty przedstawicieli 
Medżlisu pokazała Telewizja Wrocław. Nagrano ją również 
na potrzeby tatarskiej telewizji.

Robert Błaszak 

mUsa czytał 
dzieciom

W holu szkoły powitał Czachorowskiego plakat z pięk-
nym tatarskim jeźdźcem na błękitnym (a jakże!) ruma-
ku. W sali zaś oczekiwały już dzieci ze swoimi nauczy-
cielkami. Pani dyrektorka, lucyna rojzen-siedlecka, po-

Od lewej: ali Chamzin, Mustafa dżemilew, riza szewkijew

Musa czytał, a dzieci słuchały…
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prosiła gościa o przedstawienie się i tak to się zaczęło. 
Było więc kilka słów wprowadzenia, o Tatarach w ogóle 
i nieco o bajkach. Potem zaczęło się czytanie. Opowieści 
toczyły się jedna za drugą, dzieci słuchały uważnie, za-
dając momentami nader dociekliwe pytania. Było sympa-
tycznie, a nawet i całkiem bajkowo. Niestety, czas minął 
nazbyt szybko, jednak obie strony obiecały sobie kolejne 
spotkanie. 

1 czerwca, w dzień dziecka, we wrocławskim Centrum 
kultury zamek Musa znowu będzie czytał tatarskie bajki. 
Wystąpi wówczas także młodzieżowy Teatr Bajek Nogaj-
skich z radomska, o którym pisaliśmy w jednym z ubiegło-
rocznych numerów „Przeglądu Tatarskiego”. Przy okazji 
zaprezentowane zostaną inspirowane tymi bajkami prace 
plastyczne dzieci ze szkoły szalom alejchem.

(ski) 

W domu Pielgrzyma w tatarskiej wsi Bohoniki zebrali się 
6 kwietnia br. członkowie i sympatycy związku Tatarów 
rzeczypospolitej Polskiej. Przybyli tu z różnych, często 
odległych części Polski. Byli wśród nich m.in. dżemila 
smajkiewicz-Murman, adam Murman, antoni skibniewski, 
Omar asanowicz, zofia assanowicz, Maria aleksandro-
wicz-Bukin, lilla Świerblewska, aleksander Bazarewicz, 
Tomasz Miśkiewicz, Maciej szczęsnowicz. Wszystkich po-
witał serdecznie prezes rady Centralnej zTrP Jan adamo-
wicz. Celem zabrania było m.in. omówienie bieżącej dzia-
łalności związku, zgłoszenie wniosków i propozycji zmian 
statutowych, a także propozycji do planu pracy. Omawiano 
przy okazji wzory symbolu związku Tatarów rzeczypospo-
litej, autorstwa krzysztofa Michałowskiego. 

(ski) 

8 kwietnia br. zakończył się plebiscyt na najpiękniejszą 
świątynię gdańska, zorganizowany przez portal gdansk.
naszemiasto.pl. internauci mogli oddawać głosy na 61 świą-
tyń katolickich, protestanckich, prawosławnych i ewange-
lickich oraz na muzułmański meczet przy ulicy abrahama!

Okazało się, że w trzytygodniowych zmaganiach najwię-
cej głosów oddano właśnie na nasz meczet.

tatarsKie zeBranie w BohoniKach

meczet w gdańsKU najpięKniejszy!
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Było ich prawie dziewięć tysięcy! drugie miejsce w kla-
syfikacji zajęła parafia pw. Św. Franciszka z asyżu, którą 
wsparło blisko tysiąc osób mniej. Tym samym meczet gdań-
skiej gminy wyznaniowej Mzr został wybrany najpiękniej-
szą świątynią gdańska! 

To ogromnie miła wiadomość dla gdańskich muzułma-
nów, ale także dla Muzułmańskiego związku religijnego 
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spotkanie otworzył Jan adamowicz Projekt związkowego logo
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serdeczne 
gratUlacje!

Kamień węgielny 
pod pomniK 
marszałKa

oraz całej polskiej społeczności muzułmańskiej. głosowa-
li bowiem na meczet nie tylko wyznawcy islamu z gdań-
ska, ale również muzułmanie z całego kraju. Wielkie dzięki 
wszystkim za wsparcie, za wspólne staranie o zaszczytny 
tytuł dla meczetu, który od prawie dwudziestu pięciu lat 
w tak znaczący sposób wpisuje się w krajobraz miasta! 

serdeczne gratulacje gdańskiej gminie i życzenia dal-
szych udanych działań przesłał mufti Tomasz Miśkiewicz, 
a także prof. selim Chazbijewicz, przed laty imam gdańskie-
go meczetu, oraz przewodniczący kruszyniańskiej gminy 
wyznaniowej Mzr Bronisław Talkowski, niegdyś zaangażo-
wani bardzo w działania zmierzające do jego wybudowania, 
oraz my wszyscy, muzułmanie z rozlicznych, często bar-
dzo odległych od gdańska miejscowości. To przecież nasz 
wspólny meczet!

Musa Czachorowski 

Fo
t.

 P
io

tr
 M

ic
ha

ło
w

sk
i

12 kwietnia 2013 roku w instytucie kulturoznawstwa 
Uniwersytetu Wrocławskiego, którego dyrektorem 
jest prof. stefan Bednarek, odbyła się obrona rozpra-
wy doktorskiej Barbary Pawlic-Miśkiewicz, zatytuło-
wanej „Performance tożsamości Tatarów polskich. Od 
świąt religijnych do rytuałów codzienności”. Promoto-
rem pracy był prof. Mirosław kocur, zaś recenzowali ją 
prof. dariusz kosiński i prof. eugeniusz kłosek.

24 kwietnia 3013 roku rada Wydziału Nauk Histo-
rycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskie-
go na posiedzeniu jednogłośnie przyznała Barbarze 
Pawlic-Miśkiewicz stopień doktora nauk humanistycz-
nych w zakresie kulturoznawstwa. 

serdecznie gratulujemy naszej Pani doktor i życzy-
my wielu sukcesów w działaniach naukowych oraz pra-
cy na rzecz tatarsko-muzułmańskiej wspólnoty.

zarząd i członkowie Muzułmańskiej 
gminy Wyznaniowej Mzr w Białymstoku

Przyjaciele i znajomi z całej Polski 

Na zdjęciu od lewej: prof. Mirosław kocur, dr Barbara 
Pawlic-Miśkiewicz, prof. dariusz kosiński, prof. stefan 
Bednarek i prof. eugeniusz kłosek.

Marszałek Józef Piłsudski jest postacią wielką i ogólnona-
rodową, otoczoną czcią w całej Polsce. z inicjatywy związ-
ku Piłsudczyków, przy pełnym poparciu władz miasta,  
24 kwietnia odbyła się w gdyni uroczystość wmurowa-
nia kamienia węgielnego pod pomnik Marszałka. licznie  
przybyli na nią mieszkańcy miasta, m.in. kombatanci, 
przedstawiciele wojska, policji i straży pożarnej, studenci 
i młodzież szkolna. Wśród pocztów sztandarowych była 
delegacja związek szlachty Tatarskiej byłego Wielkiego 
księstwa litewskiego ze swym buńczukiem, na zdjęciu od 
lewej: Jerzy Murza szahuniewicz, emir Murza Bogdanowicz 
i Omar Murza asanowicz.

idea budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego  
narodziła się w roku 2009. autorem projektu i wykonawcą 
pomnika jest artysta rzeźbiarz stanisław szwechowicz. Od-
słonięcie monumentu planuje się na listopad bieżącego roku.

(ski) 

gdański meczet

Trzech tatarskich murzów
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Po raz pierwszy w dziejach 22 kwietnia 2013 roku rozbrzmia-
ła pod sklepieniem europarlamentu melodia i słowa tatar-
skiego hymnu „Tugan Tel”.

W stolicy Unii europejskiej ogłosił swoje istnienie sojusz 
Tatarów europy. W tym przełomowym wydarzeniu wzięło 
udział 55 delegatów organizacji tatarskich z 18 krajów, zaś 
łącznie w pracy forum uczestniczyło ponad 70 osób. „Praco-
waliśmy na to wydarzenie wiele lat” – przyznał wybrany na 

Selim Chazbijewicz

tatarzy w BrUKseli 
czyli alians tatarów eUropy

Alsu Salachutdinowa

tatarsKie spotKanie

z Polski przybyli do Brukseli: selim Chazbijewicz – 
przedstawiciel Narodowego Centrum kultury Tatarów 
rzeczypospolitej Polskiej z gdańska, Olgierd Chazbije-
wicz – przedstawiciel stowarzyszenia szlachty Tatarskiej 
byłego Wielkiego księstwa litewskiego z gdańska, Farida 
ryzwanowicz – przedstawicielka stowarzyszenia Tatarów 
Warmii i Mazur „süinbiüke” z Olsztyna. litwę reprezento-
wało osiem (!) tatarskich organizacji, w tym dwie Tatarów 
kazańskich. z jednej z nich wywodzi się przewodniczący 
aliansu, Fliur szaripow. Piszący te słowa pełnił również 
rolę nieformalnego przedstawiciela związku Tatarów rP za 
wiedzą i zgodą prezesa rady Centralnej Jana adamowicza. 

W pierwszej części obrad miały miejsce wystąpienia po-
szczególnych przedstawicieli organizacji z różnych państw 
oraz wykłady na temat historii i kultury tatarskiej w europie 
Wschodniej. selim Chazbijewicz mówił o Tatarach polskich, 
Halina Miszkiniene z litwy o Tatarach na litwie, zaś Olgierd 
Chazbijewicz przedstawił stowarzyszenie szlachty Tatar-
skiej byłego Wkl. Farida ryzwanowicz opowiadała o nauce 
języka tatarskiego w Olsztynie. Przedstawiciele polskich Ta-
tarów wybrano do ciał zarządzających aliansu. Członkiem 
zarządu o dwuletniej kadencji został Olgierd Chazbijewicz, 
zaś selim Chazbijewicz – członkiem komisji redakcyjnej sta-
tutu organizacji podczas obrad kongresu. Obradom towa-
rzyszyły imprezy dodatkowe, m.in. koncert pieśni tatarskich 
i zwiedzanie Brukseli.

Natomiast 4 maja tego roku odbył się w symferopolu na 
krymie zjazd Przedstawicieli diaspory Tatarów krymskich, 
w którym jako gość uczestniczył selim Chazbijewicz, prze-
bywający w tym czasie na krymie w celach naukowych. re-
lacja o tym będzie w następnym numerze „Przeglądu Tatar-
skiego”. 

selim Chazbijewicz 

22 kwietnia 2013 roku odbył się w Brukseli w gmachu Par-
lamentu europejskiego kongres założycielski aliansu Tata-
rów europy (european alliance of Tatars). W założeniu ma 
to być swoiste lobby, forum, federacja tatarskich organizacji 
przy europarlamencie, aby realizować etniczne i kulturalne 
interesy tatarskich grup mniejszościowych w państwach Ue. 
kongres odbył się dzięki dużej pomocy biura europosła z re-
publiki litewskiej Waldemara Tomaszewskiego, przewodni-
czącego akcji Wyborczej Polaków na litwie. Bezpośrednim 
inicjatorem i organizatorem był Fliur szaripow, przewodni-
czący stowarzyszenia Tatarskiego z kłajpedy na litwie. On 
też został wybrany pierwszym przewodniczącym aliansu. 
Jego zastępcą i sekretarzem wybrano lilię Walijewą, szefo-
wa Tatarskiego Centrum w Brukseli. W obradach kongresu 
założycielskiego brali również udział: polski europoseł Ja-
nusz Wojciechowski z Prawa i sprawiedliwości oraz brytyjski 
gary Ceroughan. Obradom przysłuchiwała się Tatiana smir-
nowa, przedstawicielka Ministerstwa spraw zagranicznych 
Federacji rosyjskiej oraz pracownicy ambasady Federacji 
rosyjskiej w Brukseli. 

W kongresie założycielskim brali udział przedstawicie-
le organizacji tatarskich z litwy, Finlandii, estonii, Łotwy, 
Polski, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Francji, austrii, szwajca-
rii, Holandii, Belgii, szwecji. Nie byli natomiast reprezento-
wani Tatarzy z rumunii i Bułgarii. Ci ostatni tworzą osob-
ną organizację związek Organizacji Tatarów krymskich 
w diasporze, której centrum znajduje się w symferopolu. 
W praktyce w aliansie Tatarów europy uczestniczyły wy-
łącznie organizacje Tatarów kazańskich, obywateli rosyj-
skich zamieszkujących kraje Unii europejskiej. z grup au-
tochtonicznych byli Tatarzy polscy i litewscy oraz Tatarzy 
z Finlandii, którzy zamieszkują to państwo od początku XX 
wieku ale wywodzą się z Tatarów kazańskich. Obrady kon-
gresu były w językach: angielskim, rosyjskim i tatarskim 
(kazańskim). 

przewodniczącego sojuszu Fliur szaripow, gratulując współ-
plemieńcom z okazji tego historycznego wydarzenia. „Tata-
rzy są rdzennym narodem europy, chcemy nie tylko chronić 
i rozwijać swoją kulturę, ale także godnie reprezentować ją 
wśród europejskich narodów.”

europejscy Tatarzy – to środowisko bardzo aktywne 
i zróżnicowane. Praktycznie w każdym kraju Unii europej-
skiej działają tatarskie organizacje. Niektóre z nich liczą 
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kilka tysięcy członków, inne – kilkadziesiąt. do niektórych 
regionów europy Tatarzy przybyli przed kilku laty, w innych 
mieszkają już od wieków. dla niektórych Tatarstan pozosta-
je Ojczyzną, dla innych kazań to legendarne historyczne 
miejsce życia dalekich przodków. kimkolwiek jednak byliby 
Tatarzy, zamieszkujący europę, łączy ich miłość do ojczyste-
go języka i chęć zachowania rodzimych tradycji i kultury.

W atmosferze ogólnej radości z udziału w tak ważnym 
wydarzeniu w historii tatarskiej diaspory, wszystkie delega-
cje dzieliły się swoimi doświadczeniami w rozwiązywaniu 
złożonych problemów. Ochrona języka, otwieranie mecze-
tów, organizacja niedzielnych szkół, wydawanie książek, 
przeprowadzanie sabantuja – wszystkie te konkretne py-
tania wymagają nie mniej konkretnych rozwiązania, któ-
rych przyjęcie nie jest możliwe bez wymiany doświadczeń 
i wspólnego działania.

Podczas brukselskiego spotkania przyjęto kartę Tatarów 
europy, statut sojuszu i deklarację, wybrano też zarząd, 
w skład którego weszli przedstawiciele każdego państwa 
Unii europejskiej posiadającego tatarska społeczność. 

Obecnych na pierwszym posiedzeniu sojuszu poseł z an-
glii Harry kerogan życzył Tatarom udanej pracy. Przypo-

mniał Walię, wchodzącą w skład zjednoczonego królestwa, 
i problemy z jej zanikającym językiem, podobne do tych 
z tatarskim. Język walijski udało się ocalić i liczba mówią-
cych nim wzrosła. Tego samego życzył językowi tatarskie-
mu, zwracając uwagę na znaczenie utrzymania narodowych 
kultur, które składają się na bogactwo europy. Udanych 
przedsięwzięć życzyli także delegaci z Polski i Bułgarii, go-

rącego wsparcia udzielił Tatarom Wal-
demar Tomaszewski, poseł do Parla-
mentu europejskiego, przewodniczący 
akcji Wyborczej Polaków na litwie.

Pogratulowała sojuszowi również 
przedstawicielka Ministerstwa spraw 
zagranicznych rosji, Tatiana smirno-
wa, która zauważyła, że bogactwo 
rosji leży w narodowej różnorodności. 
Częściowo, dzięki rosyjskiemu Msz, 
wspierającemu rosyjskich rodaków, 
było możliwe spotkanie w Brukseli. Pra-
cami organizacyjnymi na Forum zajmo-
wał się związek „Tatarzy w Belgii”. Jego 
przewodnicząca lilija Walejewa wybra-

na została sekretarzem zarządu sojuszu.
rainat zakirow, członek rady Państwa republiki Tatar-

stan, przewodniczący komitetu Wykonawczego Światowy 
kongres Tatarów, pogratulował współplemieńcom zawiąza-
nia sojuszu Tatarów europy. Podkreślił nieocenione znacze-
nie pracy lokalnych społeczności tatarskiej, których inicjaty-
wa umożliwiła powstanie sojuszu.

Na pierwszym zjeździe sojuszu została zatwierdzo-
na jego symbolika – logo z wyobrażeniem biegnących po 
nieboskłonie gwiazd Unii europejskiej, o które wspiera się 
wyhodowany tatarską miłością tulipan. Tatarska diaspora, 
podobna kwiatu wśród europejskich gwiazd, gotowa jest 
podzielić się z europą pięknem i talentem swojego ludu.

alsu salachutdinowa 
(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski)

Halina Szahidewicz

KUlinarna promocja
10 maja 2013 r. w domu kultury Muzułmańskiej w Białym-
stoku odbyła się promocja książki autorstwa katarzyny 
Jędrzejczyk-kuliniak i Barbary Pawlic-Miśkiewicz pt. „Przy-
smaki z Jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej”, wyda-
nej przez Najwyższe kolegium Muzułmańskiego związku 
religijnego w rP przy wsparciu finansowym Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz budżetu 
Miasta Białegostoku. Jest to pierwsza w Polsce publikacja 
dotycząca tradycyjnej kuchni tatarskiej. Ma estetyczną 
szatę graficzną, zawiera wiele zdjęć wykonanych przez ka-
tarzynę Jędrzejczyk-kuliniak i krzysztofa Mucharskiego. 
Nie będę opisywała potraw, bo trzeba książkę obejrzeć, 
zapoznać się z przepisami, wykonać i zdegustować! smacz-
nego! 

Przybyłych na spotkanie przywitała przewodnicząca bia-
łostockiej gminy wyznaniowej zofia assanowicz-Józefów, 
która złożyła Barbarze Pawlic-Miśkiewicz serdeczne gratu-
lacje z okazji uzyskania tytułu doktorskiego i wydania wspo-
mnianej książki. W imieniu obecnych wręczyła jej też bukiet 
pięknych kwiatów. Prowadzenie dalszej części imprezy prze-
jął imam białostockiemu, muftiemu rP Tomasz Miśkiewicz. 
Wyraził m.in. słowa uznania dla autorek książki o tatar-
skiej kuchni. Omówił następnie problematykę żywieniową 
z punktu widzenia koranu, Świętej księgi islamu. zawarte są 
w niej m.in. wskazania dotyczące tego, co jest dozwolone, 
a co zakazane spożywać muzułmanom. Temat to bardzo cie-
kawy, zatem pytaniom z sali nie było końca. Mufti udzielał 
wyczerpujących odpowiedzi i tak trwało do nocy! 

Trzeci od lewej, przewodniczący sojuszu, Fliur szaripow 
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Mufti zaapelował, by skrzętnie notować przepisy na po-
trawy tatarsko-muzułmańskie stosowane w poszczególnych 
rodzinach, bo te same potrawy mogą być rozmaicie wykony-
wane, a w ten sposób może powstać książka „Moje rodzinne 
potrawy”. Warto zapisywać również powiedzonka i przysło-
wia, ponieważ „chociaż z tych samych składników, krupnik 
różnych gospodyń różnie smakuje.” głos zabrała również 
współautorka książki Barbara Pawlic-Miśkiewicz, opisując 
historię jej powstawania. Podziękowała wszystkim, którzy 
podawali przepisy, wykonywali i degustowali potrawy.

Na zakończenie był jeszcze poczęstunek: płow w wyko-
naniu Mirejemy Chaleckiej-giembickiej, cymes – lili radkie-
wicz, halwa i kasza ryżowa z rodzynkami – lilli Świerblew-
skiej, kawa, herbata, napoje i świetny humor serwowany 
przez wszystkich uczestników. a byli wśród nich Halina 
i emir Półtorzyccy, róża Bogdanowicz, Mila Jabłońska, Ta-

trzy siostry 
(tatarsKa BajKa lUdowa)

Żyła sobie kiedyś pewna kobieta. dzień i noc praco-
wała, żeby nakarmić i odziać trzy swoje córki. dziew-
częta szybko wyrosły niczym jaskółki, z twarzami po-
dobnymi do jasnego księżyca. Jedna po drugiej wyszły 
za mąż i wyjechały. 

Minęło kilka lat. Matka-staruszka ciężko zachorowała 
i posłała po swoje córki rudą wiewióreczkę. 

– Powiedz im, przyjaciółeczko, żeby do mnie pospie-
szyły. 

– Oj! – westchnęła najstarsza, usłyszawszy od wie-
wióreczki smutną wiadomość. – Oj! z ochotą poszłabym 
do matki, ale muszę wyczyścić te dwie miednice. 

– Wyczyścić dwie miednice? – rozzłościła się wiewió-
reczka. – To bądź z nimi na wieki nierozłączona! 

i nagle miednice zeskoczyły ze stołu, pochwyciły mie-
dzy siebie najstarszą córkę, jedna z góry, druga z dołu. 
kobieta przewróciła się na podłogę i wypełzła z domu 
jako wielki żółw. 

zastukała wiewióreczka do drugiej córki. 
– Oj! – odpowiedziała ta. – Pobiegłabym natychmiast 

do matki, ale jestem bardzo zajęta; muszę na jarmark 
płótna utkać. 

– No to tkaj sobie teraz przez całe życie i nigdy nie 
przestawaj! – powiedziała wiewióreczka. i druga córka 
przemieniła się w pająka. 

Najmłodsza córka zagniatała właśnie ciasto, kiedy 
wiewióreczka do niej zapukała. Córka nie powiedziała 
ani jednego słowa, nie wytarła nawet rąk, tylko pobiegła 
do matki. 

– Przynoś ludziom zawsze tylko radość, moje drogie 
dziecię – powiedziała wiewióreczka – a oni będą strzec 
i kochać ciebie i twoje dzieci, i wnuki, i prawnuki… 

i rzeczywiście, trzecia córka żyła wiele, wiele lat 
i wszyscy ją kochali. a kiedy nadeszła pora umierania, 
zamieniła się w złotą pszczółkę. 

Całe lato dzień w dzień zbiera pszczółka miód dla lu-
dzi… zimą natomiast, kiedy wszystko ginie od chłodu, 
siedzi w ciepłym ulu, a jeśli się przebudzi – zajada miód 
i cukier.

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: 
Jolanta Czarnotta-Mączyńska 

mara Jabłońska, anna i krzysztof Mucharscy z dziećmi, Ma-
ria aleksandrowicz-Bukin oraz zenaida Półtórzycka.

Halina szahuniewicz 

róża Bogdanowicz podziękowała za interesujące spotkanie
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informujemy ze smutkiem, że 28 lutego 2013 roku
zmarł w Białymstoku

Konstanty półtorzycKi 
urodzony 8 marca 1916 roku w iwanowie
wieloletni muezin oraz nauczyciel religii 

w Muzułmańskiej gminie Wyznaniowej Mzr w Białymstoku.
Był godnym członkiem tatarskiej i muzułmańskiej społeczności.

Pochowany został na mizarze w kruszynianach.
Będziemy go pamiętali.

serdeczne wyrazy współczucia rodzinie 
składają

przyjaciele i znajomi z tatarskiej wspólnoty
członkowie Muzułmańskiej gminy Wyznaniowej Mzr w Białymstoku.

informujemy ze smutkiem, 
że 7 kwietnia 2013 roku zmarła            

agnieszKa jUliana wziętKowiaK
z domu asanowicz

urodzona w słonimiu 10 stycznia 1942 roku.
spoczęła na cmentarzu komunalnym w Wałczu-Chrząstkowie.

serdeczne wyrazy współczucia rodzinie zmarłej
składają: 

Omar asanowicz
prezes Oddziału Północno-zachodniego

związku Tatarów rzeczypospolitej Polskiej
oraz przyjaciele i znajomi z tatarskiej społeczności.

zawiadamiamy ze smutkiem,
że 9 maja 2013 roku zmarł w wieku 86 lat

BeKir milKamanowicz
zasłużony przedstawiciel społeczności tatarsko-muzułmańskiej,

w latach 2003–2007 członek rady Centralnej związku Tatarów rzeczypospolitej Polskiej.

serdeczne wyrazy współczucia składają rodzinie:
Prezes i rada Centralna związku Tatarów rzeczypospolitej Polskiej
Prezes, zarząd i członkowie Oddziału Północno-zachodniego zTrP

Przyjaciele i znajomi z tatarskiej wspólnoty.
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Powiadamiamy ze smutkiem, że 1 maja 2013 roku 
po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w gdańsku

tamerlan półtorżycKi
syn Marii i stefana, urodzony w Wilnie 26 stycznia 1941 roku,

godny członek tatarsko-muzułmańskiej społeczności,
całym sercem przywiązany do naszej tradycji i wiary.

Był zasłużonym członkiem komitetu Budowy Meczetu w gdańsku, 
przewodniczącym gminnej komisji rewizyjnej Muzułmańskiej gminy Wyznaniowej Mzr w gdańsku, 

członkiem Narodowego Centrum kultury Tatarów rP 
oraz związku szlachty Tatarskiej byłego Wielkiego księstwa litewskiego.

serdeczne wyrazy współczucia rodzinie zmarłego składają:

Mufti rP Tomasz Miśkiewicz, 
przewodniczący Najwyższego kolegium Muzułmańskiego związku religijnego w rP,

Jan adamowicz, 
prezes rady Centralnej związku Tatarów rzeczypospolitej Polskiej,

Jerzy szahuniewicz, 
prezes Narodowego Centrum kultury Tatarów rzeczypospolitej Polskiej,

Omar asanowicz, 
prezes zarządu Północno-zachodniego Oddziału zTrP

oraz przyjaciele i znajomi 
z tatarsko-muzułmańskiej wspólnoty.

    9 maja 2013 roku odszedł na wieczną wachtę

BeKir milKamanowicz
emerytowany oficer Polskiej Marynarki Handlowej.

rodak z Miasta słonima w byłym województwie nowogródzkim.                                        

Podczas ii wojny światowej walczył w szeregach armii sowieckiej, powołany do niej jako 
Tatar, gdy jego brat stefan, walczył w ii armii Wojska Polskiego. Takie były losy mieszkańców 
ziem kresowych. Po wojnie odnalazł swoich bliskich w szczecinku na Pomorzu zachodnim. 
zdobył zawód radiotelegrafisty pracując na PkP w szczecinie. Później kształcąc się w swojej 
specjalności, zatrudniony był na radiostacji w Świnoujściu. Tam też wypłynął po raz pierwszy 
w życiu na morze, co było jego wielkim marzeniem. został i radiooficerem na statku rybackim 
„Łużyca”. Po krótkim pływaniu na statkach rybackich, też jako i radiooficer, pływał przez wiele 
lat u armatora gdyńskiego, na Polskich liniach Oceanicznych. kilkakrotnie opłynął kulę ziem-
ską. długie lata mieszkał w gdyni, gdzie także przeszedł na emeryturę. Należał do Muzułmań-
skiej gminy Wyznaniowej Mzr w gdańsku.          

zmarł po długiej i ciężkiej chorobie.
12 maja 2013 roku spoczął na Cmentarzu Muzułmańskim w Bohonikach,

obok grobu swojej żony Haliny i córki Marii.
Cześć Jego Pamięci!

Córka ewa, siostra zulejha, Brat stefan i grono krewnych
z Białegostoku, szczecina i Polic.
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Selim Chazbijewicz

tatarstan. pomiędzy aUtonomią  
a tęsKnotą do sUwerenności (1)

1. etnogeneza tatarów. 
 nazwa narodU i państwa. 
 rozwój tożsamości narodowej.

Współczesna nazwa republiki Tatarstan, podmiotu Federacji 
rosyjskiej, pochodzi od nazwy własnej narodu – Tatarów.  sam  
termin wydaje się być problematyczny i niejednoznaczny. Żyją-
cy w wieku XiX tatarski myśliciel i pisarz szihabuddin Mardża-
ni, kwestionował tę nazwę, określając swoich rodaków przede  
wszystkim jako  muzułmanów1. W dawnym państwie rosyjskim 
mianem Tatarów określano wszystkie narody turkijskie, co 
tworzyło pewną tradycję w rosyjskiej nauce oraz administra-
cji. W XX stuleciu  etnonim „Tatarzy” został utrwalony jako na-
zwa własna tureckojęzycznej ludności Powołża, Uralu, krymu 
i zachodniej syberii  oraz  muzułmańskiej grupy osadniczej na 
terytorium Polski, litwy i Białorusi. etymologię nazwy „Tatar” 
większość badaczy wywodzi od chińskiego „Ta-Tan” albo „da-
-dan”. gumilow wymienia Tatarów jako jedno z koczowniczych 
plemion stepu na północ od Chin, które w Viii w. n.e. częściowo 
przyjęły chrześcijaństwo w obrządku nestoriańskim2. również 
dawniejsi polscy badacze, na  przykład ludwik kolankowski czy 
Julian Talko-Hryncewicz, kwestionowali istnienie  Tatarów jako 
jednego, osobnego narodu. Podobne wątpliwości miał wybitny 
rosyjski i radziecki orientalista, turkolog Wasilij Bartold. Często 
uważa się, że termin „Tatar” jest nazwą historyczno-polityczną, 
bez odniesienia do konkretnego desygnatu etnicznego3.

Tatarzy byli jednym z plemion mongolskich w okresie 
tworzenia się imperium. sama nazwa była w użyciu od Viii 
wieku. W wieku Xii Tatarzy zdobyli hegemonię na stepach, 
na północ od wielkiego muru chińskiego4. W tym czasie wy-
różniano Tatarów: Białych, Czarnych i dzikich, tj. zajmujących 
się myślistwem i rybactwem. zdziesiątkowani przez Czyngis 
Chana (1155–1227), zostali włączeni do mongolskiej armii. Ci 
Mongołowie – Tatarzy – jak ich nazywa za rosyjską historio-
grafią ayșe rorlich, byli częścią pierwotnej elity władzy na 
terytoriach wschodniej europy, północnego kaukazu i części 
azji Środkowej, w okolicach jeziora aralskiego, a także połu-
dniowo- zachodniej syberii. Na tym terytorium, po śmierci 
Czyngis Chana, powstało państwo nazywane złotą Ordą, któ-
rego władcą został Batu, wnuk Czyngis Chana i syn dżuczie-
go5. We wschodniej europie zamieszkiwały plemiona kipcza-
ków6, pochodzenia turkijskiego, które z czasem wymieszały 

1 azade-ayșe rorlich, The Volga Tatars. A profile in National Resilence, 
stanford 1986, s. 4; d. M. ischakow, Tatarskaja etniczeskaja obszcznost’ 
[w:] Tatary, red. r. k. Urazmanowa, s. W. Czeszko, Moskwa 2001, s. 11.

2 lew gumilow, Śladami cywilizacji wielkiego stepu, wydanie drugie 
poprawione, Warszawa 2004, s. 45.

3 Czesław Łapicz, Kitab Tatarów litewsko-polskich, Toruń 1986, s. 16–17.
4 lew gumilow, Śladami cywilizacji wielkiego stepu, Warszawa 2004, s. 88.
5 stanisław kałużyński, Imperium mongolskie, Warszawa 1970, s. 144–151.
6 kipczacy nazywani byli w źródłach zachodnich kumanami, zaś w rusi 

Połowcami. dali nazwę terytorium pomiędzy dnieprem a jeziorem 

się z mongolsko-tatarską elitą rządzącą, tworząc, zwłaszcza 
w ośrodkach miejskich, nową turkijską narodowość – Tatarów. 
rosyjscy badacze piszą o „etnoterytorialnej” cesze Tatarów. 
są więc Tatarzy: nadwołżańscy, syberyjscy, astrachańscy, 
krymscy, budziaccy, litewscy itp. Nie ma natomiast  Tatarów 
jako takich, bez przymiotnika określającego zarówno teryto-
rialność, jak i cechy kulturowe, językowe czy tożsamość.  z ko-
lei inni badacze, m.in. współczesny Mirfatych zakijew z Tatar-
stanu, dzielą Tatarów na: Bułgaro-Tatarów, Mongoło-Tatarów, 
Tatarów ordyńskich i współczesnych Tatarów z Tatarstanu7. 

 Nie jest więc dokładnie sprecyzowany ani zakres nazwy 
„Tatarzy”, ani dokładny podział wewnątrz tej grupy narodo-
wej. różnie też przebiega samoidentyfikacja, w zależności od 
tendencji ideologicznej danego twórcy tożsamościowej narra-
cji. Ogólnie istnieją dwie tendencje. Jedna związana jest z pró-
bą budowy nowej samoidentyfikacji Tatarów nadwołżańskich. 
etnonim „Tatar” w tradycji rosyjskiej historiografii i w potocz-
nym obrazie społecznym cechuje się ujemną konotacją. Łączy 
się z pojęciem niewoli tatarskiej (tatarskogo iga), jasyru, na-
jazdów, daniny trybutarnej (wychod) itd. O tym uczy się w ro-
syjskich szkołach i tworzy to nieprzychylny Tatarom obraz. 
W związku z tym niektórzy współcześni ideolodzy tatarscy 
w Tatarstanie, czy wcześniej w Tatarskiej asrr, odżegnywali 
się od tradycji złotej Ordy i imperium mongolskiego, a także 
od wspomnianych Mongoło-Tatarów. Nawiązywali natomiast 
do historycznej tradycji Bułgarów nadwołżańskich, ich pań-
stwa i historii, wywodząc etnogenezę współczesnych Tatarów 
nadwołżańskich od tej ludności. stąd badania archeologiczne, 
źródłowe i językowe nad państwem Wielkiego Bułgaru nabra-
ły jeszcze w Tatarskiej asrr znaczenia politycznego. starano 
się dowieść pochodzenia współczesnych mieszkańców repu-
bliki od rozwiniętego etnosu nadwołżańskich Bułgarów i od-
ciąć od tradycji złotej Ordy, jako państwa następców Czyngis 
Chana. Wielki Bułgar nie miał bowiem większych zatargów 
z rusią, został podobnie jak ta ostatnia podbite przez armie 
mongolskie. Później zintegrował się ze złotą Ordą. 

 Współcześnie niektórzy tatarscy pisarze zaczynają lan-
sować nazwę etniczną Bułgaro-Tatarzy8. Tatarów wymienia 
również, żyjący w Xi wieku słynny leksykolog i filolog Mah-
mud z kaszgaru (Kașgarl), w dziele pod tytułem „diwanu 
ługat it-türk”, w którym pisze, iż w pobliżu Bizancjum żyją 
plemiona tureckie, takie jak Pieczyngowie, dalej położeni: 
kipczacy, Oguzowie, Jemecy, Baszkirty, Basmyły, kai, Ja-
baku, Tatarzy, kirgizi9. Część badaczy, zwłaszcza z europy 
zachodniej, zaczęła nazywać Tatarami zislamizowaną w XiV 

aralskim, nazywanym w źródłach arabskich i perskich deszt-i-kipczak, 
którą była też określana złota Orda.

7 Mirfatych zakijewicz zakijew, Istorija tatarskogo naroda. Etniczeskije 
korni, formirowanije i razwit’je, Moskwa 2008, s. 6.

8 Jw., s. 18.
9 Jw., s. 7–8.
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wieku osiadłą ludność złotej Ordy. Tę grupę część badaczy 
rosyjskich, a także współczesnych tatarskich nazywa Tata-
rami ordyńskimi10, w odróżnieniu od koczowników, których 
zaczęto nazywać Nogajami. Nogaje jednakże to w pierwot-
nym sensie nie odrębna grupa etniczna ani subetniczna, ale 
oddzielna struktura plemienna11, z czasem tworząca własny 
organizm państwowy – Ordę Nogajską. Później podzie-
liła się na ona Wielką Ordę Nogajską na wschód od ujścia 
Wołgi i Małą Ordę Nogajską, która zajęła tereny przedkau-
kazia, a po części podzieliła się na mniejsze struktury nad 
północno-zachodnim wybrzeżem Morza Czarnego. są  to 
Orda Jedysańska, Orda Białogrodzka (akermańska), Orda 
dobrudzka, Orda Oczakowska  oraz na wschód od krymu – 
Orda Jedykulska. Bardzo często Tatarami określano wszyst-
kich poddanych mongolskiego imperium Czyngis Chana, bez 
rozróżnienia na poszczególne grupy etniczne, językowe czy 
plemienne. również w polskim piśmiennictwie często używa 
się określenia „najazdy tatarskie” w odniesieniu do Xiii w. 

W sumie można wyróżnić przynajmniej 11 różnych zna-
czeń etnonimu „Tatarzy”12. gumilow podaje dwa: 1. Nazwa 
konkretnej grupy etnicznej; 2. Nazwa zbiorcza grupy ple-
mion, stanowiących określony kompleks kulturowy czy po-
lityczny, nawet jeśli należące do niego plemiona różnią się 
pochodzeniem13. Ta pierwsza sytuacja będzie miała miejsce 
w odniesieniu do współczesnych Tatarów – mieszkańców Ta-
tarstanu, natomiast druga w odniesieniu do dawnych miesz-
kańców złotej Ordy i późniejszego Chanatu kazańskiego.

Nazwa republiki – Tatarstan jest zbitką językową turkij-
sko-perską. „stan” w języku  perskim, farsi – oznacza kraj, 
państwo. Tatarstan zatem, to  kraj albo państwo Tatarów. 
W okresie radzieckim od 1920 roku istniała Tatarska auto-
nomiczna republika radziecka, której prawną kontynuacją 
jest utworzona w 1990 republika Tatarstan. 

2. oKres starożytności 
 i wczesnego średniowiecza.  
 państwo wielKiego BUłgarU.

Początki osadnictwa na terytorium dzisiejszego Tatarsta-
nu sięgają okresu wędrówki na zachód plemienia Hunów 
zachodnich, śmierci attyli w roku 45314 i powstania na te-
rytorium wielkiego stepu Wielkiego kaganatu Tureckiego, 
sięgającego od Morza Żółtego do Czarnego15. Później za-
mieszkiwali tam kimacy, nazywani przez chińskich i muzuł-
mańskich autorów kipczakami; zaliczani przez gumilowa 
do plemion zachodniosyberyjskich z tureckiej grupy języ-
kowej16. Przez ruskich kronikarzy nazywani byli Połowca-
mi  z powodu jasnych włosów, zaś zachodnioeuropejskich 
– kumanami lub komanami. Byli to, według gumilowa, 
mieszańcy środkowoazjatyckich Hunów, kipczaków i kan-
głów17. W Xi wieku wyparli oni za zachód inny lud turecko-

10 Jw., s. 9.
11 Oleksa gajworowskij, Powielitieli dwóch matierikow, t. i, kijew-Bach-

czisaraj 2007, s. 110, przypis 119.
12 M. z. zakijew, Istorija (…), op. cit., s. 11.
13 lew gumilow, Śladami cywilizacji wielkiego stepu, Warszawa 2004, s. 88.
14 M. Mubarakszina, r. sagdiejewa, Izwiestnoje i nieizwiestnoje o Tata-

rach, Moskwa 2006, s. 20.
15 Jw., s. 40.
16 Jw., s. 295.
17 Jw., s. 82.

języczny, Pieczyngów. Obszar współczesnego Tatarstanu, 
wchodzący częściowo w obszar ich panowania, uzyskał 
nazwę kipczackiego stepu – deszt-i-kipczak. Władztwo 
ich zaczynało się na zachód od Bułgarii Nadwołżańskiej. 
W Vi wieku nad Wołgą i na północnym wybrzeżu Morza ka-
spijskiego zamieszkiwali również Bułgarzy, będący wtedy 
ludem koczowniczym oraz Chazarowie18 pochodzenia kau-
kaskiego. Oba te ludy zostały podbite przez Turków. Cha-
zarowie wyparli Bułgarów w Viii-iX stuleciu nad  środkową 
Wołgę19, gdzie ci utworzyli kaganat Wielkiego Bułgaru, 
budując miasto Wielki Bułgar. Na południowy zachód od 
Wielkiego Bułgaru koczowali Burtasowie, za nimi rozciąga-
ła się władza kipczaków (Połowców), z kolei na zachód za 
kipczakami były ziemie rusi kijowskiej. Miasto Wielki Buł-
gar znajdowało się na południe od dzisiejszego kazania, 
w granicach obecnego Tatarstanu. Od początku X wieku 
państwo Wielkiego Bułgaru było muzułmańskie. Bułgarzy 
Nadwołżańscy nazywani też byli Bułgarami kamskimi – od 
rzeki kamy, dopływu Wołgi, nad którą mieli swoje siedziby. 

W roku 1223 Bułgaria kamska została podbita przez Mon-
gołów, a Wielki Bułgar zdobyty i splądrowane. Bezpośred-
nim powodem było udzielenie przez Bułgarów kamskich 
pomocy Połowcom po bitwie nad kałką w roku 1223, gdzie 
armia rusko-połowiecka stawiła czoło Mongołom i prze-
grała. Bułgarzy zaatakowali u brzegów Wołgi wracające na 
wschód oddziały mongolskie20. 

 3. oKres złotej ordy,  
 chanatU KazańsKiego.

Państwo Czyngis Chana, powiększane przez jego synów, 
chanów: Ugedeja, Czagataja i Mngke, wnuków: Batu, kubi-
laja i Hulagu, osiągnęło największy w historii wzrost tery-
torialny. sięgało od dunaju do Morza Żółtego, od Oceanu 
indyjskiego do lodowatego. Organizowane i zarządzane 
według zasad feudalnych, szybko rozpadło się na faktycz-
nie niezależne dzielnice – ułusy – które z czasem uzyskały 
również formalną niezależność od centrum. Powstały one 
jeszcze za życia Czyngis Chana i zarządzane były przez 
jego synów: Czagataja, dżocziego, Ugedeja, Tołuja. Ułusy 
dżocziego i Czagataja były w większości zamieszkały przez 
plemiona i ludy tureckojęzyczne. Oba szybko uległy islami-
zacji. Potomkowie Czagataja rządzili azją Środkową. syn 
dżocziego, Batu Chan, utworzył złotą Ordę, której miesz-
kańcy od XiV wieku coraz częściej nazywani byli – i sami 
się określali – Tatarami. W XV wieku orda rozpadła się na: 
Chanat krymski, Chanat kazański, Chanat astrachański 
i Chanat syberyjski.

Ułus dżocziego zatem, nazywany później złotą Ordą21, 
obejmował terytoria od dunaju aż po Jezioro aralskie, od 
północnej syberii do kaukazu. Było to olbrzymie, słabo 
zasiedlone terytorium o zdecydowanej przewadze gospo-
darki pasterskiej, w większości z koczowniczą ludnością 
pochodzenia turkijskiego. Tylko Bułgarzy kamscy i Cha-

18 lew gumilow, Od Rusi do Rosji, Warszawa 1996, s. 29.
19 Bułgary [w:] Tatarskij Encikłopiediczieskij słowar’, gławnyj riedaktor 

M. Chasanow, kazań 1999, s. 96.
20 lew gumilow, Od Rusi do Rosji, Warszawa 1996, s. 110.
21 Zołotaja Orda. Istorija i kultura, sankt-Petersburg 2005.
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zarowie wytworzyli kulturę miejską z osiadłą ludnością, 
instytucjami religijnymi i kulturalnymi, literaturą, nauką22. 
Jednakże państwo Chazarów zostało zniszczone na długo 
przed przybyciem wojska mongolskiego. W tym okresie 
jedynie Bułgaria kamska – bezpośrednio włączona do im-
perium – i ruś kijowska, jako terytorium zależne, tworzy-
ły rozwinięte ośrodki miejskie. Państwo mongolskie miało 
feudalną strukturę i system polityczny oparty na dawnych 
podziałach plemiennych. Wprawdzie centralizacja, wpro-
wadzona przez Czyngis Chana, ujednoliciła dawne ple-
mienne podziały samych Mongołów, jednakże stanowili 
oni zdecydowaną mniejszość w złotej Ordzie, z czasem 
rozpływając się w etnosach turkijskich. Najważniejszym 
plemiennym podziałem było dokonane w Xiii stuleciu  wy-
odrębnienie się związku plemiennego Nogajów. rozpadli 
się oni z czasem na mniejsze grupy, wymienione już ordy: 
oczakowską, jedysańską, jedykulską i białogrodzką, uzna-
jące władzę Chanatu krymskiego. W XViii stuleciu, w okre-
sie podporządkowania sobie przez rosję północnego wy-
brzeża Morza Czarnego i azowskiego, były przez nią syste-
matycznie podbijane i stopniowo likwidowane23. 

rozpad złotej Ordy przypadł na okres XV stulecia. Był 
procesem nasilania się tendencji odśrodkowych, typowych 
dla feudalnej i plemiennej struktury państwowej. Wyodręb-
nione w procesie politycznym państwo nadwołżańskie, na-
zywane Chanatem kazańskim, istniało niewiele ponad sto 
lat, od roku 1438 do 155224. Jego twórcą był Uług Muhammad 
(ok. 1405–1445), syn dżelaleddina, uczestnika bitwy pod 
grunwaldem w 1410 roku, po stronie wojsk polsko-litew-
skich. Ojcem dżelaleddina był Tochtamysz, ostatni wielki 
władca formalnie zjednoczonej jeszcze złotej Ordy. Uług 
Muhammed wstąpił na tron w pierwszej ćwierci XV wieku 
po śmierci emira edygeja, faktycznego władcy złotej Ordy. 
Chanat kazański ze stolicą w kazaniu zamieszkiwali: Tata-
rzy, Baszkirzy, Maryjczycy, Czuwasze, Udmurci, Mordwini. 
Pierwsze dwie grupy etniczne były turkijskie, pozostałe na-
leżały do Ugro-Finów, chociaż obie  były sobie pokrewne, 
wywodząc się z ałtajskiej rodziny językowej. Oprócz kaza-
nia istniały tam miasta: arske, dżuketały, kaszan, Czałły 
i inne. kultura Chanatu kazańskiego była w dużej mierze 
kulturą ludności osiadłej, miejskiej. istniała literatura pięk-
na, poezja; tworzyli tacy poeci jak: Muhammadjar, Ummi-
-kamal, Muhammad-amin, gafir Bek, kul szarif. Chanat 
mógł maksymalnie wystawić ok. 60 tys. wojowników.25 Te-
rytorium rozciągało się od rzeki Wiatki na północy, do Wiel-
kiego  Czeremszanu, lewego dopływu Wołgi na południu. 
Pokrywa się to w ¾ z terytorium współczesnego Tatarsta-
nu. Oczywiście w XV stuleciu zasięg wpływów politycznych 
chanatu był o wiele większy niż ziemie dzisiejszego Tatarsta-
nu. Chanat pod względem administracyjnym dzielił się na 
jednostki terytorialne zwane darugami. Były to: alatska, ar-
ska, galicka, ziurejska i Nogajska. kazań został zajęty przez 
rosję w latach 1552–1556, w wojnie z Chanatem krymskim 

22 ludmiła gmyria, Chazary na Kawkazie [w:] Istorija Tatar s driew-
niejszych wriemien w siemi tomach, tom i, Narody stipenoj Jewrazji 
w driewnosti, kazań 2002, s. 277–295; Władimir Pietruchin, Chazarskij 
kaganat i jego sosiedy [w:] tamże, s. 296–315.

23 Wadim Wicerowicz Triepałow, Istorija Nogajskoj Ordy, Moskwa 2002.
24 Kazanskoje chanstwo [w:] Tatarskij Encikłopiediczeskij Słowar’, op. cit., s. 

252.
25 Jw.

i po oblężeniu przez wojska cara iwana groźnego. samo 
miasto, stolica chanatu, zdobyto 2 października 1552 roku, 
po oblężeniu trwającym od 22–23 sierpnia. 

4. podBój przez rosję. tatarzy 
 w granicach państwa carów.

Oprócz Chanatu kazańskiego istniał też Chanat kasi-
mowski, położony na zachód od kazania, na terytorium 
dzisiejszego obwodu riazańskiego Federacji rosyjskiej. 
Utworzony był około roku 1450 przez wielkiego księcia mo-
skiewskiego Wasyla ii Ślepego. Jego  walkę o zachowanie 
tronu wspomógł chan kazański Mahmud, którego bracia, 
kasim i Jakub, byli wraz w wiernymi sobie oddziałami bez-
pośrednio zaangażowani w przywrócenie władzy Wasylowi 
ii, obalonemu przez zamach stanu26. głównym miastem, nad 
którym Wasyl ii nadał w latach 1445–1449 władzę kasimowi, 
był Mieszczerskij Gorodok – obecnie kasimow, na wschód od 
riazania, stolica Chanatu kasimowskiego. Państwo to, zli-
kwidowane przez iwana iV, było wobec Moskwy w stosunku 
lennym. zamieszkiwały je  pozostałe, dawne nadwołżańskie 
etnosy: Burtasi, Bułgarzy, kipczacy, a  także Nogaje  i  miej-
scowe grupy etniczne ugrofińskie, m.in. Mordwini i Madzia-
rzy. Wszyscy oni zaczęli występować pod nazwą Tatarów ka-
simowskich lub też później  Tatarów Miszarów, tworząc sub-
etniczną grupę, używającą nazwy własnej: Mieszczera, Tmn, 
Ałatyr, Musul’man27. dzielili się dodatkowo na istniejące do 
dzisiaj grupy: północną, południową, północno-wschodnią, 
lambirskią, zachodnio-uralską. Ta grupa subetniczna obecna 
jest w Tatarstanie, mając świadomość pochodzenia i pewną 
samoidentyfikację, odróżniającą ją od Tatarów kazańskich, 
zamieszkałych dawniej w kazaniu i okolicy. 

Po podbiciu Chanatu kazańskiego przez rosję,  mieszkańcy 
tych ziem nie dali się łatwo okiełznać nowej władzy. rozpoczę-
ła się seria powstań ludności tatarskiej, czuwaskiej, maryjskiej, 
skierowanych przeciw władzy Moskwy. Trwały one od drugiej 
połowy wieku XVi aż po wiek XViii. Były to większe lub też 
mniejsze zrywy miejscowej ludności, lokalne albo obejmują-
ce większość terytoriów Powołża28. Już w roku 1553 w pobliżu 
rzeki Miosza, zorganizowany został pierwszy oddział powstań-
czy pod wodzą dżanseita saryj-Batyra. Większą jeszcze armię 
powstańczą zorganizował Mamysz-Berdi, który postanowił 
wskrzesić Chanat kazański. Powstańcy próbowali osadzić na 
tronie murzę ali akrama, brata ostatniej  suwerennej władczy-
ni kazania – sujmbike. Na kazań wyruszyła pacyfikacyjna eks-
pedycja wysłana przez iwana groźnego. Walki trwały do  zimy 
1554 r. Wznowiono je latem i toczyły się do 1557 r. Następny  
zryw przeciw władzy Moskwy miał  miejsce w latach 1572–1573. 
Był konsekwencją niezapłacenia żołdu i odprawy  wojowni-
kom tatarskim, biorącym udział w wojnie inflanckiej iwana iV. 
Powstanie ogarnęło północną część dawnego chanatu. 

selim Chazbijewicz 

26 Bułat rachimzjanow, Kasimowskoje chanstwo 1445–1552. Oczierki isto-
rii, kazań 2009, s.96; Kasimowskoje carstwo [w:] M. Mubarakszina, r. 
sagdiejewa, Izwiestnoje i nieizwiestnoje o Tatarach, op. cit., s. 182–190.

27 Tatarski Encikłopiediczieskij Słowar’, op. cit., s. 363.
28 Jw., s. 122; ayaz ishaki, Idel-Ural, london 1988, s. 22–23.
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Mieczysław Bielski

generał o tatarsKich Korzeniach. 
aleKsander romanowicz (1871–1933)
szKic Biograficzny, część drUga

brygadą i dywizją zawdzięczał już władzy rewolucyjnej – 
rządowi Tymczasowemu.

Jak przyjął załamanie się caratu? Wydaje się, że podobnie 
jak większość oficerów. Jakże trudno im było się pogodzić 
z tym co zaczęło dziać się w rosji w okresie przedłużającej 
się wojny światowej, która brutalnie obnażyła słabość rzą-
dów carskich, dodatkowo trawionych wszechobecną korup-
cją i gigantycznym kryzysem gospodarczym. To nasilające 
się te zjawiska doprowadziły do wzrostu powszechnego nie-
zadowolenia, które zaowocowało najpierw wybuchem rewo-
lucji lutowej w 1917 r., obaleniem caratu i przejęciem władzy 
przez rząd Tymczasowy, a następnie do październikowej 
i uchwyceniem władzy przez bolszewików. W kraju zapano-
wał terror, bowiem bolszewicy, odwrotnie do swojej nazwy, 
będący początkowo mniejszością, postanowili utrzymać 
się przy władzy nawet za cenę wywołania wojny domowej. 
rosja pogrążyła się w chaosie. rozpadały się armie, a tłumy 
dezerterów wyżywały się w grabieży i mordach. z różnych 
krańców byłego już imperium docierały szokujące informa-
cje o mordowaniu członków rodziny carskiej, przedstawicieli 
poprzedniej władzy, przeciwników politycznych, genera-
łów i oficerów. Tylko w kijowie bolszewicy, po opanowaniu 
miasta, aresztowali każdego kogo podejrzewano o służbę 
w armii carskiej i w ciągu trzech tygodni wymordowali około 
3 tysięcy oficerów, w tym ponad 100 generałów2. 

W grudniu 1917 r. zamordowano w Mohylewie gen. Ni-
kołaja duchonina, od listopada naczelnego wodza armii 
rosyjskiej. W kronsztadzie doszło do mordowania oficerów 
marynarki wojennej. W okrutnych okolicznościach zgi-
nął dowódca portu admirał r. N. Wieren, a w Helsingfor-
sie admirał Nikołaj O. essen. W Taganrogu w maju 1918 r. 
bolszewicy rozstrzelali gen. rennenkampfa. Oto zaledwie 
kilka przykładów. Fala przemocy rozlała się po całej rosji. 
Życie stawało się wyjątkowo ryzykowne, zaś utrzymanie 
dyscypliny w oddziałach graniczyło z cudem, tym bardziej, 
iż zniesiono obowiązek oddawania honorów wojskowych, 
stosowania prawa wojennego i kary śmierci, np. za dezer-
cję3. Wielu dowódców już dawno opuściło swoje jednostki, 
starając się dostać do armii nowych państw powstających 
na gruzach imperium (np. Polski, Ukrainy, litwy, Finlandii-
),bądź do wojsk kontrrewolucyjnych (kołczaka, Judenicza, 
denikina, Wrangla), lub szukać schronienia – najczęściej 
w przebraniu – w bezpiecznych miejscach, do których do-
tarcie wiązało się z dużym ryzykiem. Niektórzy, raczej nie-
liczni, wybierali służbę w armii Czerwonej.

2 J. Talko-Hryncewicz, W kijowie w 1918 r., „Pamiętnik kijowski”, t. iV, 
londyn 1980, s. 151.

3 Mannerheim, Wspomnienia…, op. cit., s. 74.

z tym też pułkiem wyruszył romanowicz na front w cza-
sie i wojny światowej, już jako pułkownik i dowódca szwa-
dronu. Jego jednostka wzięła udział w bitwie nad Jeziorami 
Mazurskimi w Prusach Wschodnich (8–15 września 1914 r.) 
prawdopodobnie w składzie 1 armii gen. Pawła k. von ren-
nenkampfa, który wcześniej, kierowany osobistymi ani-
mozjami, nie udzielając wsparcia 2 armii gen. aleksandra 
W. samsonowa walczącej pod Tannenbergiem (sierpień 
1914 r.), walnie przyczynił się do jej klęski. z pięciu korpu-
sów wchodzących w skład armii samsonowa trzy zostały 
rozbite, tracąc 95 tysięcy żołnierzy (polegli lub wzięci do 
niewoli), a sam dowódca popełnił samobójstwo. Teraz gen. 
rennenkampf znalazł się w obliczu całej niemieckiej potęgi 
w Prusach Wschodnich i samotnej walki z niemiecką 8 armią 
gen. Paula von Hindenburga. Wprawdzie udało mu się 
uniknąć losu 2 armii rosyjskiej, to jednak osaczony i zmu-
szony do pośpiesznego odwrotu za linię Niemna, poniósł 
ogromne straty sięgające 105 tysięcy żołnierzy (60 tysięcy 
zabitych i 45 tysięcy, którzy dostali się do niewoli). Te dwie 
bitwy: pod Tannenbergiem i nad jeziorami mazurskimi 
zmusiły rosjan do wycofania się z Prus Wschodnich i przej-
ścia do działań defensywnych. Pułk romanowicza doznał 
w tej bitwie porażki, a on sam cudem uratował się z pogro-
mu na Mazurach. 

Jego postawa bojowa została zauważona i z 28 V 1915 
r. objął komendę 12 kaliskiego Pułku konno-granicznego, 
którym będzie dowodził na froncie przez najbliższe dwa 
lata. Cieszył się w tym czasie dobrymi opiniami przełożo-
nych. Był jednocześnie cenionym przez podwładnych za 
ludzki stosunek do żołnierza i nieprzeciętną odwagę oso-
bistą. Uchodził za znawcę spraw kawaleryjskich o niemałej 
wiedzy fachowej i nieprzeciętnym temperamencie. Takim 
opiniom będzie zawdzięczał kolejne powierzane mu za-
dania. W okresie dowodzenia 12 kaliskim Pułkiem konno-
-granicznym czasowo pełnił funkcję generalnego kwater-
mistrza 2 armii (12 iii do 5 V 1917 r.). W międzyczasie (16 
iX 1916 r.), podczas walk w rejonie wsi zalesie (gubernia 
Mińska) uległ zatruciu gazami, co spowodowało kilkumie-
sięczny pobyt w szpitalu. Po rekonwalescencji powrócił na 
front, na uprzednio zajmowane stanowisko, aby 27 V 1917 
r. objąć komendę Brygady konno-granicznej, a w niecałe 
trzy miesiące później awansować „za waleczność” na ge-
nerała-majora1. Ostatni przydział w armii rosyjskiej to do-
wodzenie dywizją Pograniczną w Finlandii (1 iX 1917 r. do 
1 iii 1918 r.). zarówno awans na generała, jak i dowodzenie 

1 CaW, ap gen. romanowicza, op. cit., Pismo gen. ppor. aleksandra 
romanowicza do Centralnej stacji zbornej dOg Warszawa z 7 i 1921 r.
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W tej sytuacji, utrzymanie się gen. romanowicz na sta-
nowisku dowódcy dywizji Finlandzkiej aż do 1 iii 1918 r., 
należy uznać za niemałe osiągnięcie. Być może fakt, że 
w dywizji służyło wielu Polaków i Finów było okolicznością 
utrudniającą jej infiltrację przez propagandę bolszewic-
ką. W każdym bądź razie stanowi dowód, że gen. roma-
nowicz w tym trudnym okresie zachował dobre stosunki 
z podkomendnymi. Pomimo to, w cztery miesiące od prze-
jęcia władzy przez bolszewików, opuścił stanowisko dowo-
dzenia i schronił się w Peterhofie, niewielkim miasteczku 
nad zatoką Fińską, dobrze mu znanym z czasów studiów 
w Mikołajewskiej szkole kawalerii. Przebywał tam do 2 Viii 
1918 r. Odchodził ze służby, jak to sam zapisał w „karcie 
kwalifikacyjnej dla komisji Weryfikacyjnej”, którą wypełnił 
wstępując do WP, „z powodu rewolucji”4. O ile potrafił jesz-
cze zaakceptować sytuację, jaka zapanowała w rosji po 
rewolucji lutowej 1917 r., a nawet współpracować z nową 
władzą, to podobnie jak Mannerheim i większość oficerów 
uznawał bolszewizm za „przekleństwo ludzkości”5.

1 iii 1918 r. należy uznać za ostatni dzień służby gen. 
aleksandra romanowicza w armii rosyjskiej. zgodnie 
z jego osobistą adnotacją możemy skonstatować fakt, 
że przesłużył w niej 377 miesięcy i 26 dni6. Odchodząc ze 
służby miał 47 lat i był w pełni sił. Wynosił z niej boga-
te doświadczenie bojowe i organizacyjne w dowodze-
niu jednostkami kawaleryjskimi oraz komplet odznaczeń 
bojowych. „z powodu rewolucji” podejmuje też dalszą 
ucieczkę, od jej głównego ośrodka, Piotrogradu. W sierp-
niu 1918 r. przedziera się na litwę, w rodzinne strony, do 
majątku girki7. Tu będzie przebywał do 4 i 1920 r., nawią-
zując kontakt z Centralnym komitetem związku Tatarów 
Polski, litwy, Białorusi i Ukrainy. skromna baza źródłowa 
nie pozwala na dokładniejszą rekonstrukcję losów gene-
rała w tym okresie. Nie umiemy znaleźć odpowiedzi na 
niektóre pytania, np. dlaczego nie wstąpił do i korpusu 
Polskiego w rosji lub do jednej z armii białogwardyjskich? 
Nie zgłosił się też, podobnie jak wielu jego kolegów, nie 
tylko Polaków z pochodzenia, po 11 listopadzie 1918 r., 
do WP. To Centralny komitet związku Tatarów Polski, li-
twy, Białorusi i Ukrainy specjalnym pismem do inspekto-
ra generalnego kawalerii WP8 płk. romana kaweckiego 
rekomenduje go na stanowisko komendanta Pułku Tatar-
skiego Ułanów im. Mustafy achmatowicza, uznając, iż jest 
on „najodpowiedniejszą osobą na dowódcę pułku tatar-
skiego”9. To oni, a głównie ich przewodniczący aleksan-
der achmatowicz10 i sekretarz J. Janowicz stwierdzają, że 

4 CaW, ap gen. romanowicza, Karta Kwalifikacyjna…, op. cit., s. 2.
5 Mannerheim, Wspomnienia…, op. cit., s. 8.
6 CaW, ap gen. romanowicza, Karta Ewidencyjna…, op. cit. 
7 girki to majątek położony w powiecie lidzkim należący do rodziny 

Bartoszewiczów.
8 W tym czasie był to generalny inspektorat Jazy. Pod koniec 1918 r. 

utworzono w WP inspektorat Jazdy, który 31 V 1919 r. przemianowano 
na generalny inspektorat Jazdy (dz. roz. nr 62/19. poz. 1975), od 
1 iii 1920 r. na departament i Broni głównych i Wojsk Taborowych 
(CaW, t. 966, gabinet MsWojsk., rozkaz dep. i Mob. Nr 1792 ). Funk-
cjonował do iX 1921 r., po czym znów działał jako generalny inspek-
torat Jazdy, a od iV 1924 r. generalny inspektorat kawalerii. CaW, 
i.300.25.1-42. akta generalnego inspektoratu Jazdy; CaW, i.300.31.1-
12. akta generalnego inspektoratu kawalerii.

9 CaW, ap gen. romanowicza. Pismo Centralnego komitetu związku 
Tatarów Polski, litwy, Białorusi i Ukrainy do inspektora generalnego 
kawalerii Wojska Polskiego, Wilno 27 grudnia 1919 r. nr 694.

10 aleksander achmatowicz (1865–1944).Urodzony w Bergaliszkach, 

gen. romanowicz „będąc obywatelem ziemi Wileńskiej, 
muzułmaninem z wyznania, a Polakiem z wychowania jest 
zawodowym kawalerzystą i ma szerokie doświadczenie 
administracyjne i bojowe, jako były dowódca pułku, bry-
gady i dywizji kawaleryjskiej, a wśród Tatarów cieszy się 
uznaniem i zaufaniem, jako człowiek zacny i dzielny”11. 
W piśmie podkreślano, iż dowódcą takiej formacji powi-
nien być Tatar-muzułmanin, co znacznie ułatwi rekrutację 
współrodaków do Pułku Tatarskich Ułanów. W ślad za tym 
pismem gen. romanowicz skierował na ręce generalnego 
inspektora Jazdy podanie, które już tu cytowaliśmy z proś-
bą o nominację na dowódcę wspomnianego pułku.

W stycznia 1919 r. na wyraźny rozkaz Naczelnego Wo-
dza WP Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczęto for-
mowanie Oddziału Jazdy Tatarskiej12 (dwa szwadrony) przy 
wydatnym zaangażowaniu oficerów Tatarów z byłej armii 
carskiej: płk. Macieja Mustafy Bajraszewskiego, mjr. dawida 
Janowicz-Czapińskiego i por. konstantego achmatowicza. 
akcję werbunkową organizował Centralny komitet związku 
Tatarów Polski, litwy, Białorusi i Ukrainy i komitet Obro-
ny kresów Wschodnich. dopiero po oswobodzeniu ziemi 
Wileńskiej i Mińskiej zaczął się bardziej znaczący napływ 
ochotników muzułmanów, co dało możliwość utworzenia 
trzeciego szwadronu13. Oddział Jazdy Tatarskiej liczył 14 ofi-
cerów, 387 podoficerów i szeregowców i 107 koni14. kolejny-
mi miejscami formowania pułku były: Ostrów Mazowiecka, 
Białystok, grodno i Wilno. decyzję o powołaniu Pułku Jazdy 
Tatarskiej podjęto 4 Vi 1919 r., powierzając jego organizację 
dowództwu Frontu litewsko-Białoruskiego, a komendę od-
dając w ręce płk eugeniusza Ślaskiego15.

Niestety, Tatarzy, pomimo że akcja rekrutacyjna była 
organizowana z niemałym rozmachem, nie zgłaszali się 
zbyt tłumnie w jego szeregi. ali Miśkiewicz, autor pracy 

pow. oszmiańskim. Jako uczeń gimnazjum w Wilnie przyjaźnił się 
z Józefem i Bronisławem Piłsudskimi. Usunięty z gimnazjum za obro-
nę przyjaciela mówiącego po polsku. Ukończył w 1886 r. gimnazjum 
prywatne w Petersburgu, a w r. 1890 Wydział Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego. Od roku 1914 do 1917 wiceprokurator departamentu 
Cywilnego senatu rządzącego w Petersburgu oraz prokurator sądu 
kasacyjnego dla królestwa Polskiego. W latach 1917–1918 prezes 
związku Tatarów Polski, litwy, Białorusi i Ukrainy i wiceprezes To-
warzystwa emigracyjnego. Minister sprawiedliwości w rządzie krym-
skim, którego premierem był Maciej sulejman sulkiewicz. W maju 
1919 r. rząd ten w imieniu Tatarów krymskich zwrócił się do rządu 
polskiego z deklaracją, że chcą być „wiecznymi sojusznikami Polski”, 
a w rok później skierował do władz Polski prośbę o przejęcie mandatu 
nad krymem. Od 1919 r. osiedlił się w Polsce. inicjator utworzenia 
w WP Pułku Jazdy Tatarskiej, w którym w 1920 r. służyli jego synowie. 
W latach 1928–1930 z listy BBWr senator rzeczypospolitej. W 1942 r. 
 przeniósł się z Wilna do iwy, a w roku następnym do Częstochowy, 
gdzie zmarł w 1944 r. Pochowany na Cm. Muzułmańskim w Warsza-
wie. d. Mycielska i J. M. zawadzki, „senatorowie zamordowani, za-
ginieni, zmarli w latach ii wojny światowej”, Warszawa 2009, s. 194.; 
M. smogorzewska, „Posłowie i senatorowie rzeczypospolitej Polskiej 
w latach 1919–1939”. słownik biograficzny, t. i ( a-d), Warszawa 1998.

11 CaW, ap gen. romanowicza. Pismo Centralnego Komitetu…, op. cit., 
s. 1 i 2.

12 O historii Pułku Tatarskiego Ułanów patrz m. in.: „rodowody pułków 
jazdy polskiej 1914–1947” (pod red. kornela krzeczunowicza), londyn 
1983, s. 238–241; J. Minkiewicz, „Ułańskie dzieje”, londyn 1985, s. 58; 
H. smaczny, „księga kawalerii Polskiej”, Warszawa 1989, s. 203–205; 
rudnicki, „Operacyjna…”, op. cit., s. 102–105; Machalski, „Ostatnia…” 
op. cit., s. 33–54; krawiec, „zarys…”, op. cit., s. 25–27; Wielhorski, 
„Jazda polska…”, op. cit., s. 459–474; Veli Bek Jedigar, „Pułk Tatarski 
Ułanów im. Mustafy achmatowicza (1919–1920)”, rocznik Tatarski, 
Wilno 1932, t. i, s. 8–9.

13 CaW, i.300.7. t. 3. sp. 515, Pismo inspektora Jazdy do MsWojsk. z 23 V 1919 r. 
14 CaW, i.301.7. t. 4. sp.644, reorganizacja dywizji litewsko-Białoru-

skiej. Jazda dywizyjna, załącznik nr 4 z 27 V 1919 r. dla porównania: 
10 Pułk Ułanów liczył 46 oficerów, 924 podoficerów i szeregowców 
i posiadał 616 koni.

15 CaW, i.300.7. t. 3. sp. 515, decyzja MsWojsk. z 4 Vi 1919 r. 
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o Tatarach Polskich tłumaczy to faktem, że „wielu Tata-
rów powołanych do wojska rosyjskiego lub wysiedlonych 
w czasie wojny w głąb rosji, dopiero powracało w rodzin-
ne strony”16. Nie sposób nie zgodzić się z taką argumen-
tacją. dodatkowym wytłumaczeniem tego zjawiska może 
być jednak fakt, iż wydarzenia z okresu i wojny światowej, 
rewolucji rosyjskiej i zbyt szybkie tempo zmian w tej czę-
ści kontynentu europejskiego spowodowały dezorientację, 
nie tylko zresztą tatarskiej społeczności17. zdaniem Janu-
sza Wielhorskiego Tatarzy stanowili zaledwie jedną piątą 
ogólnego stanu szeregowych Pułku Jazdy Tatarskiej. Prze-
ważał element ochotniczy z Mazowsza i szlachta zagrodo-
wa Podlasia i Wileńszczyzny, ale spotkać można było rów-
nież Białorusinów i Żydów18. dopiero od stycznia 1920 r., 
po ukazaniu się rozkazu Ministerstwa spraw Wojskowych 
o skierowaniu do Pułku Jazdy Tatarskiej wszystkich Tata-
rów służących w innych jednostkach polskiej jazdy oraz 
wstąpieniu do pułku 6 oficerów i 226 szeregowców kau-
kazczyków i azerów, sytuacja uległa poprawie, a liczba 
muzułmanów wzrosła do 50%. Wkrótce stan organizacyjny 
pułku (lipiec 1919 r.) wynosił 12 oficerów, 476 podoficerów 
i szeregowców, 380 koni oraz 6 ciężkich karabinów maszy-
nowych. Pierwszymi dowódcami Oddziału Jazdy Tatarskiej 
i Pułku Jazdy Tatarskiej byli: płk roman Falkowski (zm. 
w lutym 1919 r. ), mjr Wilhelm kisiel-Światołdycz i płk eu-
geniusz Ślaski19.

Pierwsze walki pułk stoczył w rejonie grodna z Niem-
cami, działając w grupie płk. Bolesława Freja (od 10 iV 
1919 r.). W lipcu 1919 r. przerzucono go pod iwieniec, gdzie 
w grupie zaniemeńskiej gen. Józefa lasockiego na froncie 
litewsko-Białoruskim prowadził ofensywne boje w kierun-
ku na Mińsk litewski. W tej akcji Pułk Jazdy Tatarskiej wy-
różnił się, biorąc do niewoli sztab sowieckiej brygady płk. 
grigorjewa20. W tym czasie staraniem Centralnego komite-
tu związku Tatarów Polski, litwy, Białorusi i Ukrainy oraz 
za zgodą Naczelnego dowództwa WP zmieniono nazwę 
jednostki na Pułk Tatarskich Ułanów im. Mustafy achma-
towicza21. W sierpniu 1919 r. skierowano go do grupy Po-
leskiej gen. Władysława sikorskiego22. Niebawem wziął 
udział w walkach 9 dywizji Piechoty pod kopatkowiczami, 
iwaszkiewiczami i Młynkiem. Od 4 iV 1919 r. do 14 iV 1920 r. 
prowadził działania jako jazda dywizyjna, ściśle współpra-
cując z innymi jednostkami.

Podczas działań na Polesiu 20 i 1920 r. nastąpiła zmiana 
na stanowisku dowódcy Pułku Tatarskich Ułanów. Płk. Śla-
skiego zastąpił gen. ppor. aleksander romanowicz23. To za 

16 Miśkiewicz, „Tatarzy…”, op. cit., s. 29.
17 Porównaj: Jedigar, „Pułk Tatarski…”, op. cit., t. i, s. 8–9.
18 CaW, i. 321.4210, księga ewidencyjna Pułku Ułanów Tatarskich 

1919/1920; „rodowody...”, op. cit., s. 238–241.
19 Przez ewidencję pułku do lipca 1920 r. przewinęło się 1200 ludzi. „ro-

dowody…” op. cit., s. 239.
20 CaW, i.300. 25.8, raport dowódcy Pułku Jazdy Tatarskiej z 23 Viii 1919 r.
21 Płk Mustafa achmatowicz. Ostatni dowódca 4 Pułku straży Przedniej 

Wielkiego księstwa litewskiego. W marcu 1794 r., po zmarłym gen. 
mjr. Józefie Bielaku objął dowództwo Pułku Tatarskich Ułanów i do-
wodził nim do końca insurekcji kościuszkowskiej. 

22 CaW, i.301.7.t.13, Pismo Naczelnego dowództwa Wojska Polskiego 
go generalnego inspektora Jazdy o sytuacji i dyslokacji jazdy na fron-
cie, Warszawa 20 Viii 1919 r. nr 2499/i. 

23 do WP został przyjęty 4 i 1920 r. z warunkiem zatwierdzenia go 
w stopniu gen. ppor. dowodził Pułkiem Ułanów Tatarskich do ostat-
nich dni marca 1920 r., chociaż dokument odwołujący go z tej funkcji 
nosi datę 22 iV 1920 r. CaW, ap gen. romanowicza, karta ewidencyj-

jego dowództwa utworzono czwarty szwadron liniowy, za-
kończono formowanie szwadronu technicznego i wcielono, 
wcześniej tu wymienionych, kaukazczyków24. Organizato-
rzy i dowódcy zadbali o to, aby pułk odróżniał się spośród 
innych jednostek jazdy polskiej i posiadał elementy identy-
fikujące go z tradycją. Ułani wyróżniali się więc umunduro-
waniem i barwami. Noszono spodnie koloru granatowego 
lub czerwonego, z białymi lub czerwonymi lampasami oraz 
kurtki „tatarki” lub „serdaczki” z rękawami z szarego suk-
na, szamerowane na seledynowo i ozdobione na patkach 
półksiężycami. Czapki okrągłe z seledynowym otokiem 
posiadały obok orła półksiężyc z gwiazdą. Podobne em-
blematy widniały na guzikach. seledynowe były propor-
czyki lanc „jednozębne, z żółtymi półksiężycami i gwiazdą 
u podstawy”. Niektórzy oficerowie nosili tatarskie kołpaki, 
a kaukazczycy barankowe papachy. sztandarem pułku był 
tradycyjny, okazały tatarski buńczuk25. 

Nowy dowódca przywiązywał szczególną wagę do 
nadania pułkowi odpowiedniego charakteru, aby był 
rozpoznawalny jako tatarski. zabiegał więc szczegól-
nie o utrzymanie barw pułku, jego zwartość bojową, 
dyscyplinę oraz dobre uzbrojenie i wyposażenie. Czy-
nił też starania, aby uzupełnienia organizowane przez 
szwadron zapasowy w Wilnie rekrutowały dla pułku jak 
największą liczbę Tatarów. Tatarami zresztą nazywa-
no wszystkich służących w nim ułanów, bez względu na 
pochodzenie. W tym czasie stan liczebny pułku wynosił:  
14 oficerów, 657 podoficerów i szeregowych, 486 koni, 11 
karabinów maszynowych, 34 wozy taborowe i 6 kuchni 
polowych26. Wkrótce po objęciu dowództwa przez gen. 
romanowicza, pułk wyruszył 4 iii 1920 r. jako straż przed-
nia 9 dP na kalenkowicze–Mozyrz z zadaniem dotarcia do 
linii dniepru. W pościgu za wycofującym się nieprzyjacie-
lem w połowie marca 1920 r. osiągnął rejon Łojowa nad 
dnieprem.

8 iV 1919 r. przystąpiono do formowania pod dawid-
gródkiem nad Prypecią 7 Brygady Jazdy Wielkopolskiej, 
jako jednostki wsparcia dla grupy płk. rybaka, w składzie: 
1 Pułk szwoleżerów, 17 Pułk Ułanów, Pułk Ułanów Tatar-
skich, dwie baterie 7 dywizjonu artylerii konnej, kompania 
telegraficznej nr 7, dwie kolumny taborów, szpital polowy 
nr 906, poczta polowa nr 55, pluton sztabowy. zgodnie 
z Ordre de Batallie27 z 25 iV 1920 r. każdy pułk liczył po  
4 szwadrony, szwadron km i szwadron techniczny28. 

Mieczysław Bielski 

na… op. cit., s. 2; dziennik Personalny MsWojsk. nr 5/1920; dekret 
Naczelnego Wodza WP z 3 lutego 1920 r. nr 1902.

24 CaW, ap gen. romanowicza, Karta…, op. cit., s.2; Rodowody…, op. cit., s. 239. 
25 „rodowody…”, op. cit., s. 239. Buńczuk był niegdyś symbolem wła-

dzy chanów tatarskich. Miał też Pułk Tatarskich Ułanów swoją żura-
wiejkę (czyli żartobliwy kuplet, krótkie najczęściej złośliwe, lub wręcz 
nieprzyzwoite rymowanki) podobnie jak i inne pułki polskiej jazdy: 
„W głowie księżyc, w d…. gwiazda, to tatarska nasza jazda”. W bar-
dziej ugrzecznionej formie pojawiła się ta żurawiejka w 13 Pułku Uła-
nów Wileńskich: ”z przodu księżyc, z tyłu gwiazda, To tatarska nasza 
jazda”. Patrz: Minkiewicz, „Ułańskie…”, op. cit., s. 106.; M. dragan, 
„Żurawiejki kawaleryjskie”, Warszawa 1990, s. 24. 

26 CaW, i.301.7.57., stan liczebny pułków jazdy z dnia 15 iii 1920 r. Pułk 
Jazdy Tatarskiej stan na podstawie raportu z 1 iii 1920 r.

27 Ordre de Batallie – rozkaz dotyczący podziału wojsk i ich rozmieszczenia.
28 CaW, i. 301.7.106., spis władz wojskowych 1918-1921, Warszawa 1936, 

cz. 9 b, s. 10–11.
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Aleksander Miśkiewicz

rUch społeczno-KUltUralny 
wśród tatarów polsKich 
na podstawie pUBliKacji 
tamary leBiedź 

zanim zagłębimy się z ciekawością w tekst Tamary lebiedź 
(opublikowany w „Życiu Tatarskim” nr 5 z 1934 r.), najpraw-
dopodobniej członkini związku kulturalno-Oświatowego 
Tatarów rzeczypospolitej Polskiej, przypomnijmy, że dzia-
łalność oświatowa u Tatarów polskich zaczęła się jeszcze 
przed pierwszą wojną światową. W ramach akcji charyta-
tywnej pomocy biednej ludności muzułmańskiej, zorga-
nizowane zostały w tym celu dwa stowarzyszenia, jedno 
w roku 1907 w Wilnie, drugie w roku 1913, w Warszawie. 
kierowali nimi, jak też byli ich założycielami, Tatarzy pol-
scy, choć w stowarzyszeniu warszawskim, które liczyło 118 
członków, przeważali Tatarzy z Powołża, osiedlający się 
w Warszawie od 2 połowy XiX w. 

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, wznowiło 
działalność wspomniane stowarzyszenie warszawskie pod 
nazwą związek Muzułmański Miasta stołecznego Warsza-
wy. dopiero po ostatecznym ustaleniu się wschodniej gra-
nicy Polski, po której pozostało większość skupisk tatar-
skich, można było przystąpić do organizacji, od nowa, po 
zerwaniu kontaktów z Muftiatem w symferopolu na kry-
mie, związku religijnego i stowarzyszenia społeczno-kultu-
ralnego. Nastąpiło to 28-29 Xii 1925 roku w Wilnie.

Wraz z powołaniem Muzułmańskiego związku religijne-
go w rzeczypospolitej Polskiej i wyborem Muftiego, roz-
począł działalność także związek kulturalno-Oświatowy 
Tatarów rzeczypospolitej Polskiej. związek ten powstał 
z inicjatywy trzech osób: prawnika adama Murzy-Murzi-
cza, gen. w stanie spoczynku aleksandra romanowicza, 
który przez krótki okres czasu dowodził Tatarskim Puł-
kiem Ułanów podczas wojny polsko-bolszewickiej, a po 

odzyskaniu niepodległości przewodniczył Muzułmańskiej 
gminie Wyznaniowej w Wilnie, oraz prof. stefana Baza-
rewicza, przyrodnika z Uniwersytetu stefana Batorego 
w Wilnie, należącego do jego założycieli. W późniejszych 
latach główną rolę, przede wszystkim w radzie Centralnej 
związku, będą odgrywać prawnicy, Olgierd Najman Mirza 
kryczyński, jako długoletni jej prezes i jego młodszy brat, 
leon Najman Mirza kryczyński, naczelny redaktor „rocz-
nika Tatarskiego”. O obu braciach kryczyńskich nieraz pi-
saliśmy na łamach „Przeglądu Tatarskiego”.

Przez cały okres działalności związku kulturalno-Oświa-
towego Tatarów rzeczypospolitej Polskiej, walczyły w nim 
dwa nurty pracy społecznej. Jeden skierowany był ku na-
cjonalizmowi tatarskiemu, a wpływ na niego posiadali emi-
granci polityczni z rosji, przedstawiciele Tatarów z Powoł-
ża i krymu. zapominali jednak, że ojczyzną tutejszych Ta-
tarów jest Polska i że żyją oni u siebie, kiedy im marzyła się 
wielka Tataria, państwo idel-Ural czy niepodległy krym.

 drugi nurt tej pracy społecznej dążył do podniesienia 
na wyższy stopień rozwoju cywilizacyjnego biednej lud-
ności tatarskiej, zagubionej w swoich zaściankach na zie-
miach kresowych, często niezdającej sobie sprawy z sy-
tuacji w jakiej się znalazła po odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę. W ramach tej pracy prowadzono szeroką 
akcję odczytową, uświadamiającą sytuację polityczną 
w kraju, organizowano biblioteki w większych skupiskach 
tatarskich. gromadzono w nich literaturę, głównie książki 
pisarzy polskich, a także polskich orientalistów o islamie 
i dziejach narodów muzułmańskich. Tworzono zespoły 
amatorskie. Jednak największą zasługą tej działalności były 

Bez żadnej przesady można powiedzieć, że tatarskie śla-
dy rozrzucone są po całym kraju. Tworzą one wielobarw-
ną mozaikę naszej historii, która tak bardzo wpleciona jest 
w polskie dzieje. Oto np. na Cmentarzu garnizonowym 
na poznańskiej Cytadeli w 5 kwaterze grobów wojennych 
znajduje się mogiła (nr 202) szeregowego Machmundy se-
gidewicza. Niewątpliwie imię to muzułmańskie, nazwisko 
całkiem swojskie – tatarskie. kim był ten bardzo młody 
człowiek, urodzony 8 maja 1904 roku, zmarły we wrześniu 

1920 roku? stopień szeregowego wskazuje na żołnierza; 
możliwe więc, że pomimo tak młodego wieku zaciągnął się 
do armii, by walczyć w wojnie polsko-rosyjskiej. Czyżby po-
legł w boju lub zmarł z ran? Jak to się stało, że pochowany 
został właśnie w Poznaniu? Może stamtąd pochodził? 

Czy ktokolwiek wie coś o losach Machmundy segidewi-
cza? Wdzięczni będziemy za każdą, najmniejszą nawet in-
formację.

(ski) 

tajemnicza mogiła
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Oto jak widziała tę działalność Tamara lebiedź:

Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów Polskich winien 
odegrywać ważną rolę w życiu Tatarów, przeto warto 
mu poświęcić trochę uwagi. Związek został założony 
w 1925 roku przez profesora S. Bazarewskiego i nieżyją-
cych dziś ś.p. generała A. Romanowicza i A. Murza-Mu-
rzicza i rozpoczął swą działalność na terenie m. Wilna. 
Oprócz tego powstały Oddziały Związku we wszystkim 
prawie ośrodkach życia tatarskiego, a więc: w Warsza-
wie, Słonimie, Nowogródku, Dokszycach, Widzach, Mu-
rawszczyźnie i innych miejscowościach. 

Najbardziej produktywna praca powstała w Wileń-
skim Oddziale Związku, jako w ośrodku najbardziej 
kulturalnym, który skupia życie Tatarów. Związek zor-
ganizował cały szereg ciekawych odczytów na tematy 
religijne, naukowe i społeczne. W roku 1932 opracowane 
zostało przez Związek dzieło pierwszorzędnej wagi, mia-
nowicie: wydany został „Rocznik Tatarski”, który wzbu-
dził zaciekawienie w sferach literackich nietylko Polski, 
ale i zagranicą. W prasie polskiej ukazały się nadzwy-
czaj pochlebne odezwy o Roczniku, który zalecano na-
wet nabywać do bibljotek wojskowych i szkolnych. 

Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów Polskich ma 
za zadanie, jak wskazuje sam tytuł, objąć pracę kultu-
ralno-oświatową wśród Tatarów. W większych ośrod-
kach miejskich np. na terenie Wilna, Warszawy, gdzie 
koncentruje się młodzież akademicka i ludzie o wyższym 
rozwoju umysłowym, tu wszyscy sobie doskonale zdają 
sprawę z wysokiego zadania i celów, jakie sobie obrał 
Związek. Rzecz się jednak inaczej przedstawia w zapa-
dłych miasteczkach i wsiach, gdzie ludzie, mieszkający 
zdala od „świata kulturalnego”, pozbawieni są nieraz 
jakichkolwiek wiadomości z dziedziny życia religijnego, 
społecznego, umysłowego na większe zebrania, można 
temu zaradzić w inny sposób; mianowicie: zbierać się 
można w piątki u posiadaczy obszerniejszych domów 
mieszkalnych i tam czytać głośno miesięcznik „Życie Ta-
tarskie”, który na pewno zaciekawi wszystkich, bo jest 
dostępny w swem zrozumieniu dla każdego i informuje 
o najbardziej aktualnych sprawach z zagranicy i z kra-
ju, udziela wszelkich porad rolniczych, gospodarczych, 
z dziedziny higjeny i t.d., a dział kobiecy może niejedną 
muzułmankę zaciekawić i rozszerzyć jej wiadomość na 
ten lub inny temat. W razie, gdyby ktoś z zebranych nie 
zrozumiał czegokolwiek, względnie błędnieby coś sobie 
tłumaczył, mam nadzieję, że zawsze wśród zgromadzo-

nych znajdzie się na tyle inteligentna jednostka, któraby 
mogła wyjaśnić bardziej zawikłane kwestje, poinformo-
wać o położeniu geograficznym tych krajów, o których 
się czytało w miesięczników i t.p. Jednostka taka powin-
na być energiczna, pełna inicjatywy i przewodniczyć za-
wsze na takich dyskusyjnych zebraniach. Wielce pożąda-
nem by było, gdyby mogła ona zdawać od czasu do cza-
su pewne sprawozdania z działalności i pracy tej okolicy 
i nadsyłać do Oddziału Związku Wileńskiego, by ten wi-
dział, że w tej lub innej miejscowości ludzie dają ozna-
ki zbiorowego życia tatarskiego i biorą w niem czynny 
udział. Również pożytecznem byłoby założyć bibljotecz-
kę, która oddawałaby nieocenione usługi tym, którzy są 
spragnieni książek; czytywanie pogłębiałoby ich poziom 
i dałoby dużą rozrywkę umysłową.

Ważnym też celem Związku Kulturalno-Oświatowego 
Tatarów Polskich jest wychowanie każdego Tatara na 
dobrego obywatela naszej Ojczyzny – Polski. Wszyscy, 
mieszkający w niej powinni poczuwać się do przynależ-
ności państwowej, wiernie Polsce służyć, a w razie po-
trzeby jej bronić. Istnienie Związku Kulturalno-Oświato-
wego Tatarów Polskich i jego oddziałów jest nieodzow-
ne w naszem życiu, gdyż jest on ogniwem i łącznikiem 
wszystkich Tatarów na terenie Rzeczypospolitej. Musimy 
więc dbać o rozwój naszego Związku i współpracować 
o ile możliwie razem z nim. Wszyscy Tatarzy winni być 
członkami Związku, gdyż tylko wtedy praca stanie się 
owocną i da upragnione rezultaty. 

Chciałabym jeszcze poruszyć w organizacji Związ-
ku kwestję formalną, otóż do roku 1933 składki roczne 
wynosiły 12 zł.; obecnie wobec kryzysu Oddział Wileński 
znacznie je zmniejszył. Związek idzie więc na jak najda-
lej posunięte ustępstwa i chce, by wszyscy Tatarzy byli 
jego członkami, i brali czynny udział w życiu społecz-
nem. 

Życzymy więc Związkowi z całego serca „Szczęść Boże” 
w jego owocnej pracy.

Tamara lebiedziówna 

związeK K.-o. tatarów

Być może ktoś z naszych Czytelników posiada jakieś 
informacje o Tamarze lebiedź, szczególnie o jej losach 
podczas drugiej wojny światowej i w latach powojen-
nych. Wdzięczny będziemy za każdą wiadomość.

redakcja 

liczne wydawnictwa poświęcone przeszłości i teraźniejszo-
ści Tatarów polskich. Wśród nich „rocznik Tatarski”, wy-
dawany w Wilnie miesięcznik „Życie Tatarskie” (1933 – Viii 
1939) i liczne wydawnictwa okolicznościowe. W naszych 

czasach stanowią doskonałe świadectwo pracy społeczno-
-kulturalnej Tatarów polskich lat międzywojennych, choć 
nie pozbawiona ona była napięć i konfliktów. 

aleksander Miśkiewicz 
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20 lat temu [teraz już 30 – red.] – 4 sierpnia 1983 r. – w wy-
padku samochodowym zginął Jerzy korycki, jeden z najlep-
szych autorów polskich powieści kryminalnych. znany był 
czytelnikom jako Jerzy edigey. autor ten – wywodzący się 
z rodziny nobilitowanych Tatarów litewskich – przed woj-
ną był działaczem Obozu Narodowo-radykalnego i jednym 
z pierwszych więźniów obozu w Berezie kartuskiej. Po woj-
nie zasłynął właśnie jako autor kryminałów – napisał ich 
blisko 50. 

O swoim literackim pseudonimie i swoich protoplastach 
tak mówił w wywiadzie dla tygodnika „Czas” w 1980 roku: 
„edigey nie jest właściwie biorąc pseudonimem. Moi przod-
kowie posługiwali się tym imieniem rodowym. W 1399 roku 
Wielki książę litewski – Witold osiedlił na terenie księstwa 
litewskiego kilka rodów tatarskich. Wśród nich właśnie byli 
moi przodkowie – ród edigejów. Po Unii lubelskiej rody te 
otrzymały herby i nazwiska polskie. dziś nikt już nie podej-
rzewa rodzin koryckich, achmatowiczów czy Bogdanowi-
czów o tatarskie pochodzenie”. 

Tomasz Kornaś

potomeK tatarów. w rocznicę 
śmierci jerzego KorycKiego

O jego pochodzeniu mniej pamiętano w Polsce niż choć-
by w kazachstanie. kazimierz koźniewski tak opisywał wizy-
tę edigeya w ałma-acie: „gdy wysiadł z samolotu lecącego 
z Moskwy do ałma-aty witał go z całym ceremoniałem pierw-
szy sekretarz tamtejszych władz partyjnych. Jako gościa ho-
norowego wielce. i wcale nie dlatego tylko, że kryminały edi-
geya często gęsto ukazywały się w kazachstanie, jak w całym 
związku radzieckim, ale dlatego, że to były książki edigeya 
właśnie. Wiedziano tam, że (...) edigey, najbliższy druh Ta-
merlana, leży w mauzoleum w ałma-acie i jest czczony jako 
tradycyjny, choć nieco baśniowy bohater narodowy”. 

Jerzy korycki urodził się w roku 1912. Ukończył warszaw-
skie gimnazjum im. Mikołaja reya, potem studiował na Wy-
dziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego – dyplom i tytuł 
magistra prawa uzyskał w roku 1936. W czasie studiów zwią-
zał się z ruchem narodowo-radykalnym. Jego rolę „doceniła” 
ówczesna władza – 6 lipca 1934 roku został jednym z pierw-
szych uwięzionych w obozie odosobnienia w Berezie kar-
tuskiej (utworzonym na mocy rozporządzenia Prezydenta 
rP z 17 czerwca 1934 r.). Wraz z nim w obozie znaleźli się 
m.in. Bolesław Piasecki, zygmunt dziarmaga i Włodzimierz 
sznarbachowski. Należał do tego grona oenerowców, któ-
rzy w Berezie przebywali najdłużej – wyszedł dopiero w paź-
dzierniku (miesiąc wcześniej zwolniono Piaseckiego). 

sznarbachowski w opublikowanych kilka lat temu w lon-
dynie wspomnieniach poświęcił parę słów edigeyowi: „Je-
rzy korycki odżegnał się później od Piaseckiego. Powiedział 
– według stefana kisielewskiego – >>Wolę z głodu zginąć 
niż z Bolesławem wchodzić w spółkę<<. Wasiutyński z kolei 
twierdził, że korycki po rozłamie w ONr zorganizował jego 
ciężkie pobicie przez rossmanowców” (rossmanowcy – po-
toczna nazwa jednej z dwóch frakcji ONr, wroga wobec 
grupy Piaseckiego). Faktem jest, że niechęć do Piaseckiego 
została koryckiemu na całe życie. koźniewski wspominał 
po śmierci pisarza: „(…) aż do tygodnia przed swą tragiczną 
śmiercią, kiedy to po raz ostatni piliśmy sobie coca-colę w ka-
wiarni europejskiej, mówił o Piaseckim jak mógł najgorzej”. 

Po uzyskaniu magisterium prawa korycki pracował jako 
aplikant adwokacki; specjalizował się w prawie handlowym. 
Publikował też teksty w dzienniku „aBC”. Wojnę spędził 
w Warszawie prowadząc biuro handlu nieruchomościami. 
Po jej zakończeniu powrócił do działalności dziennikarskiej 
– pisywał m.in. w „dzienniku ludowym” i „expressie Wie-
czornym”. W roku 1950 – ze względu na swoją przedwojen-
ną działalność w ONr – został zwolniony z pracy i nie mógł 
publikować. został wówczas trenerem wioślarstwa w war-
szawskich klubach. Był nawet współautorem książki poświę-
conej tej dziedzinie sportu. 

Powieści kryminalne zaczął publikować w roku 1962. Nie-
wątpliwie był jednym z najlepszych autorów tego gatunku 

Jerzy korycki (1912–1983)
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w Prl. Warto tutaj wspomnieć, że powieść kryminalna była 
wówczas bardzo popularnym gatunkiem literackim. krymi-
nały pisało wielu znanych autorów, jak choćby Maciej słom-
czyński (kryminały publikował pod pseudonimami Joe alex 
i kazimierz kwaśniewski), andrzej szczypiorski (jako Maurice 
s. andrews) czy edmund Niziurski. edigey – dzisiaj zupełnie 
zapomniany – bez wątpienia należał do grona najlepszych 
twórców gatunku. Jego powieści były pisane dobrym języ-
kiem i – jak na klasyczne kryminały przystało – do ostatnich 
kart książki trzymały czytelników w napięciu. akcja rozgry-
wała się oczywiście w realiach Prl-owskich. dochodzenia 
prowadzili funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, bohaterami 
(zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi) bywali np. roz-
nosiciele mleka, szewcy, badylarze itp. Najpoważniejszym 
zarzutem jaki można mieć dzisiaj do autora, to zbyt nachalne 
i momentami zbyt wazeliniarskie traktowanie służb docho-
dzeniowych MO. Oto np. dedykacja z powieści „alfabetyczny 
morderca” (zresztą jednej z najlepszych w jego dorobku): 
„(…) w szeregach Milicji Obywatelskiej pracują setki kobiet 
wypełniających swe ciężkie i nieraz niebezpieczne obowiąz-
ki. Jeśli któraś z nich czytając tę powieść choć raz uśmiech-
nie się, będzie to największą nagrodą dla autora”.

Powieść kryminalna zawsze była gatunkiem masowo czy-
tanym. również obecnie w Polsce wydawana jest w Polsce 
w sporych nakładach. Publikuje się jednak prawie wyłącznie 
autorów zagranicznych takich jak artur Conan doyle, agata 
Christie, georges simenon, raymond Chandler. z polskich 
autorów wznawia się praktycznie tylko kryminały słomczyń-
skiego (Joe alexa). Takie zaś tytuły edigeya, jak „Umrzesz jak 
mężczyzna”, „strzały na rozstajnych drogach” lub „zdjęcie 
z profilu” w niczym nie ustępują najlepszym dziełom Conan 
doyle’a czy agaty Christie. Warto jeszcze dodać, że większość 
jego książek została przetłumaczona na języki obce, głównie 
„demoludów” (włącznie z mongolskim!), ale niektóre pozycje 
ukazały się i po włosku, szwedzku, a nawet po japońsku.

Grzegorz Cielecki

tajemnica KlUKowa
(relacja ze spotKania z andrzejem KorycKim,  
Bratem jerzego edigeya)

zapomniany dziś Jerzy edigey korycki zginął 20 lat temu 
[30 – red.] w wypadku samochodowym. Wraz z nim jego 
brat Wacław. Pochowany został – zgodnie ze swoim życze-
niem – na cmentarzu muzułmańskim w Warszawie.

Tomasz kornaś 
(www.klubmord.com)
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Udając się z wizytą do andrzeja koryckiego [było to 25 
kwietnia 2004 r. – red.], przyrodniego brata Jerzego edi-
geya, klubowicz kornaś z Oddziału kraków i ja nie wiedzie-
liśmy, jak wypadnie to spotkanie. Oczywiście interesowało 
nas przede wszystkim życie Jerzego edigeya i jego twór-
czość.

andrzej korycki trafił do nas sam, w właściwie do klu-
bowicza kornasia. Po pamiętnym artykule o twórczości 
edigeya opublikowanym w ubiegłym roku [tj. 2003 – red.] 
przez Tomasza w „Najwyższym Czasie”. Był to tekst napi-
sany w 20. rocznicę śmieci pisarza. Przypomnijmy, że Jerzy 
edigey zginął w 1983 roku w wypadku samochodowym wraz 
ze swoim bratem Wacławem. Miał wówczas 71 lat.

andrzej korycki jest o 10 lat młodszy. dziś to elegancki 
pan po 80. Przyjmuje nas w swoim przestronnym miesz-
kaniu w bloku przy ul. 11 listopada na warszawskiej Pra-
dze. Od kilku lat sam prowadzi gospodarstwo domowe. 
Wygląda dostojnie. Chętnie opowiada nam o rodzinie. Ma 
duszę gawędziarza. siedzimy przy herbacie i ciasteczkach. 
Wokół mnóstwo rodzinnych pamiątek i bibelotów. lokal 
utrzymany idealnie w Prl-owskim anturażu, ale liczne 
drobiazgi nadają mu zupełnie własny klimat. Na komodzie 
fotografia w ramce. Przedstawia trzech braci, w tym Je-
rzego, w roku 1947. Wszyscy przystojni i eleganccy. Jerzy 
edigey, pierwszy od prawej, blondyn w okularach o dosyć 
okrągłej twarzy.

Nagrobek Jerzego koryckiego na tatarskim cmentarzu w Warszawie
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Czas płynie szybko. głównie słuchamy, wtrącają czasem 
pytania. klubowicza kornasia interesowała przede wszyst-
kim międzywojenna przeszłość edigeya; działalność w Obo-
zie Narodowo-radykalnym, uwięzienie w Berezie kartuskiej 
(było podejrzenie, że edigey zabił policjanta w szamotani-

nie podczas studenckiego strajku). edigey miał dwie żony, 
ale nie pozostawił potomstwa. Wychowywał natomiast pa-
sierba w swoim drugim związku.

O inklinacjach literackich twórcy „Czeku da białego gan-
gu” nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele, ale atmosfera spotka-
nia i liczne wątki prywatno-rodzinne wynagrodziły nam ten 
niedosyt po wielekroć. Pan korycki nie interesował się spe-
cjalnie twórczością brata. Przeczytał tylko jedną czy dwie 
książki, nie posiada zbioru. Wręczył nam natomiast ksero-
kopie sztuki teatralnej „Ławeczka”. Utwór prawdopodobnie 
nie był publikowany, ale mógł być wystawiany przez Teatr 
lubuski w zielonej górze (jest pieczątka). Przed nami za-
pewne lektura na głos na jednym ze spotkań klubowych.

Tatarskie korzenie w rodzinie koryckich są znane, ale nie 
były badane dokładnie. istnieją bardziej w przekazach ust-
nych. W każdym razie w wieku XiX koryccy mieszkali na li-
twie, po czym przenieśli się do Polski.

Na koniec pozostawiłem wyjaśnienie tajemnicy klukowa. 
do dziś bowiem nie wiedzieliśmy, w którym klukowie przy-
szedł na świat edigey. W rejonie Małkini są dwie miejscowości 
o tej nazwie. Nasz ubiegłoroczny zjazd połączony był z od-
wiedzinami klukowa, tuż przy Małkini (drugie klukowo jest 
ok. 30 km na wschód). Okazało się, że trafiliśmy bez pudła. 
Jerzy edigey urodził się w jednym z budynków kolejowych: 
w roku 1912 Małkinia była tylko stacją i nie istniała jako miej-
scowość. administracyjnie podlegała pod klukowo. Tu został 
oddelegowany do pracy ojciec edigeya, który pracował przy 
budowie mostu. koryccy przebywali w Małkini przez kilka lat.

Opuszczaliśmy gościnne progi andrzeja koryckiego po 
dwóch godzinach. Było niedzielne popołudnie, słońce prze-
bijało przez liście drzew. spacer wzdłuż ul. 11 listopada do 
tramwaju linii 25 nie zajął nam wiele czasu. 

grzegorz Cielecki  
(www.klubmord.com)
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Musa Czachorowski

tatarsKie 
miodowe języKi

Bal-tele: bal znaczy miód, tel – język. Czyli: miodowe 
języki. a są oprócz nich jeszcze np. kosz-tele, czyli pta-
sie języki – całkiem jak polskie faworki. 

Przepis na bal-tele jest bardzo prosty, a jego pocho-
dzenie wiąże się z następującą legendą. Otóż, niegdyś 
pewien Tatar był bardzo głodny, a nie miał nic do jedzenia 
prócz ziaren owsa, którym zazwyczaj karmił swego konia, 
oraz odrobiny tłuszczu i miodu. Porozgniatał więc ziarna, 
wymieszał z miodem i tłuszczem, podzielił na niewielkie 
placuszki i upiekł. zasmakowały mu bardzo, były pożyw-
ne, zaś dzięki dodatkowi miodu rozpływały się na języku. 
Nazwał je zatem bal-tele, czyli miodowe języki. 

Od czasów głodnego Tatarzyna przepis na bal-tele 
nieco się zmienił, wzbogacił. Nadal jednak jest bardzo 

prosty. Potrzebujemy 200 gramów płatków owsianych, 
ok. 250 gramów cukru, ok. 150 gramów margaryny, dwa 
jajka, dwie łyżki mąki, łyżeczkę proszku do pieczenia, 
łyżkę miodu, można dodać także np. ziarna sezamu i po-
siekane rodzynki. Tak, tak: Tatarzy lubią słodkości.

Margarynę roztapiamy i wrzucamy do niej płatki 
owsiane, cukier, sezam i miód (może być gryczany, bo 
przecież gryka – zwana tatarką – to kolejny tu tatarski 
element) – za wiele miodu jednak dodawać nie można, 
bo podczas pieczenia ciasteczka szybko od niego brą-
zowieją i mogą się nie dopiec albo przypalić. Wszystko 
mieszamy bardzo dokładnie. W drugim naczyniu miesza-
my równie dokładnie mąkę z jajkami, dodając łyżeczkę 
proszku do pieczenia. Następnie przekładamy to do na-
czynia z płatkami – i całość ponownie mieszamy. 

Nagrzewamy potem piekarnik do temperatury 150 
stopni, a blachy wykładamy papierem do pieczenia. No 
i nakładamy nań niewielkie porcje. Nie rozpłaszczamy 
ich: podczas pieczenia same ładnie się rozejdą. Teraz już 
tylko pilnujemy, aby się nie przypaliły. i smacznego. 

Musa Czachorowski 

Brat pisarza, andrzej korycki
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legenda 
o tatarsKiej stUdni
W Bogunowie (obecnie przedmieściu Paczkowa od 
strony kamienicy) mieszkał włościanin, który sły-
nął z hodowli wspaniałych białych koni. konie zaś 
– w tym niespokojnym trzynastym stuleciu – były ce-
nione wielce. Pan Bogun, tak się bowiem nazywał ów 
hodowca rumaków, słynął również z posiadania dwu-
nastu pięknych córek. 

W roku 1241 okoliczne wioski zdobyte zostały 
przez Tatarów. Jeden z nich zakochał się w pięknej 
pannie Bogunównie. a i dziewczyna również zapa-
łała afektem do młodego Tatarzyna… Pewnego dnia 
powiedziała mu: „Pokłoń się ojcu memu sposobem 
polskim, a nie porywaj mnie na wzór tatarski, wtedy 
ojciec na pewno odda mnie tobie za żonę”. Tatarzyn 
usłuchał panny, ukląkł przed panem Bogunem, obła-
pił go pod nogi i poprosił o rękę córki. Jednak gorąca 
polska krew zakipiała w panu Bogunie i rzekł on do 
Tatarzyna: „Taki jak ty może pachołkiem moim zo-
stać, a nie zięciem”. 

Po takiej odprawie Tatarzyn wykradł pannę i trzy 
konie ze stadniny pana Boguna i uciekł ze swą zdoby-
czą na zamek w Otmuchowie. Tam bowiem obozował 

sztab tatarski ze swym chanem na czele. Tymczasem 
otmuchowianie, nie tyle po urodzie panny, co po pięk-
ności koni, poznali czyją są własnością. Pochwycili 
rumaki, Tatarzyna oraz nieszczęśliwie zakochaną pa-
nienkę i doprowadzili przed oblicze pana Boguna, li-
cząc na sowitą nagrodę. Pan rzeczywiście hojnie ich 
wynagrodził, zbłąkaną córkę przyhołubił, a Tatarzyna 
utopił w studni, która od tego czasu zwie się studnią 
tatarską. 

legenda mówi, że jeżeli do studni zagląda mło-
da, piękna dziewczyna, to gorące serce Tatarzyna 
przypomina sobie ukochaną pannę Bogunównę, tę-
skni i cierpi wielce i woda w studni zaczyna mocno 
się burzyć... kiedy natomiast nad studnią pochyli się 
włochaty i wąsaty mężczyzna przypominający nie-
szczęsnemu młodzianowi oblicze swojego ciemiężcy 
– pana Boguna – Tatarzyn sprawia, że woda w studni 
mętnieje.

Tyle legenda. Przekazy historyczne informują, że 
opisywana studnia tatarska odkryta została w pod-
ziemiach kościoła w roku 1529 w czasie jego przebu-
dowy z obiektu czysto sakralnego na obronny. Były 
to bowiem czasy wielce niebezpieczne: przygotowy-
wano się do odparcia tureckiego najazdu tureckiego. 
Paczków, będąc miastem obronnym spełniającym rolę 
pogranicznej twierdzy, postanowił przebudować ko-
ścioła. zmieniono m.in. dwuspadowy dach na płaski, 
ustawiono na nim falkonety, wybudowano spichlerz 
oraz przysposobiono studnię. Podczas oblężenia 
mieszkańcy skrywali się w kościele i korzystali z wody 
pitnej z tejże studni, podobnie jak i rycerstwo bronią-
ce miasta.

Może więc ktoś powiedzieć: „Jakże to? Tatarzyn 
utopiony w roku 1241, a studnia ponoć z roku 1529: 
gdzie tu prawda, gdzie kłam?” Cóż, to tylko legen-
da… ale… Wprawdzie kościół, w którego podzie-
miach znajduje się tatarska studnia, pochodzi z wieku 
XiV, jednak już wcześniej mogła istnieć – w owych 
podziemiach, nad którymi następnie wzniesiono bu-
dowlę – studnia drenażowa, a nawet kilka. Podczas 
szesnastowiecznej przebudowy świątyni odkryto je 
na nowo. Po oczyszczeniu i wymurowaniu kamiennej 
cembrowiny jedna z nich do dzisiaj znajduje się we-
wnątrz kościoła. stanowi turystyczną ciekawostkę i… 
w jakimś stopniu uwiarygodnia miłosną historię nie-
szczęsnego Tatarzyna.

Musa Czachorowski 

Tatarska studnia w kościele św. Jana ewangelisty w Paczkowie
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rzyszenia Jedności Muzułmańskiej i Towarzystwa Przyjaciół 
Pomorskiego Muzeum Wojskowego w Bydgoszczy, przy 
wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego, doczekał się tabli-
cy pamiątkowej zamontowanej 25.09.2006 roku na budynku, 
w którym mieszkał. 

Rafał Berger
hassan Konopacki 
– tatar, muzułmanin, bydgoszczanin 
stowarzyszenie jedności muzułmańskiej. 
instytut muzułmański, warszawa 2011, 
isBn 978-83-921662-6-9

kolejnym przedsięwzięciem twórczym rafała Bergera 
była książka o synu Hassana konopackiego, Macieju Musie. 
Wymagała ona przewertowania bogatego archiwum, które 
od niego otrzymał. znalazło się tam około setki listów dżen-
net dżabagi-skibniewskiej, córki Wassana gireja dżabagi, 
kaukaskiego działacza niepodległościowego, dziennikarza 
i poety, oraz polskiej Tatarki, Heleny Bajraszewskiej. kim 
była dżennet dżabagi-skibniewska wiedzą chyba wszyscy. 
Opisała jej losy Teresa zaniewska w książkach „dżennet 
znaczy raj” (2002) i „Wierzę w kismet” (2010). Niejako więc 
przy okazji, Berger razem ze swoją córką Michaliną zreda-

z zadowoleniem stwierdzić można, że w ostatnich kil-
ku latach wydano wiele ciekawych publikacji związanych 
z szeroko rozumianą problematyką tatarską. Cieszy do-
datkowo fakt, że niektóre napisane zostały przez samych 
Tatarów. Warto przypomnieć tu chociażby kilka tytułów. 
i tak w roku 2009 ukazała się m.in. książka aleksandra Miś-
kiewicza pt. „Tatarzy na ziemiach zachodnich Polski w la-
tach 1945–2005”; w roku 2010 – „Życie religijne Tatarów na 
ziemiach Wielkiego księstwa litewskiego w XVi-XiX wie-
ku” artura konopackiego, a w roku 2011 – „Nowojorski me-
czet rzeczypospolitej. Historia gminy tatarskiej w stanach 
zjednoczonych” antoniego Przemysława kosowskiego, 
„Muzyczna Jurta – śladami Tatarów” pod redakcją Piotra 
Michałowskiego, Tomasza Miśkiewicza i Barbary Pawlic-
-Miśkiewicz oraz „Hassan konopacki – Tatar, muzułmanin, 
bydgoszczanin” rafała Bergera. 

Prawdziwy wysyp nastąpił jednak w roku 2012. Opubli-
kowane zostały m.in. tytuły: „kuchnia tatarska” Fatimy Buj-
nowskiej i sławomira Moćkuna, „Tatarzy pod grunwaldem” 
selima Chazbijewicza i sławomira Moćkuna, „Pułkownik Jó-
zef korycki. Tatarski artylerzysta ii rzeczypospolitej” Wal-
demara Jaskulskiego, „Historia meczetu w Wilnie” leona 
kryczyńskiego, „Tatarskie biografie. Tatarzy polsko-litewscy 
w historii i kulturze” stanisława dumina, adasa Jakubauska-
sa i galima sitdykowa, „Baśnie, podania i legendy polskich 
Tatarów” selima Chazbijewicza, „dżennet do Macieja” pod 
redakcją Michaliny Berger i rafała Bergera, „Oświata Tata-
rów w drugiej rzeczypospolitej” Urszuli Wróblewskiej oraz 
„Przysmaki z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej” 
katarzyny Jędrzejczyk-kuliniak i Barbary Pawlic-Miśkiewicz.

Niektóre z tych pozycji przedstawialiśmy już na łamach 
„Przeglądu Tatarskiego”. W bieżącym numerze zamiesz-
czamy tekst aleksandra Miśkiewicza o książce Urszuli Wró-
blewskiej, ale przy okazji warto też przybliżyć kilka innych 
publikacji. Bardzo ciekawymi przedsięwzięciami wydawni-
czymi wykazuje się np. rafał Berger, naczelny imam sto-
warzyszenia Jedności Muzułmańskiej. Obok problematyki 
muzułmańskiej żywo zajmuje się tatarską historią i teraź-
niejszością. Jego artykuły ukazywały się m.in. na łamach 
miesięcznika literacko-naukowego „Świat inflant”. Od wie-
lu lat utrzymuje serdeczne, przyjacielskie kontakty z Ma-
ciejem Musą konopackim, które wreszcie zaowocowały 
interesującymi książkami.

Najpierw ukazała się praca pt. „Hassan konopacki – Ta-
tar, muzułmanin, bydgoszczanin”, poświęcona pamięci puł-
kownika Hassana konopackiego, ojca wspomnianego powy-
żej Macieja Musy. Postać to dużego formatu, wywodzący się 
z tatarskiego rodu carski oficer, działacz białoruskiego ru-
chu niepodległościowego, społecznik. Przed ii wojną świa-
tową mieszkał z rodziną w Wilnie, zaś po jej zakończeniu 
zawędrował do Bydgoszczy, gdzie zmarł w roku 1953. Nie-
stety, w świadomości naszej społeczności tatarskiej pułkow-
nikowi nie dane było zaistnieć. Jednak, z inicjatywy stowa-

Musa Czachorowski

opisywanie tatarsKości
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gowali ten unikatowy materiał epistolograficzny, który uka-
zał się pod tytułem „dżennet do Macieja”. Jest to, jak okre-
ślił w zakończeniu książki rafał Berger, „zapis dwudziestu 
lat, z trwającej ćwierć wieku przyjaźni. Traktują one [listy] 
o wielu sprawach, od spraw tatarskich, orientalnych, wspo-
mnieniowych (historycznych), po codzienność […]. Łączyła 
ich nie tylko przyjaźń, tatarskie pochodzenie, ale i wspólna 
biograficzna cecha posiadania wybitnych ojców. Oboje mie-
li świadomość niebagatelnej roli swoich rodziców w histo-
rii polskich Tatarów, w pewnym zakresie w historii Polski, 
a także tego, ze obaj byli zasłużonymi w walce o niepodle-
głość narodów ujarzmionych przez rosję i bolszewizm.”

Redakcja: Michalina Berger i Rafał Berger
dżennet do macieja
stowarzyszenie jedności muzułmańskiej 
instytut muzułmański, warszawa 2012 
isBn 978-83-935547-0-6

W tym roku opublikowana została nowa książka rafała 
Bergera: „Maciej Musa konopacki. Udręczenie tatarsko-
ścią”. Można powiedzieć, że to następny tom konopackiej 
sagi. stanowi on jednak również niezmiernie ciekawy przy-
czynek do tatarskiej – i nie tylko – historii ostatniego pół-
wiecza. Przedstawia wielostronną działalność Macieja Musy 
– kulturalną, oświatową, ekumeniczną, dziennikarską – wpi-
sującą się w szarą, codzienną rzeczywistość drugiej połowy 
XX wieku. interesującą tym bardziej, że wiążącą się z pro-
blematyką białoruską, tatarską, polską, litewską. Mało tego: 
będącą efektem pragnień i doznań muzułmanina, który moc 

Bożą dostrzega we wszystkich wokół siebie – bez względu 
na narodowość i wyznanie. 

autor tak podsumował postać Macieja Musy konopackie-
go: „drobny człowiek, skromnie ubrany, roztrzepany, błą-
dzący myślami tam, gdzie inni nie docierają, bo nie chcą, 
nie potrafią. im bardziej udręczony, tym bardziej twórczy, 
nie przywiązujący wagi do tego, co absorbuje innych na co 
dzień, bo myśli globalnie, głębiej, rozumie więcej z perspek-
tywy własnych przeżyć. […] jest poetą życia, poetą wielu 
kultur i religii, napiętnowany ‘swoim islamem’”. Piękne to 
i dobre słowa… Polecam te wszystkie książki, bo jest szan-
sa, że po ich lekturze coś w nas pozytywnego zostanie. 

Rafał Berger
maciej musa Konopacki. 
Udręczenie tatarskością
stowarzyszenie jedności muzułmanskiej
(instytut muzułmański), Bydgoszcz 2013
isBn 978-83-935547-1-3

Jedną z najnowszych tatarskich publikacji są też „Przy-
smaki z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej” au-
torstwa katarzyny Jędrzejczyk-kuliniak i Barbary Pawlic-
-Miśkiewicz. Niespełna sześćdziesięciostronicowa książ-
ka, barwna i ciekawie zredagowana, prezentuje nie tylko 
przepisy, ale również teksty wzbogacające naszą wiedzę 
o tatarskich i muzułmańskich obyczajach związanych 
z problematyką żywieniową. Mamy tu więc „Życie według 
nakazów religii” oraz „kulinarne tradycje Tatarów”, a także 
stosowne fragmenty z artykułu alego ismaiła Woronowi-
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Najważniejsze są oczywiście przepisy, które autorki 
książki zdobywały od naszych wspaniałych tatarskich go-
spodyń, choć podobno i od gospodarzy również. kulinarny-
mi sekretami podzieliły się m.in. dżenneta adamowicz, Ta-
cjana aleksandrowicz, rozalia Bogdanowicz, Mierjema Cha-
lecka-giembicka, Maria radecka, lila sobolewska i Halina 
szahidewicz. znajdziemy w tej interesującej książce przepi-
sy na dania rozmaite: od pierekaczewnika, kołdunów i dżaj-
my, poprzez trybuszok, pilaw i gęś peklowaną – po słodki 
czak-czak i pampuszki serowe. Nic, tylko gotować i jeść, jeść 
i gotować. Jednak, z pewną nieśmiałością, pozwolę sobie 
na uwagę następującą: trudno raczej uznać cymes za danie 
kuchni tatarskiej. Chyba znalazł się tu wyłącznie dlatego, że 
smakowity…

Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak 
Barbara Pawlic-Miśkiewicz 
przysmaki z jurty. tradycyjne przepisy 
kuchni tatarskiej 
najwyższe Kolegium muzułmańskiego 
związku religijnego, Białystok 2012 
isBn 978-83-934341-4-5

Musa Czachorowski 

cza „Tatarska kuchnia narodowa” i książki stanisława kry-
czyńskiego pt. „Tatarzy litewscy. Próba monografii histo-
ryczno-obyczajowej”. 

Aleksander Miśkiewicz

o Książce UrszUli wróBlewsKiej 
„oświata tatarów 
w drUgiej rzeczypospolitej”

każde pojawienie się na rynku księgarskim osobnej po-
zycji poświęconej przeszłości Tatarów polskich, wzbudza 
szerokie zainteresowanie osób nie tylko pochodzenia 
tatarskiego. Wezmą ją do ręki także czytelnicy zainte-
resowani historią naszego kraju, szczególnie międzywo-
jennymi losami ziem kresowych, gdzie wśród wielu grup 
etnicznych czy mniejszości narodowych zamieszkiwali 
Tatarzy.

 książka Urszuli Wróblewskiej ukazuje mały epizod 
dziejów Tatarów polskich ii rzeczypospolitej, jakim był 
ruch oświatowy, skupiający się na nauce religii. Prowa-
dzono ją w każdym większym skupisku tatarskim w ra-
mach muzułmańskich gmin wyznaniowych. znajdowały 
się nie tylko w województwach wschodnich, tj. kreso-
wych, na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie, lecz także 
w województwie białostockim oraz w Warszawie. Małe, 
będące już w zaniku grupy ludności tatarskiej spotkało 
się również w środkowej części kresów, w wojewódz-
twach poleskim i wołyńskim.

 Tatarzy polscy w latach międzywojennych XX wie-
ku przeżywali swoje odrodzenie, zarówno w życiu re-
ligijnym, powołując w roku 1925 niezależny związek re-

ligijny, jak również w rozpoczętej jeszcze na początku 
stulecia działalności społeczno-kulturalnej. Przez cały 
okres ii rzeczypospolitej walczyły tam ze sobą dwa kie-
runki pracy społecznej. zwolennicy pierwszego kierowali 
wzrok w kierunku najbiedniejszej ludności tatarskiej, aby 
umożliwić jej podniesienie się na wyższy stopień rozwo-
ju cywilizacyjnego i uświadomienie, że żyje już w innym 
kraju, niż rosja carska i posiada wszelkie możliwości po-
prawienia swego bytu. działacze związani z drugim kie-
runkiem opowiadali się przede wszystkim za rozwojem 
nacjonalizmu ogólnotatarskiego i powiązaniem go z dą-
żeniami niepodległościowymi Tatarów z krymu i Powoł-
ża. Przyświecała im myśl, iż wraz z upadkiem związku 
sowieckiego, co według nich miało nastąpić w najbliż-
szym czasie, powstałyby dwa niepodległe państwa ta-
tarskie, na krymie oraz na pograniczu europy i azji – 
idel-Ural. Ta utopijna myśl niepotrzebnie dręczyła wielu 
Tatarów w Polsce, liczących na odegranie w nich ważnej 
roli. Wierzyli w to nie wszyscy Tatarzy, pozostając przy 
pierwszym kierunku, bowiem uważali, że przyniesie on 
więcej korzyści dla społeczności, niż oczekiwanie na 
upadek związku sowieckiego. Przypominam o tym, po-
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nieważ ruch społeczno-kulturalny, wraz z tymi dwoma 
zwalczającymi się frakcjami, dominował u polskich Tata-
rów przez wszystkie lata niepodległej Polski, aż do wrze-
śnia 1939 roku.

 O życiu Tatarów w przedwojennej Polsce w aspekcie 
życia codziennego, lub działalności religijnej i społeczno-
-kulturalnej, pisało już wiele osób, m.in. Jan reychman, 
Maciej konopacki oraz Józef konopacki, tworząc głównie 
literaturę przyczynkarską. Natomiast w osobnych pra-
cach przedstawiali obraz przedwojennej tatarszczyzny 
m.in. Jan Tyszkiewicz, arkadiusz kołodziejczyk i piszący 
te słowa. dochodzą do tego jeszcze publikacje zamiesz-
czane w „roczniku Tatarów Polskich” redagowanym 
przez selima Chazbijewicza. 

 Powracając do książki Urszuli Wróblewskiej można 
postawić pytanie – co nowego wniosła jej autorka do 
dziejów Tatarów polskich ii rzeczypospolitej? Przyznam, 
że z dużym zaciekawieniem przystąpiłem do lektury, ale 
po jej ukończeniu ogarnęła mnie smutna refleksja, że 
wiele nowego dla wspomnianego okresu w niej nie zna-
lazłem.

 książka składa się z siedmiu rozdziałów. Pierwszy 
dotyczy działalności Tatarów na przełomie XiX i XX stu-
lecia, na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego, a także 
w głębi rosji, wśród tamtejszych narodów muzułmań-
skich. Co prawda, Wróblewska pragnąc poznać czytelni-
ka z tradycjami oświatowymi Tatarów sięga aż do XViii 
stulecia. Więcej miejsca poświęca jednak przełomowi 
wspomnianych stuleci, o czym pisało już wiele autorów 
różnych prac przyczynkarskich, a także osobiście zajmo-
wałem się tamtym okresem. W rozdziale drugim podaje 
charakterystykę Tatarów w ii rzeczypospolitej, m.in. 
ich rozmieszczenie oraz strukturę wiekową i zawodową. 
Wcześniej zajmował się tym Maciej konopacki i podobny 
rozdział znalazł się w mojej książce wydanej w 1990 roku 
pt. „Tatarzy polscy 1918-1939, życie społeczno-kulturalne 
i religijne” (wówczas występowałem pod imieniem ali).

 dwa następne rozdziały, mówiące o kształceniu reli-
gijnym społeczności tatarskiej w przedwojennej Polsce 
i edukacji młodzieży tatarskiej w szkołach powszech-
nych, średnich oraz wyższych, mogą stanowić mały epi-
zod dziejów oświaty tatarskiej, o którym nikt jeszcze 
nie pisał, poza podrozdziałami o kształceniu Tatarów 
w egipcie i Jugosławii. Pisałem o tym we wspomnianej 
powyżej mojej książce, przede mną zaś przyczynkarsko 
inni autorzy. dalsze rozdziały to działalność kulturalno-
-oświatowa, o czym także pisałem, prawie we wszystkich 
aspektach poruszanych przez autorkę, od powstania 
związku kulturalno-Oświatowego Tatarów rzeczypospo-
litej Polskiej w 1925 roku, poprzez działalność kulturalną 
w świetlicach związkowych, organizację bibliotek, two-
rzenia amatorskich zespołów artystycznych, powstanie 
kół młodzieżowych, po wydawnictwa, takie jak „rocznik 
Tatarski”, „Życie Tatarskie” czy „Przegląd islamski”.

 Ta sprawa jest dla mnie krzywdząca, ponieważ Ur-
szula Wróblewska we wstępie do swojej książki twierdzi, 
że opracowując dzieje Tatarów polskich 1918-1939, dzia-
łalność kulturalno-oświatową ograniczyłem tylko do re-
fleksji związanych z religią, co jest nieprawdą. ruchowi 

społeczno-kulturalnemu poświęciłem cały rozdział mojej 
książki, zatem wszystko, co w nim napisałam, powtórzy-
ła Urszula Wróblewska, oczywiście korzystając z tych sa-
mych źródeł, nad którymi wcześniej pracowałem. dlate-
go na początku niniejszej publikacji wspomniałem o tym 
ruchu i jego dwóch kierunkach, co trochę dostrzegła 
Wróblewska. ógłbym tu zakończyć już swoje rozważania 
nad książką o oświacie Tatarów w drugiej rzeczypospo-
litej, lecz w jej treści znalazłem, niestety, kilka błędów 
rzeczowych, o których muszę wspomnieć dla dobra czy-
telników i samej autorki.

 W pierwszym rozdziale wspomina ona o aleksandrze 
sulkiewiczu, przytaczając jego życiorys i bardzo ładnie, 
lecz już w przypisach, gdzie podaje relację z jego po-
grzebu Warszawie, stwierdza, że miał on miejsce w la-
tach międzywojennych. zgoda, ale w historii najnowszej, 
do której należy historia Polski lat międzywojennych XX, 
jest wręcz niewybaczalne niepodawanie dokładnych dat 
ważnych wydarzeń, kiedy istnieje mnóstwo źródeł. Prze-
cież w „Życiu Tatarskim”, na które Urszula Wróblewska 
stale się powołuje, jest dokładny opis tych uroczysto-
ści pogrzebowych w Warszawie i podana jest dokładna 
data. zatem pogrzeb aleksandra sulkiewicza miał miej-
sce w Warszawie 8 Xi 1935 roku. Początkowo jego pro-
chy miały być pogrzebane w kwaterze muzułmańskiej 
cmentarza komunalnego w Wilnie, lecz komitet Czynu 
Polaków zadecydował o Warszawie i to jeszcze na Woj-
skowych Powązkach. Ponadto, sulkiewicz nie był wach-
mistrzem, jak pisze Wróblewska, jest to bowiem stopień 
podoficerski w kawalerii. On zaś był sierżantem w 5 Puł-
ku Piechoty i Brygady legionów. 

 W dalszej części książki Urszula Wróblewska wspomi-
na o dwóch Tatarach polskich, Mustafie aleksandrowiczu 
i alim ismaiłu Woronowiczu, którzy po ukończeniu stu-
diów orientalistycznych na Uniwersytecie im. Jana kazi-
mierza we lwowie, odbyli jeszcze studia uzupełniające 
na Uniwersytecie al-azhar w kairze. Wszystko się zga-
dza, a autorka podaje garść informacji o tej sędziwej ka-
irskiej uczelni. dalej pisze, że po jej ukończeniu Mustafa 
aleksandrowicz został pracownikiem konsulatu w Jerozo-
limie. Jest to nieścisła wiadomość, stawiająca przed czy-
telnikiem pytanie – co to był za konsulat i jakie stosunki 
utrzymywała wówczas Polska z Palestyną. Otóż aleksan-
drowicz zatrudniony został jako pracownik kontraktowy 
w konsulacie generalnym rzeczypospolitej Polskiej w Je-
rozolimie, stolicy Palestyny, podporządkowanym amba-
sadzie rzeczypospolitej Polskiej w londynie. Palestyna 
pozostawała wówczas pod mandatem brytyjskim powie-
rzonym jej przez ligę Narodów.

alego ismaiła Woronowicza Wróblewska przedstawia 
jako imama i działacza społecznego. W 1937 roku po po-
wrocie z kairu, został on wybrany on imamem Miasta 
stołecznego Warszawy, a w 1938 roku mianowano go 
imamem szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileń-
skich, stacjonującego w Nowej Wilejce koło Wilna. Od 
1936 roku służyli w nim, na prośbę społeczności tatar-
skiej, wszyscy poborowi Tatarzy. Był to pierwszy szwa-
dron tego pułku, który otrzymał oficjalną nazwę „Tatar-
ski”, choć nigdy sami Tatarzy nie byli w stanie go wypeł-
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nić. Pisząc o tym szwadronie, autorka popełniła błąd, 
który popełniało wiele osób piszących o tej jednostce. 
Nie było nigdy szwadronu tatarskiego przy 13 Pułku; 
był on szwadronem pułkowym! Wchodził w skład pułku! 
Błąd lokalizacji szwadronu tatarskiego przy pułku, jak 
wspomniałem, często się powtarza, w ogóle, jeśli pisze-
my o kawalerii. Najlepiej byłoby, aby wszyscy, którzy go 
stale popełniają (autorka mi wybaczy), otrzymali, tak jak 
bywało w szkole podstawowej, do przepisania w zeszycie 
ze sto razy: „każdy szwadron w kawalerii jest szwadro-
nem pułkowym, a nie przy pułku”.

i jeszcze odnośnie imama Woronowicza. Jest nie-
prawdą, że ostatnie lata swego życia spędził w klecku. 
Od 1937 roku, kiedy został imamem Miasta stołecznego 
Warszawy, przebywał z żoną ewą w stolicy, mieszkając 
w rządowej dzielnicy na grochowie. Oczywiście podczas 
wakacji jeździł z żoną do klecka, ale także i do słoni-
mia, gdzie mieszkała jego matka aminia Woronowicz, 
wdowa, która wyszła tam po raz drugi za mąż za tam-
tejszego imama kembera smolskiego. Ponadto Worono-
wicz, podobnie jak jego kolega ze studiów na al-azhar, 
przeznaczony był do służby dyplomatycznej na Bliskim 
Wschodzie, prawdopodobnie w iraku, dokąd miał się 
udać z małżonką, czemu przeszkodził wybuch wojny. 
ale o tym Urszula Wróblewska mogła nie wiedzieć. Jak 
wiadomo, w pierwszych dniach września 1939 roku imam 
Woronowicz, odwiózł będącą w ciąży żonę do klecka, 
z myślą szybkiego powrotu do Warszawy. kiedy stało 
się to niemożliwe, pozostał w klecku, pracując w bia-

łoruskiej szkole średniej, do czasu aresztowania przez 
NkWd. los jego po dziś dzień nie jest znany.

Jeszcze o balach tatarskich, o których także wspomi-
nałem. autorka pisze, że bywało, iż przygrywała na nich 
prawosławna orkiestra, powołując się na wywiad z kimś 
w Białymstoku. ale pamięć ludzka jest zawodna i do 
każdego takiego wywiadu należy podchodzić z pewną 
dozą krytycyzmu, tym bardziej, jeśli ma się do czynienia 
z osobą sędziwą. Mam już pod tym względem doświad-
czenie. Jaka to mogła być orkiestra prawosławna? Na 
pewno był to ludowy zespół białoruski, gdyż takie za-
praszano na bale tatarskie. a przecież w słonimiu, gdzie 
stacjonował duży garnizon, na balach tatarskich przy-
grywała często orkiestra wojskowa. długie lata pamiętali 
o tym Tatarzy polscy z tego miasta, osiedleni po drugiej 
wojnie światowej w szczecinku na Pomorzu zachodnim.

i jeszcze, tracąc zapewne ostatnie resztki sympatii 
u autorki, muszę zwrócić uwagę na dwie fotografie, jakie 
zamieściła w książce. Na stronie 19 mamy, jak zaznaczo-
no, rodzinę tatarską w XiX w. ale już pierwsze spojrzenie 
wywołuje tu wątpliwości – i słusznie. Fotografia ta po-
chodzi z 1931 roku i przedstawia rodziny tatarskie, w tym 
Bajraszewskich, w ich rodowej siedzibie w Olszymowie 
koło Wołkowyska w ówczesnym województwie białostoc-
kim. Widoczna na zdjęciu dziewczynka w wózku, miesz-
ka dziś w gdańsku, jako zulejka szarejko, wdowa, posia-
dająca czworo dzieci i wielu wnuków.

druga zaś fotografia przedstawia jakoby wyciecz-
kę Tatarów krymskich w słonimiu w 1937 roku (s. 147). 
Tymczasem jest to młodzież z amatorskiego zespołu ar-
tystycznego w słonimiu w woj. nowogródzkim, o czym 
świadczy tablica widoczna na zdjęciu, na której napisa-
no: „słonimscy młodzi artyści tatarscy nie żyją!!!” Nato-
miast fotografia, którą reprodukuje się w moim tekście, 
przedstawia rzeczywiście gości tatarskich w słonimiu, 
lecz nie z krymu, tylko z rumuńskiej dobrudży. Wyróż-
niają się oni strojami narodowymi. W 1937 roku goście 
tatarscy z rumunii przebywali w Polsce w kilku skupi-
skach tatarskich, jak również karaimskich. Ta fotografia 
powinna była znaleźć się w książce Wróblewskiej. 

Omawiana praca na pewno znajdzie wielu czytelników 
i tego jej życzę, choć wspomniane wyżej błędy powinny 
zniknąć w drugim wydaniu. a może autorka zajmie się 
nauką religii u Tatarów polskich po drugiej wojnie świa-
towej i to nie tylko na Podlasiu, ale także w nowym miej-
scu zamieszkania. Jest to bardzo ciekawy, jeszcze nieru-
szany temat.

 aleksander Miśkiewicz 

Urszula Wróblewska 
oświata tatarów w drugiej rzeczypospolitej 
wydawnictwo naukowe „semper”  
warszawa 2012
isBn 978-83-7507-104-7
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Barbara Wrona

„połamane 
sKrzydła” 
UczUć

nie innym liczącym się osobom z rodziny (np. starszy brat). 
Najczęściej w grę wchodzi status majątkowy, społeczny, to-
warzyski. Prasa opisuje autentyczne wydarzenia, prawdziwe 
ludzkie dramaty, nawet tragedie, a nie literacką fikcję! 

Najbardziej wstrząsające są te przypadki, gdy opiekuno-
wie nie widzą powodu, dla którego młoda kobieta w ogóle 
miałaby mieć coś do powiedzenia w najważniejszych spra-
wach dotyczących jej przyszłości! Mam warażenie, że tak 
otoczenie mogło traktować Farisa karamę (ojca salmy), dzi-
wiąc się po trosze, że „pozwolił” córce na zdobywanie wie-
dzy niemającej zastosowania, ale niestety nie darowano by 
mu, gdyby odrzucił tę „zaszczytną” propozycję. Musiał pod-
porządkować się „dynastycznym” planom metropolity po-
siadania męskiego potomka; nie mógł mieć własnego syna, 
więc starał się o niego chociażby dla bratanka. 

Pięknie wydane Połamane skrzydła tylko formalnie są po-
wieścią, bowiem czyta się je niczym dłuższy poemat. Umac-
nia to wrażenie ciekawa szata graficzna. Należy pogratulo-
wać osobom, które wzięły udział w stworzeniu tej książki. 
W społecznościach żyjących na Bliskim Wschodzie w ciągu 
minionych stu lat w sprawie „wolności” kobiet niewiele się 
zmieniło, natomiast w społecznościach zachodnich (o para-
doksie!) swoboda obyczajów posunęła się na tyle daleko, że 
zaczynamy już mieć przesyt roznegliżowanych pań i musku-
larnych panów, prężących się na co drugiej stronie w 90-pro-
centach obecnie wydawanych czasopism. W romantycznych 
Połamanych skrzydłach prezentowany jest przeciwny bie-
gun życia; wyciszony i refleksyjny, dlatego też wróżę książce 
duże powodzenie.

Barbara Wrona 

Khalil Gibran (Dżubran Chalil Dżubran)
połamane skrzydła
przekład: magdalena Kubarek
ilustracje: Katarzyna Bruzda
wydawnictwo Barbelo, warszawa 2012
isBn 978-83-9931112-1-7

z przyjemnością przeczytałam kolejną powieść przetłuma-
czoną z języka arabskiego przez Magdalenę kubarek. Otwie-
ra ją wprowadzenie Marka M. dziekana pt. Dżubran Chalil 
Dżubran: na skrzydłach wolności, miłości i buntu, w którym 
znajdują się ważniejsze daty i fakty z życia dżubrana, kolej-
ne miejsca zamieszkania, znaczące przyjaźnie oraz dokona-
nia literackie, a raczej poetyckie. dżubran Chalil dżubran jest 
chyba najbardziej znanym na zachodzie (czyli na świecie) 
pisarzem arabskim, zaś jego popularność wynika zapewne 
z tego, że większą część życia spędził w stanach zjednoczo-
nych i znaczna część utworów powstała w języku angielskim. 

emigranci z Bliskiego Wschodu: dżubran Chalil dżubran, 
Michail Nuajma wraz z aminem ar-rajhanim utworzyli szko-
łę syryjsko-amerykańską, publikując swoje teksty nie tylko 
w języku angielskim, ale także w unowocześnionej prozie 
poetyckiej i to w dodatku w formie powieści, gatunku do-
tychczas nieuprawianym przez pisarzy arabskich. Połamane 
skrzydła zostały napisane ponad sto lat temu, a temat pozo-
stał ciągle aktualny: problem swobody kobiet w kierowaniu 
własnym losem. status majątkowy rodziny wpływał na za-
kres wolności kobiety, ale największe znaczenie miała rozle-
głość świadomości ojca, chociaż często musiał on stosować 
się do okoliczności, jakie wymuszało na nim otoczenie. 

Tak było w przypadku bohaterów Połamanych skrzydeł; 
starszy, bardzo zamożny kupiec mieszka z dorosłą córką 
w oddalonej od miasta posiadłości z dużym ogrodem. Pew-
nego dnia spotyka w mieście syna swego największego, już 
nieżyjącego, przyjaciela, zaprasza go do domu na kolację 
i zachęca do częstego bywania. Młodzieniec po kilku wizy-
tach zakochuje się w pięknej salmie, oboje doskonale rozu-
mieją się bez słów, gdy przybywa posłaniec od metropolity. 
W mieście od jakiegoś czasu powszechnie mówiono, że me-
tropolita chce ożenić z salmą swego bratanka – rozpustni-
ka i pijaka, głównie z powodu majątku jej ojca. Małżeństwo 
zostało niebawem zawarte, metropolita wraz otoczeniem 
zaczęli oczekiwać męskiego potomka. 

Nam, w Polsce, trudno wyobrazić sobie, że rodzice zmu-
szają swe dzieci do wykonywania niechcianego zajęcia, a już 
przymusowy związek z człowiekiem godnym pogardy pozo-
staje w ogóle poza jakimkolwiek wyobrażeniem! Tragiczny 
epilog życia ojca pięknej salmy oraz jej samej odczuwa-
my jako naturalny w zaistniałych okolicznościach, jednak 
chciałoby się głośno zaprotestować – czy nie mogą one się 
zmienić? Niestety, wystarczy wziąć do ręki gazetę w kairze, 
damaszku lub rabacie, a znajdzie się w niej opisy losów nie-
szczęsnych młodych kobiet, które bywają zmuszane do po-
ślubienia mężczyzn, którzy pod jakimś względem podobają 
się przede wszystkim ojcom tych kobiet, ciotkom, ewentual-


