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21 października 2013 roku zarząd Muzułmańskiej gminy Wy-
znaniowej Mzr Bohoniki zorganizował w siedzibie Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w sokółce spotkanie promocyjne 
książki pt. „Przysmaki z jurty” autorstwa katarzyny Jędrzej-
czyk-kuliniak i Barbary Pawlic-Miśkiewicz. Przybyło na nie 
około 30 osób: miejscowi muzułmanie oraz członkowie sek-
cji kulturalnej UTW, którzy interesują się historią i kulturą 

zarząd gminy Muzułmańskiej Mzr Bohoniki zorganizo-
wał 17 listopada 2013 roku wyjazd do grodna na Białorusi, 
na odbywający się w tamtejszym Teatrze dramatycznym 
koncert pt. „Muzyka straussa”. Uczestnikami byli Tatarzy 
z sokółki i Białegostoku oraz zaprzyjaźniona grupa z Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Chętnych było dużo, wypra-

Tatarów i biorą czynny udział w różnego rodzaju imprezach. 
Prelegentem była współautorka książki Barbara Pawlic-Miś-
kiewicz, która zaczęła wykład od przedstawienia głównych 
zasad islamu dotyczących pożywienia po znaczenie świąt 
muzułmańskich, popierając je wersetami koranu.

słuchaczom z UTW w utrwalaniu nieznanych pojęć 
pomagały wyświetlane slajdy. Nie obyło się bez licznych 
pytań, na które pytający otrzymali wyczerpujące odpowie-
dzi. Po ogólnym omówieniu przepisów kuchni tatarskiej 
autorka podpisywała książki wszystkim zainteresowanym. 
W drugiej części spotkania wszystkie chętne osoby uczest-
niczyły w przygotowaniu i lepieniu kartoflaników w dwóch 
wersjach.

Przepis na bardziej znaną: ziemniaki gotowane, jajka 
gotowane na twardo, zielona pietruszka, przyprawy (ilości 
według uznania). Wersja druga: ziemniaki, jajka, biały ser, 
pietruszka, cebula, masło, przyprawy – i tu było tyle pomy-
słów, ile kucharek.

Ugotowane, polane masłem kartoflaniki były gotowe do 
degustacji. Wszystkim bardzo smakowały i okazało się, że fi-
nałowy produkt różnił się smakiem od tego, jaki każda z pań 
uzyskiwała w domu. 

Uczestnicy spotkania podziękowali Barbarze Pawlic-Miś-
kiewicz za książki i przekazaną wiedzę.

Tekst i fot. lila asanowicz 

wiliśmy się więc 20-osobowym busem i samochodem oso-
bowym.

Wyjazd z Białegostoku nastąpił o godzinie 8, zaś z so-
kółki godzinę później. Odprawa na przejściu granicznym 
w kuźnicy odbyła się sprawnie dzięki doświadczonemu 
kierowcy Jakubowi radkiewiczowi. W grodnie czekała na 
nas zina krynicka, Tatarka, która chętnie pomaga przy za-
łatwianiu spraw na Białorusi. Tym razem zarezerwowała bi-
lety do teatru i obiad w restauracji „Magnolia”. Chcieliśmy 
zwiedzić też główne zabytki grodna, jednak nie dopisała 
pogoda – stare miasto obejrzeliśmy przez okna samocho-
du. spacerkiem przeszliśmy po placu sowieckim, zwiedza-
jąc katedrę i aptekę jezuicką z roku 1709. każdy we wła-
snym zakresie mógł obejść miejsca, którymi był zaintere-
sowany. spotkaliśmy się o godzinie 14 na obiedzie w „Ma-
gnolii”. Tam też dołączyła do nas Barbara Fustoczenko, 
reprezentująca Polską Macierz szkolną w grodnie. Ona to 
załatwiła naszej grupie bezpłatne wizy. 

Po smacznym obiedzie zajechaliśmy do hipermarke-
tu „euroopt”, gdzie zrobiliśmy drobne zakupy artyku-
łów produkowanych na Białorusi. Przy okazji mogliśmy 
porównać ceny z naszymi, np. zwykły bochenek chleba 
kosztował 8000 rubli, czyli około 3 zł. ale nadszedł już 

Lila Asanowicz

Promocja „Przysmaków z jurty”

Lila Asanowicz

z wizytą w Grodnie

O tatarskich przepisach kulinarnych opowiadała  
Barbara Pawlic-Miśkiewicz, współautorka „Przysmaków z jurty”.

Pamiątkowe zdjęcie przed teatrem.
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czas udania się do teatru. Ten piękny budynek przerobio-
ny z klasztoru bernardynów, stojący na wzniesieniu za-
chęca do zwiedzania. W środku wystrój też robi wrażenie. 
Tam dołączyła do nas muzułmanka ze skidla. zajęliśmy 
miejsca na balkonie i niebawem rozpoczął się koncert. 
soliści opery to laureaci międzynarodowych konkursów. 
Orkiestra symfoniczna z akademickiego Teatru Opery 
i Baletu Białorusi. 

Wysłuchaliśmy uwertury i arie z operetek, znane wszyst-
kim polki i walce. Muzyka przekazywała radość życia, była 

pełna prostoty i ciepła. zaskoczyła nas reakcja miejscowej 
publiczności, która kołysała się w takt muzyki i spontanicz-
nie przytupywała.

Po koncercie podziękowaliśmy zinie krynickiej i pełni 
wrażeń wyruszyliśmy ku granicy. W sokółce byliśmy około 
godziny 21. Podziękowaliśmy kierowcom, którzy bezpiecz-
nie dowieźli nas do domów. Wszyscy byli bardzo zadowoleni 
i chętni do następnego wyjazdu. 

Tekst i fot. lila asanowicz 

Nasze tatarskie i muzułmańskie środowisko z wielką esty-
mą odnosi się do postaci i działalności Polskiego Papieża 
Jana Pawła ii. On sam okazywał islamowi szacunek, pod-
kreślając wielokrotnie silną religijność muzułmanów. 

2 grudnia 2013 roku zebraliśmy się w białostockim 
domu Modlitwy, aby powspominać o swoich doświad-
czeniach i doznaniach związanych z Papieżem. Niektórzy 
z naszych Tatarów uczestniczyli w polskich pielgrzym-

Mini-klub osiedla leśna dolina spółdzielni Mieszkanio-
wej „słoneczny stok” w Białymstoku w ramach „spotkań 
przy stole” zorganizował 24 listopada 2013 roku warsztaty 
kuchni tatarskiej. kierowniczka klubu Urszula iwaszuk za-
prosiła do ich prowadzenia dobrze nam znaną Marię ra-
decką, szefową „Przysmaków Tatarskich” w supraślu, wraz 
z małżonkiem lucjanem radeckim. Warsztaty zrealizowa-
no w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz aktywnego 
osiedla”, sfinansowanego przez Ministerstwo administracji 
i Cyfryzacji oraz Wojewodę Podlaskiego. 

kulinarna prezentacja zgromadziła około dwudziestu 
osób, pragnących zapoznać się z tajnikami tatarskiej kuch-
ni. Wśród nich była pisząca te słowa wraz z córką ewą. 
zapanowała atmosfera pełna twórczego zainteresowania, 
a co poniektórzy byli już gotowi do samodzielnego goto-
wania. Najpierw jednak Maria radecka opowiedziała o taj-
nikach i ciekawostkach z kuchni tatarskiej, a wiedzę o tym 
ma naprawdę wielką. Potem demonstrowała jak robi się 
pieróg z mięsem. Wykazała tu swoją biegłość w rozwałko-
wywaniu i rozciąganiu wielkich i cieniutkich płatów ciasta. 
Panie próbowały, ale okazało się, że to wcale nie jest takie 
proste. 

Było też wspólne robienie kartoflaników, przygotowy-
wanie ciasta i farszu, lepienie, nauka robienia ząbków.  
kilku panów bardzo się w te działania zaangażowało. Tak 
im wszystko smakowało, że aż oblizywali palce. spotka-

Halina Szahidewicz

wsPomnienia o Polskim PaPieżu

Zofia Józefów

tatarskie Gotowanie  
w osiedlowym klubie

nie przebiegało w serdecznej wręcz atmosferze, a zain-
teresowanie tatarskim gotowaniem było nieudawane. 
Życzmy tylko sobie więcej takich sympatycznych okazji 
do zaprezentowania naszych pierogów, czebureków i kar-
toflaników.

zofia Józefów  
Fot. Urszula iwaszuk 

Maria radecka przystąpiła do działania: tak się to robi, proszę Państwa!

kach Jana Pawła ii, a tatarska delegacja została zapro-
szona na spotkanie z Papieżem, które odbyło się w dro-
hiczynie 10 czerwca 1999 roku. Byli tam między innymi 
Jan sobolewski, ówczesny przewodniczący Najwyższego 
kolegium Mzr, dżemila smajkiewicz-Murman – przewod-
nicząca gminy gdańskiej, Halina szahidewicz – przewod-
nicząca gminy białostockiej, był selim Chazbijewicz oraz 
wiele jeszcze osób.
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swymi refleksjami związanymi z Papieżem Janem Pawłem ii dzielili się (od lewej): Jan adamowicz, Halina szahidewicz i aleksander Miśkiewicz.

wrocławskiej pielgrzymki w ubiegłym wieku. Pisząca te 
słowa przywoływała odczucia ze spotkania z Papieżem 
w drohiczynie. Niewątpliwie, brakuje naszemu światu czło-
wieka takiego formatu jak Jan Paweł ii...

Halina szahidewicz 
Fot. krzysztof Mucharski 

W Polsce gościła delegacja tureckiej organizacji Tika (Tur-
kish Cooperation and Coordination agency), Tureckiej 
agencji Współpracy i koordynacji. Jest to rządowa insty-

tucja zajmująca się współdziałaniem oraz wspieraniem 
społeczności szeroko rozumianej rodziny narodów turkij-
skich. Posiada swoje biura m.in. w azerbejdżanie, kirgizji, 
kazachstanie, Ukrainie, serbii, Turkmenii. Tika zaintere-
sowała się polską wspólnotą tatarską i pragnie nawiązać 

z nią kontakt. gości przyjął Mufti rP, przewodniczący Naj-
wyższego kolegium Muzułmańskiego związku religijnego 
Tomasz Miśkiewicz.

11 stycznia br. goście wraz z muftim Miśkiewiczem od-
wiedzili miejscowość kościelec koło koła, gdzie znajduje się 
XiX-wieczny meczet z minaretem. Wybudowany został na 
polecenia właściciela tamtejszego majątku grafa Cypriana 
Belziga von kreutza, który najprawdopodobniej przeszedł 
na islam podczas kampanii wojennej na Bałkanach. Obecnie 
budowla jest niezabezpieczona i zdewastowana.

starania o przejęcie meczetu czynił Muzułmański zwią-
zek religijny już w roku 1946. Wtedy to, 23 lutego, Central-
na Muzułmańska gmina Wyznaniowa w Warszawie zwróci-
ła się do Ministerstwa administracji Publicznej o poparcie 
prośby skierowanej do Ministerstwa rolnictwa i reformy 
rolnej w sprawie objęcia w użytkowanie majątku kościelec, 
gdzie znajduje się meczet. dyrektor departamentu Wyzna-
niowego Ministerstwa administracji Publicznej pismem  
z 6 marca 1946 roku starania Tatarów poparł: co jednak 
było dalej, niestety, nie wiadomo. Przedstawiciele Tika 
wyrazili zainteresowanie obiektem. Miejmy nadzieję, że 
uda się teraz ocalić kościelski meczet przed zniszczeniem. 
Turcy chcą też udzielić nam pomocy w zakresie ochrony 
i renowacji tatarskich zabytków: starych tefsirów, chama-
iłów i innych dokumentów.

Musa Czachorowski 
Fot. Tomasz Miśkiewicz 

Musa Czachorowski

turecka deleGacja u tatarów

zapomniany meczet i minaret w kościelcu.

Mówiliśmy o wrażeniu, jakie wywiera na nas postawa 
Papieża, bedącego postacią ponadczasową, o znaczeniu 
ogólnoświatowym, ponadreligijnym. O znaczeniu Jana 
Pawła ii dla ludzi różnych wyznań wypowiadział się Jan 
adamowicz, prezez rady Centralnej związku Tatarów rP. 
aleksander Miśkiewicz wspominał o swoich wrażeniach, 
gdy słuchał papieskiego głosu, stojąc w tłumie podczas 
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We wrocławskim „salonie Profesora dudka”, gdzie od lat 
spotykają się ludzie myślący i poszukujący wiedzy, 6 grud-
nia 2013 roku odbyło się spotkanie z muftim Tomaszem 
Miśkiewiczem, przewodniczącym Najwyższego kolegium 
Muzułmańskiego związku religijnego w rP. Tematem jego 
wykładu był „islam w Polsce – teraźniejszość i wyzwania”, 
po którym dyskusja potoczyła się wartko, goście stawiali 
pytania, wymieniali się uwagami, niekiedy prowadząc oży-
wioną wymianę zdań. Najczęściej mówiono o teraźniejszej 
i przyszłej roli Tatarów w kształtowaniu postaw muzułma-
nów w Polsce.

 dla niemuzułmanów interesujących się islamem ważne 
było spotkanie z Polakiem, który wypowiadając się o spra-
wach swojej wiary może czerpać z wiedzy i doświadczenia 
zdobytego podczas studiów z zakresu teologii i prawa mu-
zułmańskiego w arabii saudyjskiej. 

gospodarz salonu krzysztof Pyclik przypomniał o po-
czątkach tej religii, której trwała obecność w naszym kra-
ju datuje się od XiV wieku. W wieku XVii, kiedy to przed-
stawiciele tatarskiej grupy etnicznej zaczęli korzystać 
z praw szlacheckich, nastąpił rozkwit islamu w Polsce. 
W 1936 roku nastąpiło ustawowe uregulowanie stosun-
ków pomiędzy państwem a muzułmanami. Od tamtego 
czasu reprezentantem wyznawców islamu w Polsce jest 
Muzułmański związek religijny w rzeczypospolitej Pol-
skiej, na czele którego od roku 2004 stoi mufti Tomasz 
Miśkiewicz, zaś ustawa z 21 kwietnia 1936 roku stanowi 
główne (po konstytucji rP) źródło regulacji stosunków 
państwa z muzułmanami w Polsce.

Pojawiły się jednak nowe, prężnie działające organiza-
cje muzułmańskie, które stanowią wyzwanie dla tradycyj-
nego stylu życia polskich Tatarów. Problem ten zauważa 
również Tomasz Miśkiewicz. Jak się okazało, obecność 
odmiennych kulturowo muzułmanów napływowych bu-
dzi liczne refleksje uczestników spotkania. W przyszło-
ści musimy się liczyć z pojawieniem się w naszej sferze 
publicznej muzułmanów, kultywujących konserwatywną 
odmianę islamu. Jest to przyczyną obaw części uczestni-
ków spotkania, dla których islam praktykowany w sposób 
tradycyjny dla Bliskiego Wschodu stanowi zagrożenie 
cywilizacyjne dla kultury polskiej, uważanej za otwartą. 
W takiej sytuacji Tatarzy, którzy od wieków są jej uczest-
nikami i współtwórcami, mogą stanowić swoisty łącznik 
między dwoma cywilizacjami. Mogliby wskazywać drogi 
„rozwoju kultury muzułmańskiej w środowisku polskim”. 
Muzułmański związek religijny, identyfikowany z Tata-
rami, powinien pozostać „liderem społeczności muzuł-
mańskiej w Polsce, (…) pokazującym możliwości rozwoju 
kultury muzułmańskiej w środowisku polskim”. rodzi się 
w związku z tym pytanie, czy Mzr dostrzega te oczekiwa-
nia i podejmuje działania w tym kierunku?

Odnosząc się do wspomnianej kwestii mufti podkreślił, 
że islam jest „problemem” w całej europie, a wynika to 
głównie z dwóch powodów. Jak zauważył „Unia europejska 
nie ma pomysłu na islam w europie”, chociaż działają w Pol-
sce, na litwie, w Bułgarii, rumunii muftiowie, którzy mogli-

by reprezentować tę religię i jej wyznawców w strukturach 
Unii. drugą przyczyną jest zróżnicowanie muzułmanów 
w europie, których różnią korzenie etniczne i dzielą sprzecz-
ne interesy. 

Muzułmański związek religijny zajmuje się działalno-

ścią religijną i kulturowo-społeczną. W opinii muftego, 
Mzr jest ważny dla rządu polskiego, gdyż symbolizuje 
islam pokojowy. Jest również partnerem w realizacji kra-
jowych celów gospodarczych, np. eksportu certyfikowa-
nego mięsa do krajów arabskich. Wciąż, pod względem 
ilości członków, jest największą organizacją skupiającą 
Tatarów w Polsce. O tym, czy Tatarzy skorzystają z moż-
liwości oferowanych im przez Mzr muszą jednak zde-
cydować sami zainteresowani. Trendem niepokojącym, 
ale i powszechnym w środowiskach mniejszościowych 
w Polsce, jest obojętność młodzieży wobec kultywowa-
nia tradycji i podtrzymywania tożsamości. zajmują się 
tym głównie osoby, średnio o 20 lat starsze od aktywi-
stów stowarzyszeń zdominowanych przez muzułmanów 
napływowych. To zjawisko budzi niepokój o przyszłość 
Tatarów jako reprezentantów islamu w Polsce. Czy Tata-
rzy nie odejdą od swojej religii? Czy będą współpracować 
z muzułmanami o arabskich, czy tureckich korzeniach 
etnicznych? Czy Mzr pozostanie liderem muzułmanów 
w Polsce, czy też przekaże tę rolę lidze Muzułmańskiej? 
Te i inne pytania mufti zadał i pozostawił otwarte, ku 
refleksji uczestników spotkania.

Barbara Kobzarska-Bar

o islamie i tatarach  
w salonie Profesora dudka

Mufti Tomasz Miśkiewicz.
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Po pierwszej części dialogu, który przebiegał spokojnie 
z racji panującej między uczestnikami zgody co do prze-
wodniej roli Tatarów w środowisku muzułmanów w Polsce, 
temperatura spotkania zaczęła wzrastać. impulsem do oży-
wionej wymiany zdań było stwierdzenie, że islam zagraża 
współczesnej cywilizacji. Odnosząc się do niej mufti zauwa-
żył, że grupy ekstremistyczne wykorzystują i Świętą księ-
gę, i społeczeństwa muzułmańskie do realizacji własnych 
celów. Nie są to cele jednorodne, gdyż wynikają ze zróżni-
cowania sytuacji międzynarodowej, obciążonej konfliktem 
izraelsko-palestyńskim, a także zarówno z podziałów reli-
gijnych w samym islamie, jak i konfliktów etnicznych na Bli-
skim Wschodzie i w północnej afryce. Problem terroryzmu 
należy postrzegać w kontekście sytuacji międzynarodowej, 
biorąc pod uwagę tak zależności panujące w krajach Bli-
skiego Wschodu, jak i uwzględniając geopolityczne intere-
sy innych krajów, czerpiących korzyści gospodarcze z obec-
ności w tym rejonie. 

Poruszone zagadnienia skłoniły uczestników spotka-
nia do wyrażenia niepokoju, związanego z poczuciem 
zagrożenia dla panującego w europie porządku społecz-
no-prawnego. Pojawia się ono w związku z zamiarami 
kultywowania przez napływowych muzułmanów prawa 
szariatu. dotyczy to m.in. praktykowania poligamii, za-
wierania związków małżeńskich z osobami niepełnoletni-
mi, ograniczonego dla kobiet prawa dziedziczenia. Mufti 
zasugerował, że Tatarzy jako Polacy nie mogą być odpo-
wiedzialni za kodyfikacje prawne innych krajów, których 
ocena powinna być zawsze uwarunkowana znajomością 
danego obszaru kulturowego. Należy również pamiętać, 
że część zapisów koranu dopuszcza pewne zachowania, 
jak dla przykładu wielożeństwo, ale ich nie nakazuje. 
Odmienność postaw i wyborów wśród muzułmanów wy-
nika ze zróżnicowanej tradycji środowisk, w których żyją 
i dodajmy – odmienności przepisów prawnych krajów za-
mieszkania. Wspominając osobiste doświadczenia podkre-
ślił, jak ważne dla wspólnego funkcjonowania odmiennych 
religii w tej samej przestrzeni społecznej jest „posiadanie 
umiejętności obcowania bez względu na swoje pochodze-

nie i religię”.
Wiele uwagi poświęcono problematyce uboju rytualne-

go, zajmującej w ostatnim czasie uwagę opinii publicznej. 
Mieszczą się w niej różnorodne zagadnienia, dotyczące 
gwarantowanych prawnie wolności, humanitarnego trak-
towania zwierząt, korzyści materialnych związanych z cer-
tyfikowaniem halal oraz historycznych nawiązań. Podczas 
spotkania poruszano również inne zagadnienia, np. doty-
czące badań osadnictwa tatarskiego w przedwojennych 
województwach polskich. każde z nich wymagałby zor-
ganizowania osobnego spotkania. Jak bumerang powra-
cał do dyskusji temat kondycji tożsamości tatarskiej. Brak 
zainteresowania kultywowaniem tradycji rodzinnej, słabe 
zaangażowanie młodych Tatarów w działalność organi-
zacyjną, dynamicznie działające w przestrzeni publicznej 
„konkurencyjne” dla Mzr stowarzyszenia muzułmańskie, 
jak również inne wydarzenia i zjawiska mogą nawet rodzić 
obawy o powolne zanikanie odrębności tej grupy etnicz-
nej. katalog przyczyn tego stanu rzeczy można wciąż na 
nowo uzupełniać, jak to uczynił jeden z gości salonu, za-
dając dość nieoczekiwanie pytanie: „Czy Wam nie jest za 
dobrze?”

 „stawianie krzyżyka” (jakkolwiek dwuznacznie to za-
brzmi) na tatarskości jest jednak w opinii piszącej te słowa 
przedwczesne. Wiele zdarzeń w środowisku Tatarów i podej-
mowane w nim inicjatywy nakazują przyjrzenie się mu z uwa-
gą. Nie można również pominąć pozytywnego wpływu, jaki 
na podtrzymanie tożsamości tatarskiej wywiera zaintereso-
wanie okazywane tej grupie etnicznej przez innych Polaków. 
Być może mamy do czynienia z podmiotem in statu nascen-
di, czyli w trakcie procesu powstawania, który można przy-
równać obrazowo do wrzenia w garze z zupą. kultura polska 
zmienia się, a wraz z nią zmieniają się i Tatarzy. Ciekawe, co 
z tego wyniknie.

Barbara kobzarska-Bar 
Fot. Barbara Pawlic-Miśkiewicz 
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12 stycznia 2014 roku zarząd Muzułmańskiej gminy Wyzna-
niowej Mzr w Białymstoku wraz komitetem rodzicielskim 
zorganizował w białostockim domu kultury Muzułmańskiej 
spotkanie z okazji dnia Narodzin Proroka Muhammada. 
W programie była prezentacja wiedzy na temat 
Proroka Muhammada zdobytej przez dzieci na 
lekcjach religii oraz modlitwa zuhr z modlitwą 
okolicznościową.

Wśród przybyłych na uroczystość byli m.in. 
lejla Majewska, Mierjema Chalecka-giembicka, 
stefan Milkamanowicz, ewa i aleksander Jaku-
bowscy, anna i krzysztof Mucharscy, róża Cha-
zbijewicz, lilla Świerblewska, Janusz Majewski, 
Janusz aleksandrowicz i Jarosław Banasiak. Były 
oczywiście dzieci ze swoimi nauczycielami reli-
gii: dagmarą sulkiewicz i adamem Półtorzyckim. 
Wszystkich, w imieniu rodziców oraz zarządu 
gminy, powitała serdecznie Tamara Jabłońska. 

dzieci przygotowały na te okoliczność pro-
gram, przedstawiający ich wiadomości zdobyte 
podczas nauki religii. Migdad al-Hasan odczytał 
ajatul kursi, Omar Półtorzycki wyrecytował sza-
hadę, muzułmańskie wyznanie wiary, a selim Mu-
charski i ajsza Jabłońska – sury koranu. adam Półtorzycki, 
Wiktoria Czepiel, Mateusz szarkowski i Bartłomiej Jakubow-
ski odpowiadali na pytania związane z życiem i działalnością 
Proroka Muhammada. Następnie adam Jabłoński opowiadał 
o Bitwie pod Badr, emilia Mucharska o Bitwie pod Uhud, zaś 
Tomasz Majewski o Bitwie rowu. zebrani nagrodzili wszyst-
kie wystąpienia gorącymi oklaskami.

anna Mucharska, koordynatorka ds. nauczania religij-
nego gminy białostockiej, zaprezentowała nową publikację 
wydaną przez Muzułmański związek religijny: zeszyt ćwi-
czeń dla dzieci pt. „Prorok Muhammad”. Będzie on niewąt-

pliwie bardzo pomocny podczas nauki religii. Warto dodać, 
że w tym czasie ukazała się także „Moja hadżowa księga za-
baw”, wydana przez Centrum kultury islamu w Warszawie. 

Miewludowe spotkanie zakończyło się modlitwą, po któ-
rej był skromny, okazjonalny poczęstunek. 

Musa Czachorowski 
Fot. krzysztof Mucharski 

Musa Czachorowski

miewludowe sPotkanie

adam Jabłoński opowiadał o Bitwie pod Badr.

sławomir Hordejuk wspominał także o polskich Tatarach.

Miejska Biblioteka Publiczna w katowicach zainicjowa-
ła cykl spotkań poświęcony mniejszościom etnicznym 
i religijnym na kresach Wschodnich. Pierwsza prelek-
cja, połączona z pokazem multimedialnym, odbyła się 
23 stycznia br. w Filii nr 11 MBP, na ul. grażyńskiego 
(katowice-koszutka). Poświęcona była trzem mniej-
szościom: Tatarom, karaimom i Ormianom. spotkanie 
poprowadził sławomir Hordejuk, regionalista, miłośnik 
historii i kultury Tatarów polsko-litewskich, a na co 
dzień pracownik biblioteki. Prelegent skupił się na życiu 
społeczno-kulturalnym i religijnym wspomnianych spo-
łeczności w okresie międzywojennym. krótko omówił 
też obecną sytuację mniejszości w Polsce podejmowa-
ne przez nie inicjatywy. Wspomniał również o znanych 
przedstawicielach spośród omawianych grup. 

Na spotkanie przybyło kilku potomków kresowiaków 
i przesiedleńców, na co dzień mieszkających na górnym 
Śląsku. kolejne spotkanie odbędzie się na początku mar-
ca i poświęcone będzie Ukraińcom i Białorusinom w ii rP. 

     red. „PT” 

o tatarach na kresach i nie tylko



7

Przegląd TaTarski Nr 1/2014

 14 stycznia 2014 roku obchodziła swe urodziny

Halina Szahidewicz

godna przedstawicielka tatarsko-muzułmańskiej społeczności, 
dla której praca stanowi od zawsze nadrzędny sens i cel życia.

To Ona organizowała i przez długie lata prowadziła tatarski zespół „Buńczuk”, 
współtworzyła radę Wspólną katolików i Muzułmanów, 

wiele lat była przewodniczącą Muzułmańskiej gminy Wyznaniowej w Białymstoku. 
znamy Ją jako niestrudzoną orędowniczkę tatarszczyzny i wiary, 

autorkę tekstów prasowych, współorganizatorkę rozlicznych przedsięwzięć, 
zawsze chętną do działania i życzliwej pomocy.

z okazji urodzin,
w imieniu polskiej społeczności tatarsko-muzułmańskiej,

najserdeczniejsze życzenia sił i zdrowia, radości i spełnienia w działalności 
dla dobra wspólnego z nieustającym Bożym błogosławieństwem

składa szanownej Jubilatce 

Tomasz Miśkiewicz
Mufti rzeczypospolitej Polskiej

Przedwodniczący Najwyższego kolegium
Muzułmańskiego związku religijnego w rP 

29 stycznia 1926 roku urodził się w Wilnie 

Maciej Musa Konopacki

 Tatar, w którego sercu połączyły się zgodnie wątki polskie, litewskie i białoruskie, 
tworząc wyjątkową mieszankę pełną miłości do ogółu ludzi. 

Jest On człowiekiem wiary głębokiej, która prowadzi go przez życie w zgodzie z każdym, 
kto wierzy prawdziwie. Człowiekiem pamiętającym o swym tatarskim pochodzeniu, 

dumnym z niego, ale i skromnym, świadomym własnego miejsca i czasu, 
z szacunkiem odnoszącym się do wszystkich, niezależnie z jakiego byliby plemienia. 

Przed laty odbudowywał i ożywiał w nas ducha tatarskości. 
Mało słów, aby oddać nasze uznanie i wdzięczność.

z okazji urodzin przesyłamy szanownemu Jubilatowi
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego.

W imieniu polskiej społeczności tatarsko-muzułmańskiej

Tomasz Miśkiewicz
Mufti rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący Najwyższego kolegium
Muzułmańskiego związku religijnego w rP



8

WYdarzeNia i iNFOrMaCJe

18 lutego 2014 roku

 Czcigodny imam

Stefan Mustafa Jasiński

obchodził 103 rocznicę urodzin!

 Oto człowiek pełen łaski Bożej, wielki w cichej mocy swej wiary, 
Tatar z Tatarów, muzułmanin z muzułmanów. 

Całe swoje życie spędził na służbie Polsce, religii oraz tatarszczyzny. 
stał się naszym wzorem, symbolem codziennego, zwyczajnego, 

i przez to właśnie wyjątkowego istnienia w zgodzie z wyznawanymi wartościami.
znamy wszyscy Jego życzliwość i skromność, bezustanną gotowość 

do niesienia duchowego wsparcia każdemu potrzebującemu. 
Jest nasz imam nieodłączną częścią tatarskiej historii w rzeczypospolitej, 

która niechaj trwa jak najdłużej!

W imieniu całej społeczności tatarsko-muzułmańskiej
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wielu jeszcze pięknych jubileuszy

wraz z Bożą łaską i błogosławieństwem,

składa Czcigodnemu Jubilatowi

Tomasz Miśkiewicz
Mufti rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący Najwyższego kolegium
Muzułmańskiego związku religijnego w rP

 wszystkieGo najlePszeGo!

Wydawałoby się, że tak niedawno Państwo almira 
i ali szczęsnowiczowie z sokółki obchodzili swe dia-
mentowe gody – 60-lecie pożycia małżeńskiego, a tu 
nadszedł już kolejny jubileusz: Żelazne gody!

11 stycznia 2014 roku zebrała się cała rodzina: 
dzieci, wnuki i prawnuki oraz zaproszeni goście, 
aby wspólnie uczcić tę niezwykłą okazję – 65. rocz-
nicę zawarcia związku małżeńskiego przez Państwa 
szczęsnowiczów. Bawiono się wesoło, zaś najmłod-
sze prawnuczki, iga Jasińska i ajsza Półtorzycka, 
zatańczyły specjalnie dla Jubilatów. Przybył na uro-
czystość stanisław Małachwiej, burmistrz sokółki, 
aby najstarszej w regionie stażem parze małżeńskiej 
złożyć serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności. 

do życzeń dla Państwa almiry i alego szczęsnowi-
czów przyłączają się także przyjaciele i znajomi z ta-
tarskiej społeczności.                                                 Czcigodni Jubilaci, almira i ali szczęsnowiczowie.
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W roku przyszłym, o czym już teraz warto przypomnieć, bę-
dziemy obchodzić 90. rocznicę utworzenia Muzułmańskiego 
związku religijnego w rzeczypospolitej Polskiej. Wydarze-
nie to miało miejsce 28-29 grudnia 1925 roku w Wilnie, gdzie 
odbył się Wszechpolski zjazd delegatów gmin Muzułmań-
skich. Obok powołania własnej organizacji wyznaniowej, 
dokonano także wyboru muftiego, którym został dr Jakub 
szynkiewicz, orientalista, posiadający za sobą studia języ-
ków wschodnich na Uniwersytecie w Petersburgu, które 
kontynuował po zakończeniu i wojny światowej w Berlinie, 
zdobywając tytuł doktora filozofii. W międzyczasie przeby-
wał na froncie powołany do armii carskiej, a podczas wojny 
domowej w rosji ukrywał się na krymie. Otrzymał godność 
muftiego przy poparciu imamów, którym przewodniczył 
imam Muzułmańskiej gminy Wyznaniowej w Wilnie ibra-
him smajkiewicz. Podczas drugiego dnia obrad wystapili 
oni z odezwą do delegatów zjazdu, apelując, aby dokona-
li wyboru jego osoby, gdyż nie wszyscy delegaci byli jemu 
przychylni. Jakub szynkiewicz w tym czasie przebywał 
w Berlinie, ale wiedział o zjeździe i nie miał zastrzeżeń co do 
wysunięcia jego kandydatury na przywódcę muzułmanów 
polskich1.

Ostatnio pojawiają się głosy, jakoby wybór Jakuba szyn-
kiewicza był nielegalny, co nie jest zgodne z prawdą. Wspo-
mniany zjazd delegatów gmin muzułmańskich został zaak-
ceptowany przez władze państwowe, które nawet przeka-
zały zarządowi duchowemu gminy Muzułmańskiej w Wilnie 
kwotę w wysokości 1000 złotych celem pokrycia kosztów 
zjazdu. W pierwszym dniu obrad uczestniczyli przedstawi-
ciele władz na czele z wojewodą wileńskim Olgierdem Ma-
linowskim, któremu towarzyszyli przedstawiciele Minister-
stwa Wyznań religijnych i Oświecenia Publicznego oraz 
Ministerstwa spraw zagranicznych. Wybór muftiego przyjął 
do wiadomości Minister Wyznań religijnych i Oświecenia 
Publicznego2.

siedzibą muftiego zostało Wilno z uwagi na to, że znaj-
dowało się w centrum skupisk tatarskich w trzech woje-
wództwach: wileńskim, nowogródzkim i białostockim. Nie 
podzielali tego stanowiska przedstawiciele związku Muzuł-
mańskiego Miasta stołecznego Warszawy, będących głów-
nymi organizatorami zjazdu. Wspólnie z przedstawicielami 
gminy wileńskiej uważali że siedzibą muftiego powinna 
zostać Warszawa, jako miasto stołeczne. Jednak większość 

1 Jakub szynkiewicz jako Mufti na rzeczypospolitą Polskę w latach 
międzywojennych XX w. sprawował swój urząd zgodnie z programem 
polityki Polski wobec narodów muzułmańskich w europie, na Bliskim 
Wschodzie i w związku sowieckim, lecz podczas ii wojny światowej 
sprzyjał rządom niemieckim na Wileńszczyźnie. O postaci tej: s. Cha-
zbijewicz, Jakuba Szynkiewicza postać tragiczna. „Przegląd Tatarski”, 
nr 2/1432/2011. s. 8-11.

2 O przebiegu Wszechpolskiego zjazdu delegatów gmin Muzułmańskich 
piszę dokładnie w książce „Tatarzy polscy 1918–1939”, Warszawa 1990, 
s. 34-46.

Aleksander Miśkiewicz

95 lat niePodleGłości Polski. 
tatarzy w rzeczyPosPolitej 
Polskiej 1918–1939
– sPrawy wyznaniowe (2)

delegatów pozostawała przy Wilnie. Nie ujmując nic Miastu 
nad Wilią, do którego wielu Tatarów było mocno przywiąza-
nych, a sentyment do niego nie opuszcza do dziś niejednego 
wilniuka z rodowodem tatarskim, zamieszkałego obecnie na 
Pomorzu lub Podlasiu, to jednak patrząc chłodnym okiem 
historyka, należy żałować, że siedziba Muftiatu nie była 
w Warszawie. Czym dalej od sentymentów wileńskich, tym 
bardziej można było w stolicy realnie oceniać sytuację po-
lityczną w kraju, w pobliżu ministerstw i przedstawicielstw 
krajów Bliskiego Wschodu. Może też łagodniej przebiegałby 
konflikt między muftim a radą Centralną związku kultural-
no-Oświatowego Tatarów rzeczypospolitej Polskiej, powo-
łanego także w 1925 r. 

Po organizacji związku religijnego, powołano komisję 
Prawniczą złożoną z Tatarów prawników, która miała za 
zadanie opracowania rozporządzenia odnośnie stosunku 
państwa do wyznawców islamu w Polsce, jak także statutu 
wewnętrznego Muzułmańskiego związku religijnego w rP, 
czyli podstawy prawnej muzułmanów polskich. Nie można 
już było korzystać z ustawy carskiej muzułmanów w rosji, 
która obowiazywała ich do zakończenia i wojny światowej. 
Podlegali oni muftiemu w symferopolu na krymie, którego 
urząd zniosła rewolucja bolszewicka.

Jednak prace komisji przeciągały się, a jednym z ważnych 
powodów braku zgody jej członków była sprawa długości 
rządów muftiego. Jedni byli za 7-letnią kadencją, drudzy, 
choć w mniejszości, uważali, że powinna być dożywotnia. 
Pierwszych popierali członkowie wspomnianej wyżej rady 
Centralnej zk-OTrP, którzy domagali się też od muftiego 
powołanie tymczasowego kolegium, oskarżając go o spra-
wowanie rządów absolutnych, choć posiadał zastępcę 
w osobie Jakuba romanowicza oraz sekretarza, stefana Tu-
han-Baranowskiego, redaktora pisma wileńskiego Oddziału 
zk-OTrP „Życie Tatarskie”. Ukazywało się ono regularnie 
od roku 1934 do sierpnia 1939.

spór pomiedzy radą a muftim ciągnął się przez kilka 
lat. kres położyło mu wydanie Ustawy o stosunku Państwa 
do Muzułmańskiego związku religijnego w rP uchwalonej 
przez sejm 7 lutego 1936 roku i zatwierdzonej przez senat 
21 kwietnia 1936 r. statut Mzr w rP doczekał się swego 
zatwierdzenia przez radę Ministrów 26 marca 1936 r. Tak 
ustawa, jak i statut zawierały zapis o dożywotnim urzędzie 
muftiego, ale też o powołaniu kolegium muzułmańskiego. 
autorami tych dokumentów byli głównie prawnicy Minister-
stwa Wyznań religijnych i Oświecenia Publicznego, ponie-
waż tatarscy prawnicy nie byli w stanie dojść do zgody. z do-
żywotnością swoich rządów zgadzał się mufti, nie widząc 
wokół siebie osoby, która mogłaby go zastąpić w przyszło-
ści, podobnie patrzyli na to prawnicy tegoż Ministerstwa. 
zgadzał się również na powołanie kolegium, choć wcześniej 
także nie widział odpowiednich osób na jego członków.
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W celu powołania Najwyższego kolegium Muzułmańskie-
go musiał odbyć się zjazd przedstawicieli gmin muzułmań-
skich w Polsce, podobnie jak w 1925 r. Odbył się on w Wilnie, 
w terminie od 31 stycznia do 1 lutego 1938 roku, pod nazwą 
i Wszechpolskiego kongresu Muzułmańskiego (poprzedni 
zjazd potraktowano jako założycielski). Uczestniczyli w nim 
przedstawiciele władz państwowych, na czele z wojewodą 
wileńskim ludwikiem Bociańskim. Wcześnie rano delegaci 
oraz towarzyszący im imamowie złożyli wieniec na grobie 
Matki i serca syna na rossie, oddając hołd Marszałkowi Jó-
zefowi Piłsudskiemu. 

Podczas obrad mufti przedstawił swoją dotychczasową 
działalność, mówił m.in. o swoich podróżach zagranicznych 
na Bliski Wschód, dokąd wyjeżdżał jako przedstawiciel rze-
czypospolitej Polskiej. zabierali głos także zastępca muftiego 
Jakub romanowicz i sekretarz stefan Tuhan-Baranowski. kon-
gres osiągnął swój cel, gdyż powołane zostało Najwyższe ko-
legium Muzułmańskie Mzr. Przewodniczącym został mufti, 
zaś członkami: ali ismaił Woronowicz, imam Miasta stołecz-
nego Warszawy i kapelan w i szwadronie Tatarskim 13 Pułku 
Ułanów Wileńskich, i imam aleksander korycki oraz osoby 
świeckie: Olgierd Najman Mirza kryczyński, prokurator i pre-
zes związku kulturalno-Oświatowego Tatarów rzeczypospo-
litej Polskiej, wcześniej należący do grona osób przeciwników 
muftiego, i były zastępca muftiego Jakub romanowicz. Na za-
stępców członków kolegium wybrano imamów: Jachię Miśkie-
wicza i lucjana Muchlę oraz osoby świeckie: konstantego Mu-
rzę-Murzicza i stefana Mustafę romanowicza. Następnego 
dnia kongresu omawiano działalność kulturalno-oświatową3.

Nie wiemy, ile razy po kongresie obradowało Najwyż-
sze kolegium Muzułmańskie, bowiem niebawem nadszedł  
1 września 1939 roku i nie było już na to czasu. Jedyne co 
ustalono, to tabelę opłat za posługi religijne.

Muftiatowi podlegało 19 gmin wyznaniowych (tabela po-
niżej). ich działalnością kierował zarząd, któremu przewodni-
czyła osoba świecka lub imam, ale ustawa z roku 1936 prze-
widywała, iż na czele gmin mieli stać wyłącznie imamowie, 
a najwyższą władzą będzie walne zgromadzenie członków 
gminy. W związku z tym imamowie objęli rządy w gminach, 
lecz bywało, że nie wszyscy posiadali odpowiednie wykształ-
cenie, w tym też i powszechne. Bywało, że na co dzień uży-
wali języka będącego mieszanką polskiego, białoruskiego 
i rosyjskiego. Nie znaczyło to wszakże, że nie było imamów, 
posługujących się poprawnie językiem polskim i posiadają-

3 Tamże, s. 55-57, „Życie Tatarskie”, 1938, nr 2, s. 2-5.

cych nawet wykształcenie w medresach – uzyskane jeszcze 
w czasach carskich m. in. w kazaniu. aby poprawić tę sytu-
ację i ujednolicić obrzędowość religijną, z czym bywało róż-
nie, postanowiono zorganizować kursy dla imamów oraz ka-
techetów obojga płci, tj. hodżyń i hodżych. Jednak wybuch 
wojny przeszkodził tej pożytecznej inicjatywie kolegium.

z grona polskich Tatarów, poza muftim, wyższe wy-
kształcenie odnośnie języków arabskiego i tureckiego oraz 
teologii muzułmańskiej miał jedynie wspomniany wyżej ali 
ismaił Woronowicz, absolwent Uniwersytetu im. Jana kazi-
mierza we lwowie, wydziału Orientalistyki i studiów uzupeł-
niających na Uniwersytecie al-azhar w kairze. Podobne po-
siadał Mustafa aleksandrowicz, który został pracownikiem 
kontraktowym konsulatu generalnego rzeczypospolitej 
Polskiej w Jerozolimie, stolicy Palestyny, wówczas mandatu 
brytyjskiego. kilku Tatarów uczyło się też w Medresie im. 
Chusrewa-Begowa w sarajewa w Jugosławii. zdołał ukoń-
czyć ją tylko Jusuf konopacki, który dopiero po ii wojnie 
światowej powrócił do Polski.

Majątkiem Muzułmańskiego związku religijnego w rze-
czypospolitej Polskiej były ziemie wakufowe, darowane 
przeważnie przez zamożnych Tatarów na rzecz swoich 
gmin. Była to ziemia o powierzchni ok. 240 ha. dochodził 
do niej jeszcze wakuf należący do byłej gminy muzułmań-
skiej w studziance, w województwie lubelskim. W roku 1936 
Muftiat za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie 
wystapił o zatwierdzenie jej jako majątku nieruchomego 
Mzr. Według statutu zrobić to powinno Najwyższe kole-
gium Muzułmańskie, co też uczyniło w roku 1938. Jednak dla 
zatwierdzenia ziemi wakufowych nie wystarczyło podanie 
ich ilości w rozbiciu na gminy, lecz potrzebne było opraco-
wania szczegółowych planów geodezyjnych, ale na te czyn-
ności zabrakło już czasu.

Po zakończeniu i wojny światowej i wojny polsko-bolsze-
wickiej 1919–1921 duża część meczetów i domów modlitwy 
wymagała remontu. Pomocy finansowej udzieliło Minister-
stwo WriOP, Tatarzy z kolonii w Nowym Jorku i rząd kró-
lewski Fuada i z egiptu. dzięki temu odbudowano meczety 
w klecku, lachowiczach i Niekraszuńcach. Przebudowano 
całkowicie meczet w iwju-Murawszczyźnie, w czym pomógł 
właściciel tych ziem hrabia Tomasz zamoyski.

każdego roku MWriOP przekazywało na cele wyznania 
muzułmańskiego w Polsce dotacje, przeznaczone na upo-
sażenie muftiego i jego biura, na uposażenie imamów i mu-
ezinów, a także na bieżące remonty meczetów i ogrodzeń 

Meczet w Nowogródku, lata 30. XX w. Modlitwa w nowogródzkim meczecie, lata 30. XX w.
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Poniżej treść pisma z 3 lutego 1926 roku skierowanego do 
Wojewody Wileńskiego o przyjęciu do wiadomości przez mi-
nistra Wyznań religijnych i Oświecenia Publicznego wyboru 
na muftiego dr. Jakuba szynkiewicza (z zachowaniem ów-
czesnej pisowni).

 Oryginał znajduje się w zbiorach archiwum akt Nowych 
w Warszawie, w zespole MWriOP, wyznanie muzułmańskie, 
sygn. 1439, s. 71-72.

cmentarzy – mizarów. i tak z budżetu ministerstwa wypłaco-
no w latach 1927/28 63 tys. zł., w latach 1929/30 – 65 tys. zł.,  
zaś od roku 1931 do 1939 była stała dotacja w wysokości 
57 tys. zł. Na lata 1939/40 przewidywano stanowiska dla 17 
imamów i 15 muezinów4.

 aleksander Miśkiewicz 

4 Mały rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 353.

Warszawa, 3 marca 1926 r.

do Pana Wojewody
w Wilnie

 Na sprawozdanie z dnia 16 lutego 1926 l. Pr 450/i oznajmiam, że dokonany na wszechpolskim zjeździe delegatów 
ludności muzułmańskiej wybór dr Jakóba szynkiewicza na stanowisko Muftiego kościoła Mahometańskiego w Polsce, 
a Jakóba romanowicza na stanowisko jego zastępcy przyjmuję do wiadomości.

 O tem zechce Pan Wojewoda zawiadomić bezwłocznie aleksandra achmatowicza w Wilnie jako przewodniczącego 
zjazdu delegatów ludności muzułmańskiej.

  Minister
 H. Grabski

Muzułmański związek religijny w rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–1939
Najwyższe władze i siedziby gmin wyznaniowych 

Mufti na rzeczypospolitą Polską dr Jakub szynkiewicz
Wilno ul. zaułek Świętomichalski 5, od 1937 r. ul. Ostrobramska 7

Najwyższe kolegium Muzułmańskiego związku religijnego w rzeczypospolitej Polskiej, 
od 1938 r. siedziba: Wilno, ul.Ostrobramska 7

Muzułmańskie gminy Wyznaniowe

siedziBa  POWiaT  UWagi
 
WOJeWódzTWO BiałOsTOCkie
Bohoniki  sokólski 
kruszyniany  grodzieński  do gminy tej należeli także Tatarzy 
   zamieszkali w powiecie wołkowyskim
WOJeWódzTWO NOWOgródzkie
iwje-Murawszczyzna  wołożyński  Być może, że nieświeski, są różne dane.
kleck  nieświeski
lachowicze  baranowicki
łowczyce  nowogródzki
Mir  stołpacki
Niekraszuńce  lidzki
Nowogródek  miasto wojewódzkie Nowogródek
Osmołowo  nieświeski (?)
słonim  słonimski

Warszawa – Miasto stołeczne    Początkowo związek Muzułmański 
   Miasta stołecznego Warszawy, 
   a od r. 1933 Muzułmańska gmina 
   Wyznaniowa. siedziba przy  
   ul. dobrej 20. Nie było meczetu.

WOJeWódzTWO Wileńskie 
daubuciszki  oszmiański
Niemież  wileńsko-trocki
Miadzioł  duniłowicki
sorok-Tatary  wileńsko-trocki
Widze  brasławski
Wilno  miasto wojewódzkie Wilno. Meczet reprezentacyjny  

   w dzielnicy łukiszki.
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Historię życia i działalności ibrahima Bronisława alijewicza 
opisuję na podstawie jego opowiadań, własnych doświad-
czeń oraz dokumentów zachowanych w domowym archi-
wum.

ibrahima Bronisława alijewicza poznałam w tatarskim 
meczecie w Nowym Jorku 14 kwietnia 1990 roku podczas 
ramadan Bajramu. Prowadził modlitwę wraz z imamem 
adamem aleksandrowiczem. W moim odczuciu był to 
człowiek wielki duchem, a jednocześnie zwykły. Pełną hi-
storię jego życia poznałam jednak dopiero po kilku latach 
pobytu w Usa.

ibrahim alijewicz był synem sulejmana alijewicza i Fa-
timy Miśkiewicz. Urodził się 25 lutego 1912 roku w Mirze 
koło Nowogródka. Był dzieckiem, któremu rodzice ofiaro-
wali życie i rzucili na szeroką wodę; został zdane na własne 
siły i możliwości, które roztoczył przed nim wielki świat. 
dla zubożałej szlachty tatarskiej tamte lata były bardzo 
trudne ekonomicznie. Jeszcze przed urodzeniem ibrahima 
rodzice postanowili wyjechać do ameryki, aby poprawić 
warunki swego życia. Mieli już syna aleksandra, którego 
pozostawili pod opieką babci i ciotki. los tak chciał, że na 
obczyźnie Fatima zaszła w ciążę. W takiej sytuacji zdecy-
dowała się powrócić do kraju, aby urodzić syna ibrahima 
Bronisława w domu matki. 

Po roku znowu wyjechała do Nowego Jorku, gdzie 
mieszkał jej mąż sulejman. dwójką synów zaopiekowała 
się najbliższa rodzina: matka i siostra. Nastały bardzo trud-
ne czasy, zbliżała się wojna. Urwały się kontakty z krajem 
rodzinnym. dziećmi zajmowała się babcia przy wsparciu 
córki i zięcia. rodzina egzystowała w bardzo skromnych 
warunkach materialnych. Babcia była bardzo zmęczona 
obowiązkami, które przekraczały jej możliwości. dzieci 
często chorowały, wymagały intensywnej opieki oraz wła-
ściwego odżywienia i ubrania. Ciotka miała własną rodzinę 
oraz problemy materialne.

Babcia szybko podupadła na zdrowiu, obarczona nad-
miernymi obowiązkami wobec wnuków. ibrahim miał 7 lat, 
kiedy zmarła. Opiekę nad dziećmi objęło wujostwo, które 
miało już własne dzieci. Wszyscy utrzymywali się z niewiel-
kiego gospodarstwa rolnego. ibrahim, mając siedem lat, wy-
doroślał. zrozumiał swą sytuację bytową, pomagał wujostwu 
we wszystkich zajęciach domowych. Przede wszystkim opie-
kował się młodszym rodzeństwem ciotecznym, ale z wielką 
odpowiedzialnością wykonywał też wszelkie polecenia doro-
słych, m.in. pracował w ogrodzie. do szkoły nie uczęszczał, 
ale mógł uczyć się wersetów koranu i poznawać zasady is-
lamu na zajęciach religii. Chętnie się na to zgodził. Nauka 
stanowiła jego największą przyjemność. Był bardzo zdolnym 

Lejla Majewska

wsPomnienia o ibrahimie 
bronisławie alijewiczu, 
imamie tatarskiej Gminy 
rzeczyPosPolitej w nowym jorku.
lata 1954–2008

uczniem w szkole koranicznej, a potem w szkole publicznej. 
Potrafił połączyć wszystkie swoje obowiązki, zdobywał wie-
dzę wszechstronną poprzez obserwację, wyobraźnię oraz za-
stosowanie praktyczne w życiu codziennym.

Jego wrodzona inteligencję wzbogacały kontakty ze 
szkolnymi kolegami. szybko zdobywał znajomość języka 
polskiego, którym posługiwał się w domu i środowisku. 
arabski, szczególnie modlitewny, poznał w szkole koranicz-
nej. zawsze był żądny wiedzy; zdobywał ją przeważnie jako 
samouk przez słuchanie, pytanie i czytanie. W trakcie zabaw 
z kolegami nauczył się też języka rosyjskiego w mowie i pi-
śmie. rozszerzanie wiedzy i kultury bycia było wyzwaniem 
dla jego natury. Wówczas potrafił zrozumieć, że ma rodzi-
ców gdzieś daleko. Nigdy nie słyszał ich głosu i nie czuł mi-
łości rodzicielskiej. Żył tylko nadzieją i marzeniem, że kiedyś 
odkryje tajemnice, których jeszcze nie poznał. Cieszył się, 
że ma wujostwo, wierzył w siebie i realizował swe postano-
wienia.

kiedy miał 13 lat, otrzymał wiadomość, że jego ojciec su-
lejman powrócił do leżących w sąsiedztwie łowczyc. Tam 
mieszkały jego dorosłe już dzieci z pierwszego małżeństwa. 
sulejman był w bardzo złym stanie zdrowia i sam potrzebo-
wał opieki. Przekazał dzieciom zgromadzone oszczędności, 
za które wybudowały drewniany dom. Uwierzył, że do-
żyje spokojnie swego wieku pod opieką własnych dzieci. 
ibrahim bardzo chciał poznać swego ojca. Natychmiast 
wyruszył pieszo w drogę w celu spotkania. Pragnął z nim 
porozmawiać i nacieszyć się jego widokiem. Przyrodnie ro-
dzeństwo przyjęło brata chłodno. zaproponowano mu pa-
sienie koni na nocną zmianę za marne jedzenie. sulejman, 

lejla Majewska i ibrahim Bronisław alijewicz po ślubie, 6.11.1994 r.
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zaproszenie na spotkanie z okazji 90. rocznicy urodzin imama ibrahima 
Bronisława alijewicza.

ojciec, niczego synowi nie ofiarował, gdyż był już ubezwła-
snowolnionym człowiekiem. kiedy świtem ibrahim wrócił 
z pastwiska głodny i zziębnięty, otrzymał byle jakie śniada-
nie. Poczuł się niedowartościowany. znowu zrozumiał swo-
ją rolę i fatalny los. Po dwutygodniowym pobycie z ojcem 
i pracy podarły mu się ostatnie buty i zniszczył ubranie. Był 
smutny i zniechęcony. 

kiedy do wujostwa doszła ta przykra wiadomość, wu-
jek przyjechał konno i zabrał ibrahima do swego domu. 
ibrahim zamieszkał ponownie w Mirze i nigdy więcej nie 
widział już ojca. zdobył następne doświadczenie życiowe. 
Powrócił do normalnego życia w rodzinnym środowisku. 

lata 1923–1925 to okres odbudowy niepodległej rzeczy-
pospolitej. Odezwała się wtedy matka ibrahima i poinformo-
wała rodzinę o swojej sytuacji: ułożyła sobie życie, wyszła za 
mąż za P. rodkiewicza i ma dzieci z tego małżeństwa. Wa-
runki materialne skromne, mimo to może sponsorować star-
szego syna aleksandra, będącego 18-letnim młodzieńcem, 
natomiast Bronisław musi jeszcze poczekać na lepsze czasy.

aleksander dostał wizę i wyjechał do Nowego Jorku, 
a ibrahim został i dalej czekał cierpliwie. Ciężko pracował 
wraz z wujkiem i ciotką, wychowując młodsze rodzeństwo 
cioteczne. Miał problemy z chorobą oczu, do tego bardzo tę-
sknił za bratem i matką. Wszystko znosił boleśnie, ale jego 
silna wola walki o przetrwanie była mocniejsza. Nie podda-
wał się, odbudowywał poprzez pracę i naukę. zdobywał co-

raz większe doświadczenia. Obserwował mądrych ludzi, po-
znawał zasady moralne islamu, uczęszczał na modlitwy do 
meczetu. kontakty z młodzieżą zbliżyły ibrahima do uczest-
niczenia w tatarskim życiu kulturalnym w Nowogródku. 
Młodzież stanowiła priorytet dla związku kulturalno-Oświa-
towego Tatarów Polskich. głównym jego zadaniem było 
wychowanie każdego Tatara na dobrego obywatela naszej 
Ojczyzny – Polski. ibrahim poczuwał się do przynależności 
do tej wspólnoty. lata młodości wspominał z ogromną sa-
tysfakcją i szacunkiem. Mógł brać czynny udział we wszyst-
kich spotkaniach naukowo-kulturalnych. Był to okres bardzo 
owocny dla rozwoju jego świadomości, wyboru zaintereso-
wań przyszłego życia dorosłego. Pragnął w przyszłości pozo-
stać imamem. dotychczasowe warunki materialne nie mogły 
rokować nadziei na osiągnięcie zamierzonego celu, ale ma-
rzenia pozostały.

Wujostwo i odległe kontakty z matką dawały wsparcie 
duchowe młodemu alijewiczowi. Czuł intuicyjnie, że może 
pomogą mu w rozwoju, dostrzegą jego dobre intencje 
i działania. Bardzo się starał, dorastał fizycznie i intelektu-
alnie. Chciaż był młodym człowiekiem, to zasługiwał już na 
szacunek. W czasie wolnym spotykał się z kolegami, którzy 
kontynuowali naukę w gimnazjum lub w innych uczelniach. 
razem uczęszczali na wieczorki taneczne.

W latach 30. zorganizowany został w Nowogródku 
wszechpolski bal młodzieży tatarskiej. Młodzież dorodna, 
która wystąpiła w galowych strojach: panny w pięknych 
wieczorowych sukniach, kawalerowie w eleganckich gar-
niturach, białych koszulach i rękawiczkach. ibrahim Bro-
nisław również miał zaszczyt uczestniczyć w tym balu, 
który przyniósł mu szczęście. zapoznał swą pierwszą mi-
łość – anifę ryzwanowicz z Nowogródka. Mieli po 19 lat, 
kiedy zawarli związek małżeński w 1931 roku. Tymczasowo 
zamieszkali w domu anify. ibrahim podjął pracę fizyczną 
w małej manufakturze skórzanej. intensywnie oszczędzali 
pieniądze na budowę własnego domu. dzięki zaradności 
i systematycznej pracy pobudowali się już w roku 1933 na 
placu obok rodziców anify. dom ten przetrwał do dzisiaj.

Życie toczyło się normalnie, rodzina powiększała się, 
przybywały na świat dzieci. Wybuchła ii wojna świato-
wa; nastały trudne czasy dla wielu narodów. ibrahim ze 
względu na chorobę oczu był zwolniony ze służby wojsko-
wej. Wzięto go jednak na przymusowe roboty i pracował 
na Podlasiu na rzecz okupanta. Musiał pozostawić żonę 
i dzieci oraz cały dobytek. Wykonywał niewolniczą pracę 
w Białymstoku. Po kilku tygodniach pobytu schronił się 
u miejscowych Tatarów, którzy dopomogli mu w ucieczce 
do rodziny w Nowogródku. Po powrocie pracował doryw-
czo, spełniał posługi w meczecie nowogródzkim, zajmował 
się gospodarstwem przy domu. 

Po wyzwoleniu Polski spod okupacji hitlerowskiej otrzy-
mał pozwolenie wyjazdu do kraju ojczystego. zamieszkał 
wraz z rodziną na peryferiach Olsztyna w opuszczonym 
domu poniemieckim. Wszyscy mieszkańcy, a szczególnie 
emigranci, odczuwali wielkie trudności materialno-bytowe. 
Trzeba było odbudować całe życie od podstaw własnymi 
siłami. Po pewnym czasie podjął pracę w charakterze kon-
duktora autobusu miejskiego. Żona opiekowała się dziećmi 
i gospodarstwem domowym. W czasie wolnym zajmowali 
się remontem domu i budynków gospodarczych. Uprawiali 
też ogród przydomowy.

Tęsknota za matką i bratem, poznaniem życia w wielkim 
świecie kusiły ibrahima do wyjazdu za ocean. Upragnio-
ną wizę do ameryki otrzymał w roku 1954 od i sekretarza 
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Polskiej zjednoczonej Partii robotniczej edwarda Ochaba. 
szczęśliwy i wniebowzięty popłynął statkiem do Nowego 
Jorku. Miał wówczas 42 lata. Po wieloletniej rozłące nastąpi-
ło wyjątkowe spotkanie syna z matką. Otrzymał łyżkę zupy 
prosto z garnka. dziennikarze opublikowali ten wywiad 
w gazecie nowojorskiej. Przebywał tam 6 miesięcy i poznał 
nową dla niego rodzinę, miasto, życie społeczno-religijne 
w nieznanym mu środowisku tatarskim na emigracji. Pierw-
sze spotkania odbywały się w meczecie rzeczypospolitej 
Polskiej. Poznał imamów i przystąpił do współpracy. Na-
tychmiast podjął zaproponowane mu działania usługowo-
-rytualne. Wszelkie czynności, opłacane częściowo z bu-
dżetu gminy, wykonywał wzorowo. zebrane oszczędności 
przeznaczał na powrotną podróż do Polski.

Wrócił do kraju po półrocznym pobycie z nadzieją otrzy-
mania od matki wsparcia na pobyt stały w Usa wraz z rodzi-
ną. Marzenia się spełniły zgodnie z jego życzeniem. Otrzymał 
wizę od Fatimy i ojczyma rodkiewicza z decyzją przyznania 
stałego pobytu w 1956 roku i zamieszkał w Nowym Jorku. 
Czuł się bardzo szczęśliwym człowiekiem: odnalazł wresz-
cie rodzinę, swoich znajomych Tatarów z rzeczypospolitej, 
meczet, w którym modlił się żarliwie do allaha. Czasem tyl-
ko czuł się niczym rzucony w przepaść. adaptacja w obcym 
kraju była bardzo trudną. liczył na pomoc matki i ojczyma. 
Praktycznie była to już obca kobieta, która dała mu odczuć, 
że nie darzy go prawdziwą miłością. zaszokowana i niezarad-
na wobec oczekiwań przerastających jej możliwości. Potrze-
by były kolosalne, gdyż siedmioosobowa rodzina musiała 
gdzieś zamieszkać i otrzymać niezbędne wyżywienie. Na-
stępnym problemem była edukacja i możliwość pracy. Fati-
ma nie pracowała, a zajmowała się rodziną: trojgiem dzieci 
od męża rodkiewicza, który pracował fizycznie. 

ibrahim z wielką determinacją przystapił do wszelkich 
obowiązków. Nawiązał kontakty z ludźmi, którzy nie omiesz-
kali mu pomóc. Jego rodzina zamieszkała tymczasowo i nie-
odpłatnie w domu samotnej kuzynki. Potraktowała swą usłu-
gę jako dar dla potrzebujących według zasad islamu. inni 
podarowali żywność lub różne rzeczy pierwszej potrzeby. 
Udzielili porad w sprawach znalezienia pracy. Młodsze dzie-
ci zapisano do szkoły. Życie potoczyło się własnymi torami. 
Wszyscy odzyskali nadzieję na lepsze jutro. Pierwszą pracę 
podjął ibrahim jako pomoc kuchenna. zmywał naczynia, 
szorował garnki, rozwoził i układał produkty żywnościowe 
w magazynie. Otrzymał ubezpieczenie zdrowotne, skrom-

ną pensję oraz w prezencie niektóre produkty żywnościo-
we. szczególnie przydało się ubezpieczenie, gdyż niezbęd-
na była implantacja oka. zabieg ten był bardzo kosztowny 
i możliwy tylko przy pokryciu opłat przez ubezpieczenie me-
dyczne. Operację wykonał bardzo dobry doktor pochodze-
nia polskiego. ibrahim darzył go zaufaniem i z wdzięcznością 
wspominał do końca swego życia. Odzyskał pełnię wzroku, 
a jednocześnie chęć do pracy i w ogóle życia.

Czas wolny wykorzystywał na zajęcia w meczecie. Współ-
pracował z imamem samuelem rodkiewiczem i aleksan-
drem Jasińskim, a później z adamem aleksandrowiczem. 
Wszyscy byli wcześniejszymi emigrantami z dawnej rze-
czypospolitej. zainteresowali się wiedzą, doświadczeniem 
i zdolnościami ibrahima, który chętnie dzielił się z nimi no-
wościami ze starego kraju. dodatkowa praca przynosiła 
mu dużo satysfakcji i pieniądze, które oszczędzał na kup-
no własnego domu. Pierwsze zaoszczędzone pieniądze,  
8 tysięcy dolarów, wpłacił do banku po trzyletnim pobycie 
w Nowym Jorku.

szybko opanował język angielski umożliwiający proste 
porozumienie się w środowisku. Otrzymał obywatelstwo 
Usa. Mógł wówczas pomyśleć o kupnie używanego domu. 
W roku 1957 trzymał kredyt w wysokości około 30 tys. dola-
rów. Opłaty rozłożono mu na 30 lat. Trochę pieniędzy prze-
znaczył na ogólny remont, który wykonał we własnym zakre-
sie sposobem gospodarczym. Cała siedmioosobowa rodzina 
zamieszkała pod własnym dachem w pięknej dzielnicy No-
wego Jorku. Byli bardzo gościnnymi gospodarzami: kochali 
ludzi bez względu na wyznanie wiary i narodowości. 

Wkrótce ibrahim podjął pracę w małej fabryce ręcznej 
wyprawy skór szlachetnych przeznaczonych na szycie futer 
na Manhattanie. Praca była trudna, wymagała dokładności 
i fachowości. i tu wykazał swe ogromne zdolności organi-
zacyjno-manualne. Uczył nowych pracowników, służył radą 
i pomocą oraz udzielał instrukcji w organizacji pracy. zajęcie 
swoje bardzo lubił, był zdyscyplinowanym i odpowiedzial-
nym pracownikiem, miłym dla kolegów i lojalnym wobec wła-
ściciela. Przepracował ćwierć wieku. Odszedł na emeryturę 
mając 71 lat. Był człowiekiem dojrzałym i spełnionym. Więcej 
czasu mógł teraz przeznaczyć dla domu, rodziny i działal-
ności społecznej. Pracował w meczecie, odwiedzał chorych 
w szpitalach oraz domach opieki. Na wakacje wyjeżdżał do 
rodzinnej Polski, na Białoruś i litwę. Tam też odwiedzał zna-
jomych; spędzał czas świąteczny wspólnie z dalszymi krew-
nymi. Cieszył się życiem wraz z żoną i liczną rodziną. Uwiel-
biał przebywać w meczecie nowojorskim na Powers street.

Modlitwa z okazji 100-lecia nowojorskiego meczetu. Po lewej: imam 
adam aleksandrowicz, po prawej imam ibrahim Bronisław alijewicz 
(modlił się na siedząco z uwagi na stan zdrowia). Pogrzeb imama alijewicza na nowojorskim mizarze, 25.02.2008 r.
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W 1990 roku doceniono jego wiedzę i ogromne zaangażo-
wanie w wykonywaniu posług religijnych. Otrzymał miano-
wanie na stanowisko imama. Uhonorowano go też pamiąt-
kową plakietą, na której napisano:

Prezented to
imam Bronislau alijewicz

 iN deeP aPPreCiaTiON aNd reCOgNiTiON FOr 
YOUr MaNY Years OF ValUaBle  

aNd dediCaTed serViCes 
 as OUr religiOUs leader 

OF THe MOsleM MOsQUe. iNC.
 1990

W dowód głębokiego szacunku i uznania dla wielu lat 
Twoich cennych i ofiarnych działań jako naszego  

religijnego lidera muzułmańskiego meczetu.

W roku 1993 nagle zmarła jego żona anifa. Bardzo prze-
żył śmierć bliskiej mu osoby. W domu zapanowała cisza 
i smutek. ibrahim Bronisław pogrążył się w żałobie i tylko 
kontakt z ludźmi oraz praca w meczecie była mu pociechą 
w przygnębieniu. samotność skłoniła go do szukania towa-
rzyszki życia, a jednocześnie dozgonnej opiekunki. Po cało-
rocznej żałobie postanowił szukać partnerkę na jesień życia.

spotkaliśmy się w meczecie: byłam tą poszukiwaną oso-
bą, której ibrahim się oświadczył. Mimo dojrzałego wieku 
(miał już 82 lata) jawił się człowiekiem konkretnym, bardzo 
zdecydowanym. Wiedział, czego chciał. Był przystojnym, 
sympatycznym mężczyzną o przyjemnym sposobie bycia. 

Jego marzenia spełniły się i zostały uwieńczone 6 listo-
pada 1994 roku ślubem lejli Majewskiej z Bronisławem ali-
jewiczem.

Życie ibrahima i moje uległo zmieniło. zamieszkaliśmy 
w domu mego męża pod adresem 75-47 67-th drive w dziel-
nicy Middle Village. Cieszyliśmy się swą obecnością i białą 
miłością. Potrzebowaliśmy bycia z człowiekiem. Byliśmy 
sobie prawdziwymi przyjaciółmi na dobre i na złe. zdoby-
waliśmy wspaniałych sympatycznych przyjaciół. ibrahim był 

bardzo aktywny, dziękował allahowi za daną mu możliwość 
pięknego życia w trzecim wieku. razem uczestniczyliśmy 
we wszystkich uroczystościach religijno-towarzyskich. do-
czekał pięknej rocznicy 90-lecia. 25 lutego 2002 roku urzą-
dziliśmy bal urodzinowy z udziałem 40-osobowej rodziny 
w historycznej restauracji o nazwie „Niderstate”.

spokojną i przyjemną jesień życia zakłócały niekiedy pro-
blemy zdrowotne. staraliśmy się zapobiegać im za pomocą 
medycyny naturalnej. Bronisław rozumiał swe niedomaga-
nia, potrzebował więcej czasu na wypoczynek. Postanowił 
znaleźć młodszą osobę do prowadzenia posług religijnych 
i modlitwy, która mogłaby kontynuować nasze tradycje. 
Przygotował na zastępstwo imama irhana Yildrima, młode-
go i inteligentnego obywatela Usa pochodzenia tureckiego. 
Przyjął on wszelkie obowiązki wraz ze stylem i zasadami pro-
wadzenia modlitw Tatarów rzeczypospolitej. ibrahim udzie-
lił mu odpowiednich przygotowań i przeprowadził szkolenie.

Obaj imamowie, Bronisław alijewicz i adam aleksan-
drowicz, odeszli na zasłużoną emeryturę 21 kwietnia 2007 
roku, w dniu setnej rocznicy powstania meczetu w Nowym 
Jorku. Tego dnia przyjął podziękowanie i pamiątkowy zegar 
pozłacany, który odmierzał jego czas już w bardzo szybkim 
tempie. 20 lutego 2008 roku ibrahim Bronisław spokojnie 
i świadomie odszedł na zawsze. Pozostawił żonę i najbliższą 
rodzinę w smutku i żałobie.

Pogrzeb odbył się 25 lutego 2008 roku w 96. rocznicę 
jego urodzin. Przybyli członkowie rodziny, bliscy przyjacie-
le oraz liczni goście z wielu stanów Usa. Wszyscy zostali 
zaproszeni na wspólny obiad do ulubionej restauracji „lon-
don”. ibrahim Bronisław zakończył życie godnie, czuł się 
człowiekiem spełnionym. Cieszył się z każdego dnia. Nie 
marnował czasu, starał się wydłużać każdą godzinę, dążył 
do bycia liderem w swoim środowisku. 

 Był gorącym i rozumnym patriotą. kochał kraj i ludzi zie-
mi ojczystej, szanował tradycje: w tych ideałach odnajdywał 
sens życia.

lejla Majewska 
Fot. z archiwum domowego lejli Majewskiej 

z dziejami Tatarów polskich związana jest niejedna legenda. 
Niektóre mogą mieć oparcie w źródłach, lecz wiele stanowi 
tylko wymysł czasu. Nie wiemy, kto je wymyślił, aby wzbo-
gacić historię swojej społeczności.

legendy nie dotyczą tylko Tatarów, bowiem posiada 
je każdy naród, a podejście do nich bywa różne – moż-
na wierzyć i nie wierzyć, jak kto chce. zadaniem history-
ków jest wszelako wydobycie z nich choćby jakiejś cząstki 
prawdy. z naszych tatarskich legend do najbardziej po-
pularnych należą te o łowczycach i o pobycie króla Jana 
iii sobieskiego w kruszynianach. Nie będę tutaj wchodzić 
w ich szczegóły, gdyż obie są dość dobrze znane naszej 
społeczności.

gorzej jednak, kiedy nie tyle powstają legendy, co zakra-
dają się kłamstwa. dotyczy to również Tatarów. Ostatnio 
rozpowszechniła się wiadomość, jakoby działający w latach 

trzydziestych XX wieku komitet Budowy Meczetu w War-
szawie nie rozpoczął jego budowy ze względu na wybuch  
ii wojny światowej, a przeznaczone na ten cel środki przeka-
zał na konto Funduszu Obrony Narodowej. Brzmi to bardzo 
chwalebnie, lecz żałować należy, że jest nieprawdą. Oczywi-
ście nasi Tatarzy nie żałowali złotówek na budowę mecze-
tu, w samym Nowogródku uzbierali ponad 200 zł. zebrane 
środki wpłacali za pośrednictwem swoich gmin, bezpośred-
nio na konto Funduszu Obrony Narodowej1.

Jednakże, pomimo apeli wystosowanych nie tylko do Ta-
tarów, nadchodziły wyłącznie skromne sumy, między inny-
mi od współwyznawców z Bliskiego Wschodu, poza Turcją, 
gdzie reformy prezydenta kemala Paszy posiadały charak-
ter narodowy, ale i antyreligijny. Ministerstwo spraw za-

1 „Życie Tatarskie”, 1939, nr 4, s. 21-22

Aleksander Miśkiewicz

to, co mnie niePokoi
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Бягомль, Бегомль, Biehomla, Biahoml, Бегамля, 
Бягомаль, Бягомля, Bieholin, Biegoml, Begoml, Biahoml, 
Biehoml, Biagoml – tak, na przestrzeni dziejów, zmieniały 
się nazwy tej niewielkiej miejscowości, wzmiankowanej po 
raz pierwszy pisemnie w roku 1582. Niegdyś wieś w grani-
cach rzeczypospolitej Obojga Narodów, obecnie osiedle 
typu miejskiego w rejonie dokszyckim obwodu witebskie-
go republiki Białoruś.

Historia zapomnianego tatarskiego mizaru w Biehomli 
bierze swój początek w roku 1921, kiedy to postanowienia 
Traktatu ryskiego pomiędzy rosyjską socjalistyczną Fede-
racyjna republiką sowiecką i Polską pozostawiły biehoml-
skich Tatarów na terytorium sowieckiej Białorusi, zaś ich 
współplemieńców – w Polsce. Na polskiej ziemi pozostały 
również wszystkie pobliskie mizary: w dokszycach, karo-
linie, głębokim. Nie mając możliwości dokonywania tam 
pochówków, Tatarzy byli zmuszeni prosić o pozwolenie na 
wyznaczenie terenu pod muzułmański cmentarz w pobliżu 
Biehomli. Przydzielono im niewielką działkę na miejskim 
cmentarzu chrześcijańskim, którą otoczyli rowem. Pogrzeby 
odbywały się tu aż do roku 1939, gdy dostępny stał się mizar 
w dokszycach. 

Obecnie mizar znajduje się w bardzo złym stanie. Teren 
jest nieuporzadkowany, a dodatkowy bałagan czynią odwie-
dzający pochowanych obok chrześcijan. Wiele nagrobków 
uległo zniszczeniu. Ocalało jedynie około pięciu pomników 
z inskrypcjami. W Biehomli zamieszkuje tylko jedna tatarska 
rodzina: gembiccy.

Tekst i fot. Józef Jakubowski 
Tłum. z jez. rosyjskiego: Musa Czachorowski 

Józef Jakubowski

tatarski mizar w biehomli

granicznych popierało wysiłki komitetu, wspierając przy 
tym podróże muftiego dr. Jakuba szynkiewicza na Bliski 
Wschód oraz do indii brytyjskich (dzisiejsze terytorium Pa-
kistanu), ale nie przyniosły one spodziewanych rezultatów. 
i cała sprawa budowy meczetu w stolicy stanęła w miejscu, 
o czym komitet zawiadomił Ministerstwo Wyznań religij-
nych i Oświecenia Publicznego pismem z 7 lutego 1939 r.  
Można więc powiedzieć, że komitet Budowy Meczetu 
w Warszawie przerwał swoją działalność z powodu wybu-
chu wojny, jednak nie przekazał na FON ani złotówki, gdyż 
jego konto świeciło pustką. Taka jest właśnie prawda2.

i kolejne kłamstwo, które jak najszybciej powinno 
odejść w niepamięć. Tatarzy zawsze żywili wielki szacu-
nek dla Marszałka Józefa Piłsudskiego, nie tylko dlatego, 
że wśród jego przyjaciół i działaczy konspiracyjnej PPs 
w zaborze rosyjskim był rówieśnik Marszałka, pochodzacy 
z suwalszczyzny Tatar, aleksander sulkiewicz. Postać ta 
jest dobrze znana naszej społeczności. sulkiewicz poległ 
w roku 1916 podczas walk na Wołyniu, jako sierżant 5 Pułku 
Piechoty i Brygady legionów. Jego prochy, odprowadzone 
uroczystym konduktem ulicami stolicy, zostały 8 listopada 

2 O działalności komitetu Budowy Meczetu w Warszawie piszę w swo-
jej książce „Tatarzy polscy 1918-1939”, Warszawa 1990, s. 92-96, także: 
a. kołodziejczyk, Komitet Budowy Meczetu w Warszawie 1928–1939, 
„kronika Warszawy”, nr i, s.135-150.

1935 roku złożone na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie.
sam Marszałek odnosił się życzliwie do Tatarów, podczas 

wojny polsko-bolszewickiej zezwalając na organizację Puł-
ku Tatarskiego Ułanów im. Mustafy achmatowicza. ale, oto 
pojawiła się plotka, że w Belwederze był ochraniany przez 
żołnierzy pochodzenia tatarskiego. kto wymyślił tę plotkę, 
która od samego początku jest zwykłym łgarstwem? komu 
zależało na tym, aby ośmieszyć Tatarów? kłamstwo poszło 
już w lud, słyszeli o tym nawet Tatarzy na krymie, wierząc, 
że to prawda. Jak najszybciej należy o tym zapomnieć3. 

zdaję sobie sprawę, że są w naszej społeczności osoby 
(choć w mniejszości), którym nie będzie się podobało to, 
o czym napisałem. słyszałem już opinię, że wcale nie szko-
dzi, że to nieprawda. Ważne, że chwalebnie opisuje naszą 
przeszłość. każde jednak kłamstwo w końcu wyjdzie na 
wierzch, a wówczas nikt nie powstrzyma się od krytyczne-
go spojrzenia na dzieje polskich Tatarów. a przecież są tam 
fakty, które mogą być dla nas dumą, tylko kto wtedy w nie 
uwierzy? Przestańmy brnąć w kłamstwa.

aleksander Miśkiewicz 

3 Obie wspomniane wyżej fałszywe informacje znalazły się m.in. w książ-
ce M. „Biszopa” Biskupa pt. „Śladami zapomnianych bohaterów”, w roz-
dziale Ostatnia szarża Tatarów, Poznań 2011, s. 80-81.

Jeden z kilku ocalałych nagrobków na biehomlskim mizarze.
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Od kilku tygodni, wespół z tłumaczem i redaktorem Johnem 
kearnsem, tłumaczymy Rubajaty stepowe Musy Czacho-
rowskiego na angielski. za nami kilka spotkań, burzliwych 
dyskusji, moc refleksji. Chciałbym skorzystać z okazji, aby 
w tym miejscu podzielić się moimi przemyśleniami.

Czym jest tłumaczenie? Teoria i praktyka translacji do-
starcza wielu gotowych, acz abstrakcyjnych odpowiedzi, 
doszukując się jego istoty na przemian w lingwistyce, semio-
tyce, pragmatyce, czy też praktyce artystycznej. Być może 
nie istnieje tłumaczenie jako kategoria abstrakcyjna; jest to 
każdorazowa, pojedyncza wyprawa w wielokrotność no-
wych światów. Musa Czachorowski zaludnia swój poetycki 
świat kryształami, które przestają odbijać rzeczywistość co-
dzienną, ale za to mrugają do siebie, zapraszając czytelnika 
do przygody. 

Trzydzieści trzy rubajaty rozwijają przestrzeń iście stepo-
wą. Porywa namacalność języka, który kreśli różne kierunki, 
szlaki, tropy w materii, a jednocześnie jest mapą wieczno-
ści. Czytelnik odkrywa molekularną naturę wszystkiego, co 
istnieje. „Cisza nas obejmuje, unosi, kołysze...” Przestrzeń, 
gdzie współistnieją różne kierunki przepływów, rozmaite ich 
intensywności, rozgałęzienia i sploty.

Tłumaczenie Rubajatów na język angielski to bitwa po-
między wiernością wizjom autora, a rytmami angielskiej 
mowy. Poeta biega po terenie utkanym z niejednorodnych 
faktur. Jest tu lekkość liścia, szybkość strzały, ale też szorst-
kość, ciężar ołowianej grawitacji, żwir i trud. zarówno na po-
ziomie symbolicznym, jak i stylistycznym. Jednym słowem: 
barocco – nieregularna perła. Pojawia się pokusa, żeby 
wszystko to w języku angielskim wyprostować, zharmonizo-
wać, wygładzić, dopowiedzieć.

„dźwięczny zaśpiew krzywej klingi” z dwudziestego 
ósmego rubajatu jest w tym względzie symptomatyczny. 
Może po angielsku stać się śpiewem, a więc domeną nut 
i melodii. ale jednocześnie przecież zaśpiew urywa się; ma 
w sobie pojedynczość, nagłość, spontaniczność. łączy się 

Tatarzy polscy, zwani także Tatarami litewskimi lub polsko-
-litewskimi, w ostatnich latach stanowią częsty temat badań 
zarówno o charakterze kulturoznawczym, jak i religioznaw-
czym, literackim i socjologicznym. Wynika to z jednej strony 
z zainteresowania islamem jako takim, na co wpływa sytuacja 
polityczna w świecie, z drugiej zaś z zainteresowania mniej-
szościami religijnymi i etnicznymi jako takimi i ich funkcjono-
waniem w społeczeństwie polskim. Polska, należy do krajów 
stosunkowo jednolitych etnicznie i religijnie, tym ważniejsze 
jest opisanie tych mniejszości, które wśród nas żyją.

książka Michała łyszczarza jest kolejną pracę poświęco-
ną Tatarom w Polsce – zastanawiać się można, czy jeszcze 

Radek Przedpełski

Marek M. Dziekan

zaśPiew krzywej klinGi

obraz młodeGo Pokolenia 
Polskich tatarów

z obrysem intonacji, akcentu, a więc jest pewną modalno-
ścią, sposobem ekspresji, właśnie „krzywą klingą” amplitu-
dy. Nie symetrycznym cięciem miecza harmonii, lecz zmia-
ną, która ustanawia pewien charakterystyczny rytm. z kolei 
dźwięczność to wibracja dźwięku; wibracja, który jest afek-
tem powstającym między ciałem źródła dźwięku, a ciałem 
odbiorcy. a więc trzeba szukać dalej.

Podobnie z rymami rubajatu, aaba. Świat anglojęzyczny, 
owszem, ma tłumaczenie perskich rubajatów Omara Chajja-
ma pióra edwarda Fitzgeralda zachowujące powyższy układ 
rymów. Jednocześnie jednak tłumaczenie to w wielu aspek-
tach zdradza uprzedzenia swojego wiktoriańskiego autora, 
będąc w istocie orientalizującą fantazją. Fitzgerald próbo-
wał zresztą przez swoje tłumaczenie „naprawiać” perską 
poezję. zachowanie rymów nie jest gwarancją uczciwego 
potraktowania tekstu źródłowego. Nie na darmo Rubajaty 
Musy Czachorowskiego dopełnione są przymiotnikiem „ste-
powe”. Mamy tu do czynienia z formą hybrydyczną, baro-
kową. Być może, zamiast pogoni za rymami, które w języku 
angielskim grzebią wiersze w stylistycznym gipsie, należy 
szukać wewnętrznego rytmu wiersza w jego języku doce-
lowym; rytmu, który wykluje się sam, w miarę pracy nad se-
kwencją wierszy. a więc trzeba szukać dalej.

Tłumaczenie to proces stwarzania połączeń pomię-
dzy różnymi modalnościami. Ta synestezja bynajmniej 
nie ogranicza się do słów, ale stanowi o niewyczerpanej 
dynamice (nie)widzialnego świata. Fotograficzne pisa-
nie światłem, emisja dźwięku poprzez zamianę wibracji 
powietrza na drgania elektryczne, transkrypcja dNa na 
mrNa, a także kultura i stosunki międzyludzkie oraz, co 
ważne, międzykulturowe. Nic dziwnego zatem, iż, stani-
sław stachowski w swoim słowniku polskich turcyzmów 
umieszcza słowo tłumacz wśród „starych pożyczek turec-
kich (sprzed XiV)”. 

 radek Przedpełski 

coś nowego można o nich napisać po tym, jak ukazało się 
już tyle, czasem bardzo obszernych opracować na ich te-
mat? szczególnie pytanie to pojawia się, jeśli pamiętamy, 
że w roku 1999 ukazała się książka katarzyny Warmińskiej 
z tożsamością tatarską w tytule. Okazuje się, że w kontek-
ście książki Michała łyszczarza należy na to pytanie odpo-
wiedzieć jednoznacznie pozytywnie. Wynika to w pierw-
szym rzędzie z uściślenia tematu – tożsamość i związane 
z nią problemy badane są w środowisku młodego pokole-
nia Tatarów. Tego, które w ogromnym stopniu wydane jest 
„na pastwę” nowoczesności i pseudonowoczesności, często 
oznaczającej daleko posuniętą uniformizację.
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Niewiele osób wie, że na tatarskiej ziemi, jeszcze przed 
rewolucją [październikową 1917 roku – przyp. tłum.] były 
miejsca, gdzie zamieszkiwali kozacy-muzułmanie. Jedno 
z nich to wieś Bolszoj kulbasz w rejonie zielenodolskim. 
zaledwie kilka kilometrów dalej, w sąsiednim rejonie wy-
sokogorskim, do tej pory istnieją dwa sioła – kazaklar 
i Bolszoj Bitaman, których nazwy mówią same za siebie. 
W czasach przedrewolucyjnych pochodzący stąd rekruci 
odbywali służbę wojskową w sotniach muzułmańskich ko-
zaków. 

Tak wspominał urodzony w Bolszoj kulbaszu emeryt 
Wilgus zakirow: „kiedy byłem bardzo młody, nasza wieś 

Artjom Subbotkin

kozacy-muzułmanie  
na tatarskiej ziemi

dzieliła się na dwie części. każda połowa miała własny 
meczet i swojego mułłę, tylko cmentarz za wioską był 
wspólny. do rewolucji połowa mieszkańców płaciła po-
datki i zobowiązana była do innych świadczeń, natomiast 
druga połowa miała obowiązek wystawiać dżygitów do 
służby wojskowej, a jej mieszkańcy byli zwolnieni z wszel-
kich podatków. Ponadto służący w armii mieli wielkie 
przywileje: ich grunty orne i łąki były trzy razy większe 
niż innych. Mój ojciec urodził się w roku 1912 roku. Opo-
wiadał mi, że w tamtych czasach ojciec musiał przygoto-
wać dla dwudziestoletniego syna konia-czterolatka, na 
którym młodzieniec stawiał się przed komisją wojskową. 

Michał łyszczarz przeprowadził szeroko zakrojone ba-
dania nad młodym pokoleniem wspólnoty tatarskiej w Pol-
sce. Fragmentaryczne wyniki prezentowane były już przez 
niego w kilkunastu artykułach i wystąpieniach konferen-
cyjnych w różnych ośrodkach krajowych. efekty ostatecz-
ne tych badań okazały się niezwykle interesujące i dają 
asumpt do porównań z podobnymi przeprowadzanymi 
wśród polskiej młodzieży, którą umownie można nazwać 
„katolicką”. W ten sposób uzyskany został szerszy obraz 
młodego pokolenia Polaków, przeanalizowany jego system 
wartości, a przede wszystkim zmiany, które w książce łysz-
czarza zostały dobitnie zasygnalizowane w podziale we-
wnątrz młodego pokolenia na trzy kategorie: „uczniowie”, 
„buńczuk” i „halaka”. Podział ten został bardzo dobrze 
uzasadniony i udokumentowany i będzie mógł, przynaj-
mniej przez jakiś czas, służyć jako modelowy.

Monografia obejmuje bardzo szerokie spektrum zagad-
nień, trudno tu wskazać na znaczące luki w tym obrazie, 
uwzględniającym zarówno aspekt historyczny kształto-
wania się wspólnoty polskich Tatarów, jak i aspekt reli-
gijny (na tle porównawczym – różnice między islamem 
„ortodoksyjnym” a „tatarskim”). Na czoło wysuwa się 
oczywiście aspekt społeczno-kulturowy, opracowany 
w sposób niebudzący zastrzeżeń od strony metodolo-
gicznej. Wywód został przeprowadzony logicznie i konse-
kwentnie. Najpierw omówione zostały zagadnienia teore-
tyczne związane z etnicznym i religijnym aspektem tożsa-
mości. Ten teoretyczny rozdział napisany został w sposób 
nieobciążający książki nadmiernie teoriami – jest mowa 
dokładnie o tym, do czego Michał łyszczarz odnosi się 
w dalszych częściach pracy. W kolejnych rozdziałach roz-
wijane są konkretne zagadnienia istotne dla tematu książ-
ki. i tutaj należy wskazać na dyscyplinę wywodu. 

 „Młode pokolenie polskich Tatarów” wnosi bardzo 
wiele do naszej wiedzy o Tatarach, o przemianach i ce-
chach ich tożsamości. szczególnie ważne to w czasach, 
kiedy dyskurs tożsamościowy często przeciwstawia się 
globalizacji, niwelującej naturalne różnice wewnątrz ludz-
kich społeczności.

Marek M. dziekan 

Michał łyszczarz, „Młode pokolenie polskich Tatarów” 
katedra socjologii Wydz. Nauk społecznych Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Muzułmański związek religijny w rP
stron 317, isBN 978-83-64358-21-0
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Przez sześć miesięcy młodych kozaków uczono musztry, 
obsługi broni białej i palnej, po czym wracali do swoich 
domów. We wsi traktowano ich z respektem. Wiedziano, 
że kłótnia z nimi jest niebezpieczna – każdy miał przecież 
w domu karabin i szablę...”

skąd w tatarstanie kozacy? 
bractwo wolnych wojowników 

kozactwo – to zaskakujące swoją oryginalnością zjawi-
sko, powstałe na kresowych ziemiach państwa rosyjskie-
go. Chociaż w świadomości większości ludzi wiązało się ze 
wspieraniem samodzierżawia i ochroną prawosławia, to 
pod względem etnicznym kozactwo przyciągało ludzi roz-
maitego pochodzenia, wchłaniając przedstawicieli najbar-
dziej zuchwałych i gotowych na wszystko ludów, których 
losy związane były z dzikimi Polami i Wielkim stepem. 
Przodkami dzisiejszych mieszkańców kozackich stanic są 
nie tylko tułający się słowianie, uciekający z centralnej 
rosji spod książęcej władzy. W tworzeniu kozackiego sta-
nu uczestniczyły koczownicze ludy z rejonu Czarnomorza, 
stepów azowskich, Połowcy i Pieczyngowie, Nogajcy i kał-
mucy, a także narody północnego kaukazu. To nie przypa-
dek, że wielu bohaterów dzieła Michaiła szołochowa [chodzi 
o kozacką epopeję „Cichy don” – przyp. tłum.] nosi „naro-
dowe” nazwiska, np. esauł Połowcew, podesauł kałmukow. 

W kozackiej leksyce oprócz słów czysto rosyjskich znaj-
dziemy wiele pochodzących z innych języków. Na przykład 
dobrze znane słowo „szaszka” [szabla z charakterystyczną 
bezjelcową rękojeścią – przyp. tłum.] stanicznicy zapoży-
czyli od adygejczyków. Oznacza ono „długi nóż”. Oprócz 
tego, kaukaskie korzenie posiada kozacka papacha. Charak-
terystyczna nahajka ma pochodzenie tureckie, podobnie jak 
wiele innych elementów kozackiego ekwipunku: szarawary, 
baszłyk [kaptur z długimi końcami do zawijania wokół szyi 
lub pasa – przyp. tłum.], burka. Nie ma wątpliwości co do 
pochodzenia słów: kureń [obejście, zagroda, także oddział 
kozacki – przyp. tłum.], ataman [dowódca mający uprawnie-
nia wojskowo-administracyjne – przyp. tłum.]. Nawet słowo 
kozak, według niektórych językoznawców, wywodzi się z ję-
zyka tatarskiego. Tak nazywano lekkozbrojnych jeźdźców 
w składzie nieregularnych oddziałów chańskiej konnicy. Po 
upadku złotej Ordy chętnie służyli władcom średniowiecz-
nej europy, między innymi ruskiemu gosudarowi, określa-
ni tam mianem służebnych [tj. służących orężnie – przyp. 
tłum.] Tatarów.

na linii Granicznej 

Jeśli uważnie przestudiujemy mapę współczesnego Ta-
tarstanu, to znajdziemy na niej kilka miejscowości zwanych 
kazaklar. Wsie i osady o tej samej nazwie znajdują się w re-
jonach: arskim, wysokogorskim, tjułjaczyńskim i tukajew-
skim. i choć dzisiejszy sposób życia ich mieszkańców nie 
różni się od życia sąsiadów, to wielu starszych ludzi pamię-
ta o muzułmańskich kozakach z minionych czasów. 

– Mieszkał w naszym kulbaszu staruszek Fajzrahman 
abyj – opowiadał Wilgus garifzjanowicz. – Nazywali go 
jeszcze Jarosławem, bo służył w Jarosławiu. i stopień miał 
oficerski – kapitan! zawsze nosił koszulę na wierzch i sza-
rawary z lampasami... 

skąd u nas kozacy? rzeczywiście, niegdyś przez teryto-
rium współczesnego zakamia przechodziła linia strażnicza. 
i dzisiaj przypominają o niej zachowane miejscami resztki 

zasiek, wałów ziemnych i innych umocnień. służbę pełniły 
tu kozackie sotnie. Co ciekawe, sztab Orenburskiego ko-
zackiego Wojska znajdował się nie w Orenburgu, a w ka-
zaniu. W tamtych czasach kozakami byli nie tylko rekruci 
wyznający prawosławie, ale też tak zwani cudzoziemcy 
– inorodcy. i to nie tylko muzułmanie. W kozackich sot-
niach służyli bowiem także buddyści – Buriaci i kałmucy. 
szacunek dla zwyczajów sąsiednich narodów był ważnym 
warunkiem przetrwania w napiętej sytuacji wzdłuż grani-
cy. kozacy-inorodcy korzystali z takich samych praw jak 
prawosławni. Nierzadko uzyskiwali stopnie oficerskie. Na 
przykład dziadek białogwardyjskiego generała ławra kor-
niłowa ze strony matki pochodził z syberyjskich Tatarów 
wyznania muzułmańskiego. aby dosłużyć się oficerskiej 
rangi, muzułmanin nie musiał zmienić wiary swoich ojców. 

islam kozakowi nie Przeszkadza 

– każda muzułmańska sotnia kozacka dzieliła się na na 
sekcje – dziesiątki – kontynuował Wilgus garifzjanowicz. 
– Przy sotni był mułła w stopniu oficerskim. W istocie wy-
konywał on obowiązki podobne do tych, za które w armii 
radzieckiej odpowiadał oficer polityczny. zazwyczaj sta-
nowisko to zajmował achun – starszy duchowny [achun, 
achund – z jęz. perskiego, w iranie i przedrewolucyjnej ro-
sji przełożony muzułmańskiego duchowieństwa z danego 
regionu lub miasta – przyp. tłum.]. U nas w kulbaszu rów-
nież mieszkał achun, któremu podlegało dziesięć okolicz-
nych meczetów. Był on człowiekiem zamożnym – zaprząg 
miał z dziesięciu koni. W ogóle to i nasza wioska uznawana 
była za bogatą – trzy sklepy targowe, cztery młyny, ma-
ślarnia. Wszystkie kozackie obejścia w kulbaszu były do-
statnie, podupadłych się nie widziało. Nie tylko dlatego, 
że kozacy mieli duże nadziały gruntu. Pracowali od świtu 
do zmierzchu, nie lenili się. Mój ojciec już od czternastego 
roku życia orał pole. i pijaństwa żadnego nie było – religia 
nie pozwalała. a w każdy piątek staruszkowie zbierali się 
w meczecie na modlitwę. 

Według współczesnych opisów, kozacy-muzułmanie już 
od XiX wieku nie odróżniali się ani mową, ani wyglądem od 
kozaków-słowian. Jedyna różnica była tylko w wyznaniu 
i związanych z religią nakazach żywieniowych. No i jeszcze 
w kolorze lampasów i otoków czapek. Cała reszta: i zało-
żona na bakier czapka, i bujny czub, i podkręcone wąsy, 
i lekkomyślna dziarskość podczas dżygitówki, i szalona od-
waga w atakach na wroga – wszystko to w pełni cechowało 
również kozaków-muzułmanów.

Trzeba powiedzieć, że kozacy-muzułmanie wykazali się 
nie tylko podczas rozruchów społecznych, wstępując pod 
sztandary kozackich buntowników: stieńki razina i Jemiel-
jana Pugaczowa. kozacy, w tym muzułmańscy, odegrali 
wielką rolę w rozgromieniu wojsk francuskich w Wojnie Oj-
czyźnianej 1812 roku. Nie przypadkowo po podbiciu prawie 
całej europy, Napoleon Bonaparte twierdził, że kozacy to 
najlepsze lekkie wojska i mając ich w swojej armii, prze-
szedłby z nimi przez cały świat.

Bili się bohatersko w kampanii rosyjsko-tureckiej, 
mimo że przyszło im wojować przeciwko współwyznaw-
com. Fakt ten uwzględniony został przez carskie prawo-
dawstwo: dla kozaków-muzułmanów, którzy wyróżnili 
się w bojach z Turkami, ustanowiono wyjątkowe ordery 
i medale, na których krzyż św. Jerzego zastąpiono począt-
kowo profilem głowy panującej dynastii, a następnie pół-
księżycem. 
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kozacka 
dola 

Podczas wojny domo-
wej [1917-1920 – przyp. 
tłum.] przeważająca więk-
szość kozaków wystąpiła 
przeciwko bolszewikom. 
Czerwoni komisarze 
utworzyli trwały wizeru-
nek zawziętego wroga – 
białego kozaka. W drugiej 
połowie lat dwudziestych 
ubiegłego wieku niebez-
piecznie było nawet wspo-
minać o dawnej przyna-
leżności do kozackiego 
stanu. z ramion staniczni-
ków zniknęły naramienni-
ki, z szarawarów – lampa-
sy. setki rodzin kozackich 
wywieziono na sybir. Po-
zostałych zapędzono do 
kołchozów. 

– U nas w Bolszoj kul-
baszu najpierw chcieli 
zrobić dwa kołchozy – wspominał Wilgus zakirow. – Jednak 
władza uznała to za próbę utrzymania przez muzułmańskich 
kozaków stanowej odrębności. dlatego powstał jeden koł-
choz – imienia Mołotowa, do którego weszli kozacy i nie-ko-
zacy. Uspołecznioną trzodę spędzono do kołchozowych obór. 
zwieziono tam również sprzęt rolny: pługi, brony, młocarnie, 
lobogrejki [maszyna żniwiarska – przyp. tłum.] – wszystko, 
co było podstawą silnego indywidualnego rolnictwa… 

Jednocześnie, władze rozpoczęły atak na religię. 
zamknięto meczety w kulbaszu, represjonowano du-
chownych. W maju 1932 roku został aresztowany przez 
OgPU [Объединённое государственное политическое 
управление, zjednoczone Państwowe kierownictwo Po-
lityczne – przyp. tłum.] ostatni imam-chatib szakir Wali-
dow z typowym dla tego okresu oskarżeniem o „kierowa-
nie kontrrewolucyjnym ugrupowaniem”. sądowa „trójka” 
skazała 65-letniego chatiba na pięć lat zesłania do kraju 
Narymskiego. Po odbyciu połowy wyroku podstarzały 
mułła wrócił do rodzinnej wioski, ale pozostał na wolno-
ści zaledwie kilka miesięcy. W kwietniu 1938 roku został 
ponownie aresztowany i osadzony w więzieniu. rozprawy 
sadowej szakir Walidow już nie dożył – zmarł w więzien-
nym szpitalu. Brak motywacji finansowej i ubóstwo dnia 
powszedniego zmuszało potomków kozaków do opusz-
czania wioski. każdego roku dawał się we znaki brak rąk 
do pracy. Ostatecznie dobiły rolnictwo reformy z lat dzie-
więćdziesiątych. Teraz w Bolszoj kulbaszu mieszka nieco 
ponad dwieście osób. Mało kto może jednak opowiedzieć 
o swoich dziarskich przodkach. Tylko starzy ludzie pamię-
tają dziadkowe opowieści o szarawarach z lampasami, 
ognistych rumakach i chwackich jeźdźcach – mistrzach 
dżygitówki. i stare piosenki o ciężkich kozaczych losach.

czy w tatarstanie  
Pojawią się kozackie wioski? 

kto wie, może w niedalekiej przyszłości kulbaszowcy, 
podobnie jak mieszkańcy stanic kubania i donu, zechcą 

wskrzesić minioną chwałę muzułmańskich kozaków? Prze-
cież kozacki chutor – to nie tylko miejsce zamieszkania  
w wiejskiej okolicy. To społeczność ludzi, powiązanych 
między sobą ideą świadomości. Niegdyś kozackie nara-
mienniki były przedmiotem dumy, uosobieniem władzy 
państwowej, porządku oraz praworządności. W stanicach 
i chutorach nie było miejsca na złodziejstwo, pijaństwo,  
cudzołóstwo. a jeśli i przydarzył się taki grzech, winowajca 
zawsze mógł posmakować kozackiej nahajki. 

W kozackim chutorze poczucie społecznej solidarności 
zobowiązywało kozaków do wzajemnego wspierania się 
nie tylko podczas wojny. każdy z nich był gotowy pójść na 
pomoc sąsiadowi – wesprzeć go w orce oraz sianokosach. 
Praca stanowiła ważną część wychowania – dwunastoletni 
kozaczek samodzielnie zaprzęgał konia, wyprowadzał go 
w pole i orał ziemię. Podobnie i dziewczyny-kozaczki, któ-
rzy od dzieciństwa pomagały matkom w gospodarstwach: 
doiły krowy, piekły chleb, zajmowały się innymi ręcznymi 
pracami. 

Wskrzeszając kozackie tradycje, społeczeństwo odradza 
system życia, która opiera się na pracy i zdrowych relacjach 
międzyludzkich. W Tatarstanie już w roku 1993 entuzjaści 
założyli organizację współziomków – związek kozacki. są 
na terytorium Tatarstanu kozackie jednostki, wchodzące 
w skład odrodzonego Państwowego rejestrowego Oren-
burskiego kozackiego Wojska, a liczba kozaków w kraju 
wynosi już ponad trzy tysiące osób. ale prawie wszyscy są 
rosyjskojęzyczni. Na razie. i kto wie, może wkrótce majda-
ny w Bolszoj kulbaszu i innych kozackich wsiach Tatarsta-
nu rozkwitną kozackimi lampasami.                           

artjom subbotkin 
„Казаки-мусульмане”, http://mamonino.livejournal.com 

Tłum. z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 

Tatarscy kozacy-muzułmanie.
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Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie muzuł-
mańskich instytucji religijnych, które istniały na krymie 
w latach 20. XX wieku. religijną strukturę islamu na-
ukowcy uważają często za „niezinstytucjonalizowaną”, 
tj. taką, gdzie nie ma jednej organizacji, wyodrębniającej 
duchownych jako oddzielną warstwę. Jednak w okresie 
Cesarstwa rosyjskiego była podjęta próba stworzenia 
jednolitego państwowego systemu zarządzania instytu-
cjami religijnymi. Muzułmańska część ludności została 
podporządkowana kilku organom: Orenburskiemu Muzuł-
mańskiemu zgromadzeniu duchownemu (Оренбургские 
магометанские духовные собрание, ОМДС), Tau-
rydzkiemu Muzułmańskiemu zarządowi duchowemu 
(Таврическое магометанские духовные правление, 
ТМДП) i duchowemu zarządowi sunnitów i szyitów za-
kaukazia w Tyflisie (Духовные управление суннитов и 
шиитов Закавказья). 

Początkowo duchowna administracja w imperium rosyj-
skim powołana została do sprawowania kontroli nad muzuł-
mańskim duchowieństwem, ale z czasem stała się podstawą 

Elmaz Muchiddinowna Chajruddinowa 

muzułmańskie instytucje  
reliGijne w autonomicznej 
rePublice krymskiej.  
lata 20. XX wieku

jednoczącą naród w sytuacji utraty własnej państwowości. 
Tym samym odegrała ważną rolę w ochronie etnosu jako ca-
łości. Wydarzenia z roku 1917 stymulowały polityczną dzia-
łalność muzułmanów. W marcu 1917 roku odbył się Wszech-
krymski kongres Muzułmański, podczas którego głównym 
zagadnieniem były pytania o muzułmańskie kierownictwo 
duchowne i komisję wakufną. Mienie, będące wakufami oraz 
kapitały uznano za własność narodu krymskotatarskiego. 
Noman Czelebi dżichan wybrany został muftim muzułma-
nów krymu, zaś dżafer sejdamet zarządzać miał komisją 
wakufów. Powstał również Musispolkom (мусульманский 
исполнительный комитет) – Muzułmański komitet Wyko-
nawczy. Musispolkom miał pod kontrolą działalność poli-
tyczną, kulturalną, sprawy religijne oraz ekonomiczne. Jego 
komitety funkcjonowały we wszystkich miastach powiato-
wych, a nawet w niewielkich wioskach. Po odbyciu kurułtaju 
26 listopada 1917 roku, funkcję Musipolkomu przejął kuruł-
taj i dyrektoriat (organ wykonawczy). 

W roku 1917 na krymie rozpoczęła się wojna domowa. 
Na początku 1918 roku podczas czerwonego terroru ku-

i kurułtaj Narodu krymskotatarskiego, Bachczysaraj, rok 1917. 
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rułtaj i jego władze zostały rozwiązane, zaś Noman Cze-
lebi dżichan rozstrzelany. Warto zauważyć, że do końca 
wojny (jesień 1920 roku), większość struktur utworzonych 
przez muzułmanów krymskich podczas kurułtaju w roku 
1917 istniała w formie krymskotatarskiego dyrektoriatu 
Narodowego, aż do ostatecznego ustanowienia w regio-
nie władzy radzieckiej. 

Po wprowadzeniu rządów radzieckich na krymie zorga-
nizowane życie religijne muzułmanów zostało sparaliżo-
wany: Taurydzki Muzułmański zarząd duchowny przestał 
istnieć, duchowieństwo było zastraszone i oczekiwało na 
represje. Przedstawiciele władzy radzieckiej potrzebowali 
jednak lokalnych kadr do tworzenie organów państwo-
wych w regionach narodowych. ze względu na to, że nie 
były one popularne wśród społeczności, postanowiono 
opierać się na miejscowej ludności autochtonicznej (poli-
tyka korenizacji). Na krymie oznaczało to faworyzowanie 
krymskich Tatarów, drugiej najliczniejszej narodowości 
półwyspu. W celu wzmocnienia swojej pozycji w regionie, 
bolszewicy stworzyli specjalną sekcję – Biuro Muzułmań-
skie (rok 1921), którego głównym celem było prowadzenie 
komunistycznej agitacji i propagandy w języku tatarskim. 
działalność Biura Muzułmańskiego pomogła zwerbo-
wać do współpracy część muzułmańskich duchownych – 
w roku 1922 grupa krymskich Tatarów zainicjowała dzia-
łania, mające doprowadzić do zorganizowania Wszech-
krymskiego kongresu Muzułmańskiego. 

kongresy te odgrywały ważną rolę w życiu krymskich 
Tatarów. zwoływane były z inicjatywy muzułmańskich 
działaczy polityczno-społecznych w celu rozwiązywa-
nia problemów narodowościowych, społecznych, poli-
tycznych i religijnych. Po zakończeniu wojny domowej, 
najważniejszym zadaniem muzułmanów stało się od-
tworzenie swojej struktury organizacyjnej. aby to uczy-

nić, podjęto decyzję o zwołaniu Wszechkrymskiego 
kongresu Muzułmańskiego, którego termin zaplanowa-
no na styczeń 1923 roku. W okresie władzy radzieckiej 
na krymie odbyły się trzy kongresy: 15 stycznia 1923 
roku, 1–5 września 1924 roku, 1–6 grudnia 1925 roku. 
 Po i Wszechkrymskim kongresie Muzułmańskim powsta-
ło Narodowe kierownictwo spraw religijnych Muzułma-
nów krymu (Къырым мусульманлары халкъ идаре-и 
шериеси). Jego celem było „uzdrowienie i odnowienie 
życia religijnego muzułmanów z zamiarem zbliżenia go do 
początkowych założeń islamu i unormowanie działalności 
religijnej muzułmanów krymskiej srr”. 

Na kongresie został opracowany i zatwierdzony waż-
ny dokument statutowy „Ustawa o religijnej organiza-
cji muzułmanów”. zgodnie z tą ustawą organami reli-
gijnej organizacji muzułmanów krymu powinny być: 
zjazd przedstawicieli muzułmańskich parafii i ducho-
wieństwa (мусульманларынъ дин хадими ве маалле 
векиллерининъ ичтимаи), Narodowe kierownictwo 
spraw Muzułmanów krymu (Къырым мусульманлары 
халкъ идаре-и шериеси), (Народное управление 
религиозными делами мусульман Крыма, НУРДМК) – 
NUrdMk, oddziały rejonowe (шубелер векялети), rady 
parafialne (маалле мутевеллилер эйети).

zjazdy przedstawicieli parafii muzułmańskich i du-
chownych planowano odbywać raz w roku, w miesiącu 
muharram [pierwszy miesiąc muzułmańskiego kalenda-
rza księżycowego – przyp. tłum.]. ich zadaniem miało być 
rozpatrywanie i rozstrzyganie zagadnień wiążących się 
z religijnym życiem muzułmanów, analizowanie i zatwier-
dzanie sprawozdań oraz wybór członków NUrdMk. 

Narodowe kierownictwo spraw Muzułmanów krymu 
składało się z pięciu osób wybieranych przez przedsta-
wicieli muzułmańskich parafii i duchowieństwa gmin na 

Uczestnicy i Wszechrosyjskiego kongresu Muzułmańskiego, Ufa, rok 1923.
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roczną kadencję. W skład NUrdMk zostali wybrani: ibra-
him Tarpi, seit-Memet kady-zade, Musljahidin adżi Cha-
lil, seit Murad Weliułła, dżemaledin Wirati. lokalnymi 
organami NUrdMk miały być oddziały rejonowe (шахбе; 
шубелер векиляты) oraz rady miejscowych wspólnot pa-
rafialnych (маалле мутевеллилер эйети). 

NUrdMk stało się przedstawicielskim organem muzuł-
manów krymu, w kompetencji którego były, po pierwsze, 
sprawy o charakterze duchowym i religijnym (nadzorowa-
nie jednolitego i prawidłowego stosowania przez mułłów 
i kadich norm szariatu przy zawieraniu małżeństw, roz-
wodach i podziałach majątku; nadzorowanie publikowa-
nia muzułmańskich książek religijnych; przygotowywanie 
i wdrażanie niezbędnych reform dotyczących spraw reli-
gijnych muzułmanów itp.). Po drugie: kwestie organizacji 
i administrowania (ewidencja wiernych, rejestracji i roz-
liczanie wspólnot religijnych, meczetów i ich własności; 
zatwierdzenie osób wybranych do pełnienia funkcji ducho-
wych: imamów, chatibów [osoba, zwykle imam, wygłasza-
jąca w meczecie piątkowe kazanie, chutbę – przyp. tłum.], 
muezinów, muderrisów [nauczyciel w szkole muzułmań-
skiej, madrasie – przyp. tłum.], kadich, szejchów i innych 
oraz usuwanie ich z urzędów, w przypadku niewłaściwego 
działania). 

Podczas ii Wszechkrymskiego kongresu Muzułmańskie-
go (1–5 września 1924 roku) podjęto decyzję o zreformowa-
niu religijnej organizacji muzułmanów. do cztery wymienio-
nych w Ustawie NUrdMk 1923 roku instytucji religijnych, 
w nowej Ustawie 1924 roku dodano ilmi szurę (Ильми Шура) 
– radę Ulemów i czasopismo „Асрий мусульманлыкъ” 
(„Współczesne Muzułmaństwo”), które odegrało ważną rolę 
w rozwoju muzułmańskiej kultury na krymie.

Nowo powstałe instytucje miały przede wszystkim 
orientację oświatową. krymscy muzułmanie w roku 1920 

strona tytułowa pierwszego numeru czasopisma „Асрий мусульманлыкъ” 
(„Współczesne Muzułmaństwo”).

uznali konieczność odnowienia religii poprzez rozwiązy-
wanie współczesnych problemów za pomocą idżtihadu. 
W tym celu utworzona została właśnie rada Ulemów – 
aby rozpatrywać kwestie religijne i rozstrzygać je zgod-
nie z wymogami czasu. do obowiązków ilmi szury na-
leżało: opracowywanie programów dla szkół religijnych 
i kursów; odpowiadanie na pytania wiernych w sprawach 
religijnych; przygotowywanie kazań; przegląd kazań spo-
rządzonych przez krymskich muzułmanów niebędących 
członkami szury; w miarę potrzeby opracowywanie i pu-
blikowanie książek religijnych. Jeśli poszukamy w historii 
islamu na krymie instytucji o podobnym charakterze, to 
znajdziemy radę muzułmańskich teologów (muftich) dzia-
łającą w Chanacie krymskim, która miała prawo wydawa-
nia fatw i interpretacji prawa w celu rozwiązywania kwe-
stii spornych w sferze religijno-prawnej.

aby oczyścić religię z przesądów i innowacji, przeka-
zywać muzułmańskiej społeczności prawdziwe znacze-
nie islamu, zapoznawać z rozstrzygnięciami problemów 
religijnych ilmi szury, a także powiadamiać o wydarze-
niach w świecie muzułmańskim, postanowiono wyda-
wać czasopismo „Współczesne Muzułmaństwo” („Асрий 
мусульманлыкъ”). Ukazywało się ono w latach 1924–
1927. W roku 1924 wyszedł tylko jeden numer, w 1925 – 7, 
1926 – 5, 1927 – 3. W szesnastu numerach opublikowano 
ponad 170 materiałów, każdy zawierał zatem co najmniej 
10 tekstów. Nakład w roku 1924 i 1925 wynosił tysiąc eg-
zemplarzy, po roku 1925 – dwa tysiące.

redaktorem naczelnym był mufti muzułmanów krymu 
Musljahidin adżi Chalil. Język czasopisma zbliżony był do 
osmańsko-tureckiego, podobnie jak w wielu krymskota-
tarskich publikacjach z tamtego okresu. Oprócz artyku-
łów religijnych publikowano teksty filozoficzne, histo-
ryczne, artykuły polityczne, związane z kulturą i trady-
cjami krymskich Tatarów. „Współczesne Muzułmaństwo” 
(„Асрий мусульманлыкъ”) było pismem nader postępo-
wym. Co ciekawe, wiele z poruszanych w nim problemów 
jest istotnych dla współczesnych muzułmanów. 

Tak więc, w roku 1920 muzułmanom krymu udało się 
stworzyć kierownictwo religijne – NUrdMk, odbyć trzy 
Wszechkrymskie kongresy Muzułmańskie (1923, 1924, 
1925), zorganizować radę Ulemów i czasopismo „Współ-
czesne Muzułmaństwo” („Асрий мусульманлыкъ”) 
w celu „religijnego kształcenia” swoich parafian. Ponadto 
mieszkający na krymie muzułmanie brali czynny udział 
w pracach Wszechrosyjskiego kongresu Muzułmańskie-
go w Ufie (1923), Wszechświatowego kongresu Muzuł-
mańskiego w Mekce (1926), Wszechrosyjskiego kongresu 
Przedstawicieli duchowieństwa Parafialnego i Mutewila-
jetów w Ufie (1926), co pozwoliło im na znacznie posze-
rzyć krąg zainteresowań i aspiracji, współdziałać z muzuł-
manami z innych krajów, jednocząc wysiłki dla rozwiązy-
wania wspólnych problemów. Ponadto, cennym doświad-
czeniem okazała się współpraca religijnych i świeckich 
struktur zarządzania.

elmaz Muchiddinowna Chajruddinowa 
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Pisząc o Tatarach najczęściej, a nawet prawie zawsze, przy-
wołuje się tatarskie zwyczaje i tradycje militarne, broń, ka-
walerię, sposoby walki, łucznictwo i oczywiście wyprawy 
wojenne na państwa ościenne, w tym królestwo Polskie, 
dzisiejszą Ukrainę i południową rosję. zapomina się, albo 
celowo nie wspomina o tym, że np. tatarskie wyprawy na 
Ukrainę, w XVi-XVii stuleciu województwa podolskie, ki-
jowskie, ruskie, bracławskie, wołyńskie i czernihowskie 
rzeczypospolitej, były w dużej mierze działaniami odwe-
towymi za kozackie napady na krym i tureckie wybrzeża 
anatolii nad Morzem Czarnym. Okrucieństwo kozaków za-
poroskich było nie mniejsze od mitycznego i wyolbrzymia-
nego okrucieństwa Tatarów. 

Przedstawia się ich wyłącznie jako wojowników, żoł-
nierzy i koczowników, nie zadając sobie najmniejszego 
trudu, by choć w niewielkim stopniu ukazać Tatarów – pi-
sarzy, historyków, poetów, kaligrafów, nawet filozofów, 
a w nowszych czasach – dziennikarzy, publicystów, wy-
dawców, działaczy społecznych i politycznych, teologów, 
wykładowców wyższych uczelni. Ta jednostronność wciąż 
pokutuje w piśmiennictwie polskim i europejskim. dlate-
go warto i prezentować wybitnych tatarskich intelektu-
alistów. Należy o nich pisać także dlatego, że w historii 
najnowszej Tatarzy byli i są pod rosyjską okupacją oraz 
dominacją, często pozbawiani prawa do rozwijania i kon-
tynuowania własnych kulturalnych tradycji. Tatarscy in-
telektualiści byli prześladowani, osadzani w więzieniach 
i łagrach, mordowani; w najlepszym wypadku zmuszani 
do milczenia lub emigracji. Taki los stał się udziałem m.in. 
Musy dżarullaha Bigijewa. Był on dziennikarzem, pisa-
rzem, politykiem, nauczycielem religii, teologiem wresz-
cie, który całe swoje życie poświęcił próbie pogodzenia 
religii islamu ze współczesnymi przemianami cywilizacyj-
nymi na świecie i zasad religii islamskiej z europejskimi 
zasadami postępu. Jego ideałem był islam wolny od śre-
dniowiecznych, plemiennych naleciałości, muzułmanie 
wolni od zacofania, ciemnoty, fanatyzmu i dewocji, a mu-
zułmanie wykształceni, oświeceni, tolerancyjni i otwarci 
na współczesną cywilizację. 

Musa dżarullah Bigijew (tatarska forma nazwiska Bigi) 
urodził się w roku 1875, w Nowoczerkasku niedaleko rosto-
wa nad donem, w południowej części rosji europejskiej1. 
Jego ojciec, dżarullah, pochodził z zamożnej rodziny za-
mieszkałej we wsi kikino w guberni Penzeńskiej. zmarł, 
kiedy Musa miał sześć lat. Matka, Fatima, córka kierownika 
medresy we wsi kikino, miała z dżarullahem dwóch synów: 
Musę dżarullaha i zahira. Obu pragnęła wychować i wy-
kształcić na nauczycieli w medresach. rostów nad donem 
był pod koniec XiX wieku dużym centrum handlowym, gdzie 

1 elmira akhmetova, Musa Jarullah Bigiev (1875-1949): Political Tho-
ught of a Tatar Muslim scholar, iNTelleCTUal disCOUrse, 2008, 
VOl 16, NO 1, 49-71; azade –ayşe rorlich, The Volga Tatars, stanfor 
1986, s. 59, 214-215.

Selim Chazbijewicz

musa dżarullah biGijew 
– wybitny tatarski myśliciel, Pisarz, 
teoloG i działacz Polityczny XX stulecia (1)

większość mieszkańców stanowili etniczni rosjanie. Nie 
sprzyjało to nauczaniu religii muzułmańskiej. W związku 
z tym matka Musy w roku 1888 wysłała chłopca do kaza-
nia, stanowiącego centrum muzułmańskiej edukacji w Ce-
sarstwie rosyjskim. dawna stolica Chanatu kazańskiego 
posiadała najlepsze szkoły ze wszystkich muzułmańskich 
ośrodków rosji, medresy Husaynije i apanay. Po dwóch 
latach nauki w roku 1890 młody Musa wrócił do rostowa 
nad donem i uzupełnił edukację w rosyjskiej szkole realnej 
(technicznej). 

Po jej ukończeniu wybrał się na wyższe studia islamskie 
do starych muzułmańskich centrów kulturalnych, edukacyj-
nych i politycznych w azji Środkowej – Buchary i samarkan-
dy. studiował także w egipcie u szejcha Muhammada Ba-
khit al-Muti’ī, Muhammada abduha – ucznia i kontynuatora 
muzułmańskiego myśliciela i reformatora dżamaladdina 
al-afganiego. Musa dżarullah uczęszczał na publiczne wy-
kłady abduha oraz zgłębiał indywidualnie historię analiz 
koranicznych w Bibliotece Narodowej w kairze. Oprócz pra-
cy nad koranem studiował biografię Proroka Muhammada 
i hadisy. Po pobycie w egipcie wyjechał do indii, do Uttar 
Pradesh, by poznać sanskryt, język filozofii, literatury i kul-
tury starożytnych indii. Czytał w oryginale „Mahabharatę”, 
starożytny epos indyjski, będący jedną z podstaw dawnej 
kultury indii. 

W roku 1904, po tych dalekich peregrynacjach na-
ukowych, powrócił do rostowa nad donem. Tam ożenił 
się z asmą alije Chanum, córka szejcha zakira efendi, 
nauczyciela religii, imama, członka sufickiego tarikatu 
Czistija, popularnego wśród rosyjskich muzułmanów. Po 
założeniu rodziny, Musa Bigijew w roku 1905 wyjechał 
do Petersburga, by podjąć studia prawnicze na tamtej-
szym uniwersytecie. studiując europejski system praw-
ny i prawo rosyjskie, jednocześnie zgłębiał komentarze 
do koranu oraz hadisy. Trudził się nad teoretyczną pró-
bą połączenia muzułmańskiego i europejskiego systemu 
prawnego. Posiadł dobre wykształcenie zarówno trady-
cyjne muzułmańskie, jak i europejskie. Przyjeżdżając do 
Petersburga, trafił akurat na okres rewolucji 1905 roku, 
zakończonej zwycięstwem opozycji i proklamowaniem 
Manifestu 17 Października przez cara Mikołaja ii, w któ-
rym dozwalano na wolność prasy, powstawanie partii 
politycznych, a także wolność wyznania i sumienia. doty-
czyło to także muzułmańskich poddanych. Musa Bigijew 
przyłączył się do powstającego ruchu politycznego rosyj-
skich muzułmanów na rzecz autonomii kulturalnej i nie-
podległości muzułmańskich narodów rosji. Wszedł do 
petersburskich kręgów inspirowanych doktryną panisla-
mizmu, głoszącą kulturalną i polityczną jedność wszyst-
kich muzułmanów. Panislamizm miał wiele odmian. Był 
polityczną i jednocześnie kulturalną doktryną, głoszącą 
jedność i solidarność wszystkich muzułmanów na świecie, 
za którego twórcę uważa się dżamaladdina al-afganiego. 
Ta solidarność miała być ważniejsza niż przynależność 
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państwowa, lokalna czy regionalna. idee panislamizmu 
łączyły się z dżadidyzmem2, czyli ideą europeizacji oświa-
ty i życia codziennego. 

W wypadku Bigijewa można założyć, że stykając się 
w Petersburgu ze studiującymi tam muzułmanami, ze-
tknął się również z polskimi Tatarami. Bracia leon i Ol-
gierd kryczyńscy, studiujący prawo na petersburskim 
uniwersytecie, zorganizowali koło akademików Muzuł-
manów Polskich, którego członkowie brali aktywny udział 
w życiu kulturalnym i społecznym ówczesnych peters-
burskich muzułmanów. Bigijew zaprzyjaźnił się z bardzo 
aktywnym panislamskim działaczem abdurraszidem ibra-
himowem (1853-1944), Tatarem syberyjskim, który, po-
dobnie jak Bigijew, odbył podróż do egiptu, indii, Turcji. 
ibrahimow publikował nawet w egipskiej gazecie „al-Nil” 
cykl artykułów na temat przymusowej chrystianizacji 
nadwołżańskich muzułmanów przez rząd carskiej rosji. 
W roku 1901 wrócił do rosji i rozpoczął działalność w ra-
dykalnym skrzydle ruchu dżadidów, zamieniając antyza-
chodnią refleksję al-afganiego na antyrosyjską. Po roku 
1902 ibrahimow rozpoczął wydawanie szeregu radykal-
nych, antyrosyjskich, panislamskich i dżadidystycznych 
periodyków. W roku 1908 opuścił rosję na zawsze, udając 
się do Japonii, Turcji, Niemiec, Bliskiego Wschodu. zmarł 
w Japonii. Na początku swojej działalności był mistrzem 
dla młodszego Bigijewa, wprowadzając go w ideologię 
panislamską i zasady ruchu dżadidów. 

W roku 1905 Bigijew wraz z ibrahimowem rozpoczął wy-
dawanie czasopisma „Ulfet”, w którym zamieszczał arty-
kuły na tematy polityczne, społeczne, kulturalne, religijne, 
filozoficzne. Tłumaczył i przedrukowywał także teksty na 
tematy moralności, korzystając z kilkunastu innych tatar-
skich, tureckich i egipskich czasopism takich jak: „szura”, 
„al-islah”, „Waqt”, „islam dunyasy” itd. W tym też okresie 
Bigijew włączył się w tworzenie Wszechrosyjskiej Muzuł-
mańskiej konferencji. Organizowana w latach 1905-1917 

2 adeeb khalid, The Politics of Muslim Cultural reform. Jadidism in Cen-
tral asia, london- Berkeley 1998; Hadżi gabidullin, arszalius arszaruni, 
Oczierki panisłamizma i pantjurkizma w rossiji, london 1990.

służyła konsolidacji rosyjskich muzułmanów, wypracowa-
niu wspólnej opinii i linii postępowania w sprawach poli-
tycznych i społecznych, konsolidacji kulturowej, a także 
realizacji wspólnej polityki oświatowej oraz wzajemnemu 
wspieraniu się w oporze przeciwko rosyjskiej polityce ko-
lonialnej wobec muzułmańskich poddanych. Musa Bigijew 
dał wyraz swoim poglądom w artykułach publikowanych 
w czasopiśmie „Ulfet”, dotyczących potrzeby organizowa-
nia podobnych konferencji. Jednocześnie bardzo aktywnie 
wypełniał obowiązki członka Centralnego komitetu Unii 
rosyjskich Muzułmanów (rusya Musulmannarining itti-
faqi), partii politycznej zorganizowanej po roku 1905, ist-
niejącej w latach 1906–1917. Jej ideologią był panislamizm 
i muzułmański modernizm3. 

W roku 1915 Bigijew opublikował „islahat asaslare” 
(Podstawy reform), książkę, zawierającą wszechstronną 
analizę rozwoju i przemian życia społecznego, kulturalne-
go i politycznego rosyjskich muzułmanów od 1905 roku. 
dwa lata wcześniej wydaje trzy książki z zakresu teolo-
gii i filozofii muzułmańskiej: „rahmat ilahiye Borhannari” 
(dowody litości Boga), „insannarning ‘aqidah ilahiyatla-
rena Ber Nazar” (rzut oka na ludzką wiarę w Boga), „Ozin 
konnarda ruza: idżtihad kitabi” (Post podczas długiego 
dnia. księga idżtihadu). książki te szejch-ul-islam Musta-
fa sabri, ówczesny zwierzchnik religijny Turcji Osmań-
skiej, uznał za sprzeczne z tradycją muzułmańską. Musa 
Bigijew dowodził w nich, że wszystkie religijne tradycje 
wywodzą się od Boga (allaha), zaś ludzie, wybierając 
jedną z nich, otrzymają od Niego wybaczenie grzechów. 
z powodu tej opinii (fatwy) był ostro krytykowany przez 
część muzułmańskiej inteligencji w rosji, zwłaszcza przez 
ówczesnych qadimistów (tradycjonalistów) na łamach wy-
dawanego przez nich tygodnika „din wa Ma’ishat” (reli-
gia i życie). Bigijewa ogłoszono heretykiem – munafikiem 
– i niewiernym – kafirem. Pomimo dużego sprzeciwu za-
równo oficjalnej, osmańskiej władzy religijnej, jak i części 
tatarskiego, lokalnego duchowieństwa muzułmańskiego, 
a także opinii części muzułmańskiej inteligencji, Bigijew 
publikował swoje religijne przemyślenia na łamach czaso-
pisma „Świat islamu” (Mir isłama). kilkanaście artykułów 
wręcz demonstracyjnie wzywało do przemian i postępu 
w religijnym myśleniu. Czasopismo to, a także zwolennicy 
przemian religijnych przedstawiali Bigijewa jako muzuł-
mańskiego filozofa głoszącego idee o wyjątkowym zna-
czeniu, które zaczęły się upowszechniać również wśród 
muzułmanów konstantynopola. Filozofa, poddającego 
krytyce tradycyjny sposób interpretacji zasad religii.

Musa Bigijew z radością przywitał rewolucję w roku 
1917. Oczywiście, rewolucję lutową, obalenie caratu, wpro-
wadzenie systemu demokratycznego, zniesienie dawnego 
systemu feudalnego, w wypadku muzułmanów rosyjskich 
wręcz niewolnictwa. Miał nadzieję, że poprzedni ustrój nie 
wróci. W tym czasie pewne plany wiązał z bolszewikami. 
W maju 1917 roku uczestniczył w Wszechrosyjskim Mu-
zułmańskim zjeździe, podczas którego 11 maja wybrano 
Wszechrosyjską radę Muzułmańską (Wsiechrosijskij Musu-
l’manskij sowiet), składającą się z 30 członków. W jej skład 
wszedł też Musa Bigijew4, wyraźnie optujący w kierunku 
raczej lewego, czy centralnego skrzydła ruchu dżadidów.

3 dżamaluddin Walidow, Oczierk istorji obrazowannosti i literatury 
Tatar, Oxford 1986, s. 177-181.

4 saławat ischakow, rossijskije musul’manie i riewolucija 1917-1918, Mo-
skwa 2004, s. 180.

Musa dżarullah Bigijew, ok. roku 1910.
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Widział możliwość wyzwolenia rosyjskich muzułmanów 
z parowiekowej władzy rosyjskiego imperializmu, możli-
wość utworzenia niepodległego państwa lub też przyłą-
czenia się do islamskiego kalifatu. Traktował sowietów 
jako potencjalnych sprzymierzeńców w walce z imperium 
Brytyjskim o wyzwolenie narodów muzułmańskich, będą-
cych pod angielskim panowaniem. Wielką Brytanię uwa-
żał za wroga muzułmańskiej wspólnoty religijnej. Była to 
romantyczna i nierealistyczna wizja polityczna, jakich po-
wstawało wówczas wiele i kilka z nich wydawało się możli-
we do zrealizowania. 

Pomiędzy listopadem a grudniem 1919 roku, podczas 
wojny domowej w rosji, w okresie największego zagroże-
nia dla bolszewickiego reżimu, kiedy wydawało się, że lada 
dzień biali zwyciężą, Bigijew wspólnie z muzułmańskim po-
litycznym działaczem z indii brytyjskich, Maulaną Moham-
medem Barakatullahem (1859-1927), udał się nad Wołgę, 
by mobilizować tamtejszych muzułmanów do walki z impe-
rium Brytyjskim. W swojej książce pt. „Hatun”, wspomina 
Bigijew o współpracy i kontaktach z wieloma działaczami 
muzułmańskimi w indiach, takimi jak: Maulana Barak-
tullah, MaulanaUbajdullah, abu sa’ad al-arabi, Maulana 
aburrabb, Maulana abd al- dżabbar, abd al-sattar, radża 
Purtap. W bardzo serdeczny sposób przyjmowali oni de-
klaracje reżimu bolszewickiego i zakładali możliwość życia 
w rosji podczas wojny domowej oraz wspierania go w wal-
ce z Brytyjczykami. Jednakże formalnie przyjazne relacje 
pomiędzy bolszewikami a muzułmanami szybko stały się 
przeszłością. W roku 1920, kiedy praktycznie zakończyła 
się wojna domowa, kierownictwo partii postanowiło zdecy-
dowanie rozprawić się z ideologią panislamską na terenach 
nadwołżańskich, na kaukazie, w azji Centralnej, wszędzie 
tam, gdzie zamieszkiwała populacja muzułmańska. za-

miast ideologii panislamskiej zamierzano wdrożyć ideolo-
gię internacjonalistyczną, zaś islam zastąpić ateizmem. 
rozpoczęła się systematyczna akcja niszczenia muzuł-
mańskiej kultury, religii, tożsamości, etniczności. dziesiąty 
zjazd rsdPr(b) w roku 1921 przyjął rezolucję, że zarówno 
panislamizm, jak i panturkizm to ideologie burżuazyjne, 
wsteczne, sprzeczne z socjalistyczną demokracją. są ide-
ologiczną dewiacją, którą należy jak najszybciej zwalczyć 
i zlikwidować. 

 Negatywny stosunek władz sowieckich do panislami-
zmu nie powstrzymał Musy Bigijewa od wysiłków na rzecz 
połączenia rosyjskich muzułmanów z resztą świata islamu.  
ii Wszechrosyjski kongres Muzułmański w Ufie, odbywają-
cy się pomiędzy 16 a 20 września 1920 roku, oficjalnie wyra-
ził wierność idei kalifatu. Uchwała kongresu nawiązywała 
do adresu Wielkiej rady Narodowej Turcji, której przy-
wódca, Mustafa kemal, podkreślał wyjątkową rolę kalifa 
w świecie muzułmańskim i w Turcji. Oczywiście, rosyjscy 
muzułmanie nie mieli pojęcia o taktycznych wyłącznie ce-
lach Mustafy kemala, późniejszego atatürka, który cztery 
lata później zniósł instytucję kalifatu. W tym wypadku cho-
dziło o podkreślenie tego, że muzułmanie rosyjscy są czę-
ścią wielkiej, światowej muzułmańskiej wspólnoty. Bigijew 
napisał artykuł pt. „adres do Wielkiego zgromadzenia Na-
rodowego Turcji”, w którym stwierdził, że faktyczną rolę 
przywódcy pełni Mustafa kemal. zawarł w nim stwierdze-
nie, że komunizm jest większym wrogiem islamu niż Bry-
tyjskie imperium. Po doświadczeniach lat 1917-1920 jego 
opcja polityczna uległa odwróceniu. swój artykuł wręczył 
członkowi Wielkiego zgromadzenia Narodowego Turcji, 
ismailowi subhi soysalloglu, który był współpracownikiem 
Mustafy kemala. 

selim Chazbijewicz 

Historia utworzenia i działalności pierwszego w turecko-
-muzułmańskim społeczeństwie imperium rosyjskiego 
specjalistycznego czasopisma dla kobiet „alem-i Nisłan” 
(Świat kobiet) nie została jeszcze w pełni zgłębiona. Jego 
rola w zapoczątkowaniu emancypacji muzułmanek na  
krymie była wielka. dość powiedzieć, że na przełomie XiX 
i XX w., na terytorium rosji nie było żadnego regularnie 
wydawanego, muzułmańskiego czasopisma dla kobiet. 
Problemy muzułmanek czasem wyjaśniane były na ła-
mach gazety „Terdżyman” (Tłumacz). ismaił gasprinski za 
pośrednictwem swoich liberalnych reform i gazety zwra-
cał się do wszystkich muzułmanów rosji. Był przekonany, 
że słowo drukowane w rodzimym języku stanie się jeszcze 
jednym dostępnym środkiem oświaty muzułmanek.

We wszystkich działaniach ismaiła gasprinskiego 
wspomagała początkowo małżonka, a potem córka. ze-
hra akczurina gasprinska była pierwszą muzułmanką, 
która moralnie i materialnie wspierała rozwój narodo-
wego dzieła wydawniczego. razem z ismaiłem-Bejem 
pracowała w typografii gazety „Terdżyman”, wykonując 
prace nie tylko techniczne, ale również redaktorskie. Pod 
wpływem zehry-Hanym kobiece zagadnienia zajęły jed-

Lenara Czubukczyjewa

kobiecy Głos z krymu 
no z wiodących miejsc na stronach „Terdżymana”. Wśród 
opublikowanych artykułów poświęconych kobietom zna-
lazł się esej ismaiła gasprinskiego pt. „kadyn” (kobieta), 
gdzie przewija się myśl o niezbędności wykształcenia mu-
zułmanki. 

Pewnego rodzaju kontynuacją eseju był artykuł ismaiła 
gasprinskiego „Czy trzeba uczyć kobiety”. autor wszedł 
w polemikę z czytelnikami, którzy uważali sprawę oświa-
ty muzułmanek za niepotrzebną, a nawet grzeszną. ga-
sprinski dowodził, że im lepiej wykształcona kobieta, tym 
bardziej przydatna będzie jako córka, żona i matka. Pi-
sał: „Pomyślmy tylko, że wszyscy rodzimy się z kobiety; 
rośniemy i zaczynamy mówić na rękach kobiety; żyjemy, 
pracujemy z kobietą i w końcu umieramy obok kobiety – 
żony lub matki, otrzymując od nich ostatnią pomoc. grze-
chem jest zostawiać je ciemnymi jak zwierzęta”.

Na łamach „Terdżymana” omawiane były również pro-
blemy społeczno-prawnego położenia kobiety. W artyku-
le „O położeniu kobiet muzułmanek” mówiono o koniecz-
ności utworzenia państwowego systemu do obrony praw 
kobiet. Temat pozbawionego praw położenia muzułma-
nek znalazł odbicie w innym artykule ismaiła gasprinskie-
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go „gdzie są korzenie zła?” autor obwiniał duchowień-
stwo o to, że zgodnie z oczekiwaniami  mężczyzn ukrywa-
ło ich niezgodne z zasadami postępki. kobiece problemy 
podejmowane były też w artykułach: „szariat pozwala 
uczyć się również dziewczynce”, „Wrogowie kobiety mu-
zułmanki”, „kasimowskie dziewczęta zwróciły się do re-
dakcji”, „Proces nauczania dziewcząt”, „islam i prawa ko-
biet” oraz „do problemu kobiet”, których tytuły mówią 
o ostrych problemach społeczeństwa muzułmańskiego 
początku XX wieku. 

Niezależnie od aktywnego zaangażowania wydawców 
czasopisma „Terdżyman” w problemy kobiet, coraz sil-
niejsza okazywała się potrzeba utworzenia samodzielne-
go periodyku dla kobiet. W planach ismaiła gasprinskiego 
było specjalistyczne wydawnictwo w pełni poświęcone 
muzułmańskiej kobiecie, jej kształceniu i rozwojowi du-
chowemu.

znane są trzy próby wydawania kobiecej gazety. Pierw-
szą podjęła żona gasprinskiego w roku 1887. zwróciła się 
do e. M. Feoktistowa, naczelnika głównego Urzędu do 
spraw Prasy (gUsP) Ministerstwa spraw Wewnętrznych 
z prośbą o rozważenie utworzenia osobnego wydawnic-
twa dla muzułmanek – gazety „Terbije” (Wychowanie) 
na bazie już istniejącego „Terdżymana”. W swojej prośbie 
z 30 listopada 1887 roku zehra gasprinska pisała: „Uwa-
żając nie tylko za pożyteczny, ale wręcz za niezbędny 
wpływ na muzułmańską kobietę, aby z większym powo-
dzeniem przeprowadzone zostało dzieło zbliżenia muzuł-
manów do rosyjskiej nauki i życia, chciałabym posłużyć 
się w tym celu jedynym na razie środkiem – słowem dru-
kowanym.”

Planowano wydawać dwa razy w miesiącu gazetę 
w języku tatarskim pod redakcją ismaiła gasprinskiego. 
W prośbie zawarty był program „Terbije”, który zawierał 
między innymi następujące punkty: 1. artykuły na temat 
gospodarstwa domowego i rękodzieła; 2. artykuły na 
temat higieny domowej i opieki nad dziećmi; 3. artyku-
ły o pedagogice i obrazkowe lekcje języka rosyjskiego 
oraz czytania i pisania dla dzieci; 4. Opowiastki, biogra-
fie uczonych i znamienitych kobiet, anegdoty, pogadanki 
i wiersze, oryginalne i przekłady z rosyjskiego.

ismaił gasprinski ze swej strony także wysłał informa-
cję do gUsP. zobowiązywał się w niej do wzięcia na sie-
bie redagowania i kierowania wydawnictwem. zawiada-
miał również, że jego żona otrzymała dobre wychowanie 
i jest świetnie zaznajomiona z pracą wydawniczą, tak że 
„współpracuje w wydawaniu gazety Terdżyman od same-
go początku”.

Prośba jednak została oddalona. 12 grudnia 1887 roku  
e. M. Feoktistow w odpowiedzi oznajmił: „Biorąc pod 
uwagę, że w Bakczysaraju wydawana jest przez męża 
proszącej gazeta w językach rosyjskim i tatarskim, która 
w swoim programie zawiera dużą część zagadnień projek-
towanego czasopisma, nie ma potrzeby wydawania osob-
nego czasopisma dla kobiet”.

Po czterech latach ismaił gasprinski zwrócił się do mi-
nistra spraw Wewnętrznych rosji i. N. durnowa z prośbą 
o pozwolenie na wydawanie dwa razy w miesiącu osob-
nego dodatku w języku tatarskim do gazety „Terdżyman” 
pod tytułem „kadyn” (kobieta). dowodził, że z jego po-
mocą pojawi się możliwość przekonania społeczności 
muzułmańskiej do tego, że nauka języka rosyjskiego oraz 
czytania i pisania nie ogranicza się jedynie do czytania ro-
syjskich świętych ksiąg, i że nauczanie nie jest związane 

z religią. Pisał: „Będzie wielkim osiągnięciem, jeśli muzuł-
manka na własne oczy zobaczy, że można uczyć się pisać 
i czytać bez żadnej pokusy i uszczerbku dla prawdziwej 
wiary”. dalej przedstawiony został program czasopisma 
„kadyn”: 1. Obrazkowe lekcje języka rosyjskiego (czytanie, 
pismo, podstawy gramatyki, słownik potrzebnych słów, 
ćwiczenia w tłumaczeniu); 2. Prowadzenie domu i kuchnia 
(przepisy kulinarne, robótki ręczne, podstawy higieny do-
mowej i dziecięcej na wzór specjalnych wydań rosyjskich);  
3. krótkie opowiadania, eseje o życiu różnych narodów, 
wiersze, anegdoty, pogadanki i biografie najbardziej zna-
nych kobiet wszystkich narodów; 4. słownik rosyjski od-
noszący się do tych artykułów i opowiadań; 5. skrzynka 
pocztowa: pytania i odpowiedzi czytelniczej na zadane 
tematy lekcji i objaśnienia redakcji.

kierownictwo ministerstwa, przed udzieleniem odpo-
wiedzi ismaiłowi gasprinskiemu, zwróciło się z prośba 
o wyjaśnienie do profesora, cenzora W. d. smirnowa. 
zgodnie z jego zdaniem, nie było potrzeby wydawania 
jeszcze jednej tatarskiej gazety. Cenzor miał wątpliwości 
co do celowości „nowego przedsięwzięcia”, a także kryty-
kował pobudki wnioskodawców. 

Ponowna odmowa na jakiś czas oddaliła pomysł wy-
dania kobiecego czasopisma. W roku 1905 w warunkach 
osłabienia cenzury i liberalizacji przepisów prawa poja-
wiła się możliwość publikowania periodyku w rodzimym 
języku. ismaił gasprinski nie mógł przepuścić takiej szan-
sy. 11 lipca tegoż roku zwrócił się do Ministerstwa spraw 
Wewnętrznych z prośbą o rozważenie wydawania za po-
zwoleniem cenzury i pod jego redakcją tygodnika w języ-
ku tatarskim „alem-i nisłan” (Świat kobiet). Wskazywał, 
że wszystkie kulturalne i kształceniowe wpływy rosyj-
skiej nauki i literatury na społeczeństwo muzułmańskie 
ostatniego dziesięciolecia były owocne, pojawiła się na-
wet nowa tatarska „książnica”, odróżniająca się od scho-
lastycznej i przybierająca klasyczną formę. Jednocześnie 
podkreślał, że wszystkie te zmiany dotyczyły mężczyzn, 
pozostawiając kobiety w izolacji od zewnętrznego świa-
ta, cierpiące z powodu pogłębiającej się niewiedzy, co 
przeszkadzało „bardziej intensywnemu rozwojowi całego 
muzułmańskiego społeczeństwa”. „W środowisku, gdzie 
nieprędko jeszcze mogą przeniknąć rosyjskie sprawy i ro-
syjska książka, gdzie z trudem dostaje się i to od czasu do 
czasu, ze względu na ciekawość, rosyjska turystka lekar-
ka – pisał – drogę odnowy i postępu może przetrzeć tylko 
drukowane, mądre słowo”. 

dalej przedstawiony był program czasopisma „alem-i  
nisłan”: 1. rozporządzenia i przepisy rządowe dotyczą-
ce praw, obowiązków, pracy i wykształcenia kobiety;  
2. Praktyczne wiadomości dotyczące gospodarstwa do-
mowego, higieny i wychowania dzieci; 3. Praca domo-
wa: rękodzieło, tkactwo, produkcja dywanów, produkcja 
jedwabiu z rysunkami objaśniającymi i technicznymi;  
4. Podstawowa wiedza, opowieści, powieści, eseje, podró-
że, wiersze, listy i pytania czytelników, odpowiedzi redak-
cji; 5. różne: wynalazki, nowości naukowe; 6. zapowiedzi.

Otrzymawszy prośbę, naczelnik głównego Urzędu do 
spraw druku Ministerstwa spraw Wewnętrznych napisał 
list do gubernatora tawrowskiego e. N. Wołkowa, w któ-
rym pytał o opinię na ten temat. gubernator życzliwie 
odniósł się do idei gasprinskiego.

ismaił gasprinski postanowił skoordynować otwarcie 
„alem-i nisłan” z Manifestem 17 października 1905 roku. 
Na łamach „Terdżymana” pisał: „aby naznaczyć ten wiel-
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ki, promienny dzień należną chwałą, oznajmiamy naszym 
drogim czytelnikom, że ku jego chwale i pamięci, jeśli nie 
będzie przeszkód, przystąpimy do wydawania specjalne-
go tygodnika, zapoczątkowując tym samym oświecenie 
naszego świata ogólnoludzką i pożyteczną wiedzą”.

3 listopada 1905 roku program czasopisma „alem-i  
nisłan” został zatwierdzony przez Ministerstwo spraw 
Wewnętrznych. Porównując projekty programów trzech 
kobiecych czasopism zorientujemy się, że „alem-i nisłan” 
proponował najpełniejszy i najbardziej konkretny. W razie 
realizacji powinien on zaznajomić muzułmanki z informa-
cjami naukowymi, kulturalnymi, politycznymi, a także 
prawnymi. 

W listopadowym numerze „Terdżymana” został opu-
blikowany artykuł reklamowy informujący o założeniach 
planowanego wydawnictwa. Mówiło się w nim, że redak-
torem-wydawcą zostanie ismaił gasprinski, a redakcją 
kierować będzie jego córka szafika, dobrze wykształcona, 
świetnie znająca język rosyjski oraz zawiłości pracy wy-
dawniczej. 

Pojawienie się gazety „alem-i nisłan” oraz publiko-
wane na jej łamach materiały były z zainteresowaniem 
obserwowane przez europejską prasę. i tak, uznane fran-
cuskie czasopismo „revue Monde Musulman” często wy-
korzystywało wiadomości zaczerpnięte z „alem-i nisłan” 
wiedząc, że wydawnictwo było poświęcone życiu kobiet 
z różnych krajów, w szczególności muzułmańskich”.  
Jednak rozlegały się również głosy krytyczne. akademik 
a. e. krymski, mówiąc o turkijskojęzycznych wydaw-
nictwach periodycznych początku XX wieku uważał, że 
stworzona dla szerzenia kultury wśród muzułmanek gaze-
ta „jest blada jeśli chodzi o zawartość”.

gazeta ukazywała się przez pięć lat (od roku 1906 do 
1911). Pierwszy numer wyszedł 3 marca 1906 r. Wydano 
wówczas cztery numery, w roku 1910 – 26 , zaś w 1911 aż 49. 
Od roku 1908 do 1909 gazeta nie była wydawana. W ostat-
nim numerze z roku 1907 szafika gasprinska pisała: „Posta-
nowiono zatrzymać wydawanie gazety, aby dać możliwość 
odpoczynku Terdżymanowi”. W latach 1906-1907 gazeta 
była uważana za dodatek do „Terdżymana”, pozostając 
jednocześnie samodzielnym wydawnictwem. Od roku 1910 
aż do ostatniego numeru praktycznie pozostawała dodat-
kiem wydawanym na stronach „Terdżymana”.

egzemplarze „alem-i nisłan” znajdują się bibliotekach 
Ukrainy, rosji i Turcji. O popularności i szerokim zasięgu 
pisma świadczy fakt, że kilka numerów znaleziono we 
Francji, w Bibliotece Paryskiej. 

Format gazety zmieniał się w każdym roku. Język, tak 
jak w „Terdżymanie”, był turkotatarski (arabskie liternic-
two). górną część strony tytułowej egzemplarza z roku 
1906 zajmował logotyp wydawnictwa w języku krymsko-
tatarskim, pisany arabskimi literami wzorem kaligrafii 
nash, poniżej tytuł „alem-i nisłan” napisany cyrylicą oraz 
przekład tytułu na język rosyjski. Poniżej znajdował się 
napis: Cotygodniowe czasopismo literacko-oświatowe 
dla kobiet. Pierwsze wydania miały format 15 x 25 cm,  
od 15. numeru zwiększył się do 19 x 27 cm. 

W roku 1907 zmieniła się kompozycja strony tytułowej, 
format pozostał taki jak poprzednio. W centralnej czę-
ści strony w ramce z ornamentów kwiatowo-roślinnych 
umieszczona została nazwa czasopisma pisana dużym 
arabskim drukiem. Niżej w ramce w lewym rogu znajdo-
wał się przekład nazwy na język krymskotatarski „Hanym-
lar djunjasy” („Świat kobiet”), pod podano: cotygodnio-

wa ilustrowana turecka gazeta naukowo-literacka. dalej 
umieszczono miesiąc, numer, rok według kalendarza mu-
zułmańskiego i juliańskiego oraz nazwa gazety w języku 
rosyjskim. Na każdej stronicy po stronie prawej zapisany 
był kolejny numer gazety, po lewej słowo „stronica” i jej 
numer. 

W roku 1910, po tym jak „alem-i nisłan” zaczął być wy-
dawany na łamach „Terdżymana”, zmieniła się jego szata 
graficzna i format, dostosowany do wielkości „Terdży-
mana”. Od roku 1903 do 1912 wynosił on 28 x 46,5 cm.  
Na samej górze strony po lewej napisany był rok wydania, 
w części centralnej tytuł „Terdżyman gazetesy” (gazeta 
Terdżyman), po prawej zaś numer. Niżej, tak jak w roku 
1907, w kwiatowo-roślinnej ramce nazwa czasopisma bez 
zmiany. z lewej strony w języku rosyjskim była informa-
cja: „Świat kobiet” do takiego to numeru czasopisma „Tłu-
macz”. Na każdej stronie po prawej podano numer gaze-
ty, z lewej numer stronicy, w środku nazwę. Na ostatniej 
stronie zwykle znajdowała się reklama nowinek książko-
wych, środków kosmetycznych itp.

Od 46 do 51 numeru z roku 1910 strona tytułowa ga-
zety nieco się zmieniła. Nazwa zamieszczona była bez 
ozdobnej ramki i bez nazwy w języku krymskotatarskim. 
Po prawej tronie nazwy znajdował się numer gazety, po 
lewej: Bachczysarajskie wydawnictwo literacko-społecz-
ne „Hanymlar djunjasy” (Świat kobiet). Niżej, w cudzy-
słowie arabskim drukiem: dodatek do czasopisma „Ter-
dżyman”. szata graficzna nie odbiegała od poprzednich 
numerów z tego roku. 

Wprawdzie dopiero w wydaniach z roku 1907 mówio-
no o „cotygodniowej ilustrowanej tureckiej gazecie na-
ukowo-literackiej”, to już na samym początku szeroko 
wykorzystywano w niej liczne ilustracje. Były to portre-
ty kobiet, pomniki architektury, rysunki i wzory. Od roku 
1910 zaczęły pojawiać się reklamy i ogłoszenia. W roku 
1911 „alem-i nisłan” zakończył swoje istnienie i w ciągu 
następnych dwudziestu lat na terytorium krymu nie dru-
kowano żadnego kobiecego periodyku. dopiero w roku 
1932 w republice krymskiej pojawiła się gazeta „Qadin-
liqsotsializmyolunda” (droga kobiety do socjalizmu).  
Od roku 1936 do 1941 wydawana jako „sowietskaja żeńsz-
czina” (kobieta radziecka). Czasopismo skierowane było 
do kobiet kołchoźnic.

działalność pierwszej w rosji specjalistycznej gazety 
dla kobiet „alem-i nisłan” przede wszystkim była zorien-
towana na naukowy i kulturalny rozwój muzułmanek. 
Pełniła też rolę konsolidacyjną. Muzułmanki kazania, 
Turkiestanu, krymu kontaktowały się za pośrednictwem 
czasopisma, na jego łamach dzieliły się problemami i do-
świadczeniem, łącząc się w nurcie zdarzeń zmierzały do 
postawionych celów, emancypacji, równości i duchowego 
rozwoju. 

lenara Czubukczyjewa 
„Женский вопрос на страницах  

журнала «Алеми нисван»”
http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine

Tłum. z jęz. rosyjskiego: iza Melika Czechowska                   
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Dżelal Nuri Bej rzeczywiście napisał dobrą pracę. W czasie 
mego pobytu w Paryżu nie zrozumiałem dobrze jego 
politycznego wyczucia, które zasygnalizował w artykule pt. 
Milletler hakkynda bazy mutalaat (‘Pewne obserwacje na 
temat narodów’). Dopiero później zarówno moje własne 
analizy jak i samo życie przekonało mnie o słuszności jego 
poglądów. Na przykład: „Niemcy nie obawiają się już ludów 
romańskich. W przyszłości jako konkurentów Niemców 
widzę słowian. Czy Niemcy, być może z ociąganiem, 
wykorzystując swą przewagę znajdą polityczny pretekst 
i zgniotą północnego niedźwiedzia, czy też niedźwiedź ten 
dalej będzie krążył? Oto zasadnicze pytanie!”

Czy były to rozmowy z dżelalem Nurim Beyem, czy też 
jego pisma – zawsze pozostawałem pod wrażeniem jego 
ogromnej wiedzy... Był bardzo oczytany i wciąż pogłębiał 
swoją wiedzę. Posiadał błyskotliwą inteligencję... Potrafił 
wypowiedzieć się na każdy temat. Nasze paryskie rozmowy 
pozostawiły we mnie trwały ślad i jestem szczęśliwy, że póź-
niej miałem okazję jeszcze bliżej go poznać.

Powrót na krym 

W liście, który wówczas otrzymałem z domu, rodzina 
pisała, że tego lata czekają na mnie i że nie ma żadnych 
przeciwwskazań dla mojej podróży na krym. Bardzo mnie 
to ucieszyło. Miałem spotkać się z rodziną, zobaczyć ojczy-
znę. z niecierpliwością oczekiwałem zakończenia egzami-
nów i rozpoczęcia wakacji. W owe dni otrzymałem też list od 
Czelebiego dżihana – pisał, że w lipcu będzie w stambule 
i prosił, bym spotkał się tam z nim. zaraz po egzaminach 
wsiadłem w Marsylii na statek Lamartin.

kuchnia na statku była obfita i smaczna. Morze spokoj-
ne. Przeważnie czytałem na leżaku. Byłem bardzo zadowo-
lony, że zahaczyliśmy też o wyspę korfu i miasto Patras na 
Peloponezie. Bardzo spodobały mi się te miejsca. W końcu 
tej miłej podróży dotarłem do stambułu.

sPotkanie z czelebim dżihanem

Czelebi dżihan pragnął, abyśmy w stambule wspólnie 
podjęli decyzję w pewnej ważnej sprawie. Był bardzo za-
dowolony, że przybyłem na spotkanie. Opowiedział mi do-
kładnie, jak ciężko mu w biedzie żyć w Petersburgu i jak źle 
wpływa to na jego studia. a przecież wtedy w Petersburgu 
i na krymie działały nasze towarzystwa pomocy studentom. 
lecz Czelebi dżihan nie zwrócił się tam o pomoc. 

Ponieważ w liście, który napisał był do mnie do Paryża, 
wspomniał, że petersburskie towarzystwo pomocowe nie 
rozumie talentów i zdolności studentów oraz ich trudnej sy-
tuacji materialnej, i ponieważ także wiedziałem, że Czelebi 
dżihan nie tylko otwarcie nie powie tam o swych proble-
mach materialnych ale nawet aluzyjnie nie da ich odczuć, 
nie wypytywałem go, czy zwracał się do Towarzystwa. Na-
prawdę, Czelebi dżihan przeżył w Petersburgu najbardziej 
gorzkie dni swego życia.

Czelebi dżihan bardzo polubił stolicę, tamtejsze środowi-
sko naukowe, szczególnie profesorów i studentów instytutu 

Dżafer Sejdamet

wsPomnienia (6)

Psychoneurologii. Opowiadał, że rosyjskich uczonych w na-
uce nie zadowala pozycja równa uczonym zachodu, że pasja 
poszukiwania prawdy naukowej zaprowadzi ich jeszcze bar-
dzo daleko, opowiadał, jak szczególnie biedni rosyjscy stu-
denci przezwyciężając tysięczne trudności pracowicie uczą 
się, całkowicie rezygnując z kariery urzędniczej... To bardzo 
go niepokoiło... gdy rozmyślał o rosyjskim postępie w na-
uce, wnioskował, że zarówno jeśli chodzi o dzień dzisiejszy 
jak i o przyszłość, sytuacja działa na korzyść rosjan – to 
przynosiło mu wielki ból. 

Wtedy obydwaj byliśmy przekonani, że sedno narodowe-
go wyzwolenia tkwi się w nauce, uważaliśmy, że bardzo jest 
nam potrzebna warstwa inteligencka a szczególnie uczeni. 
ale jak i gdzie mieli wyrosnąć uczeni w narodzie, który nie 
tylko nie miał wyższej uczelni, ale nawet prawa otwierania 
średnich szkół nauczycielskich? zdawaliśmy sobie sprawę, 
że nie wytworzy się w pełnym tego słowa znaczeniu środo-
wisko uczonych tatarskich, jeśli będziemy posiadać jedynie 
gdzieniegdzie studentów na wydziale literatury czy filozo-
fii, rozumieliśmy trudności materialne uczących się, zdawa-
liśmy sobie sprawę, jak trudne pod względem ekonomicz-
nym jest mieszkanie przez dłuższy czas w wielkim mieście. 
Śmierć Tokaja w bardzo bolesny sposób udowodniła, jak 
wątłe jest narodowe przygotowanie naszego ludu. a Czelebi 
dżihan był bardzo przywiązany do Tokaja.

Po moim wyjeździe do Paryża w 1912 r. muzułmańscy stu-
denci w stambule założyli stowarzyszenie. Czelebi dżihan, 
podobnie jak inni przyjaciele wzmógł kontakty z grupą ka-
zańską. Brali od nich wiersze Tokaja, czytali je, i śledzili prasę 
Tatarów kazańskich. szczególnie Czelebi dżihan razem z Te-
mirdżanem i Bekirem Czobanzedem, jako osoby szczególnie 
przywiązane do literatury, dogłębnie analizowali wiersze To-
kaja, i rzeczywiście bardzo przywiązali się do niego. 

Bardziej cenili u Tokaja duchowość, wzniosłość wiary i cha-
rakter niż jego sztukę poetycką. Niczego szczególnego nie 
znajdowali w formie i treści jego wierszy. Mimo to Czelebi 
dżihan nigdy nie utracił wielkiej miłości, jaką żywił w sto-
sunku do Tokaja. Śmierć Tokaja w młodym wieku, w nędzy 
wstrząsnęła nim do głębi. Żarliwie przekonywał, że śmierć 
młodego poety dowiodła, że nie tylko nasz lud, ale nawet in-
teligencja nie znajdują się jeszcze na odpowiednim poziomie, 
aby spłacić całkowicie swoje zobowiązania wobec kraju. 

Niektórzy bogaci a równocześnie patriotycznie nasta-
wieni rosyjscy Tatarzy między innymi formami działalności 
dobroczynnej otwierali częściowo zreformowane medresy 
albo znacząco wspierali je finansowo. Jednak ich pomoc dla 
studentów uniwersytetów była kroplą w morzu potrzeb. Po-
moc, którą dawały studentom stowarzyszenia dobroczynne 
nie sięgała nawet dziesięciu procent innych filantropijnych 
wydatków tych organizacji. a nawet sprawa tej pomocy sta-
wała się często przedmiotem polemik w stowarzyszeniach. 
Większość dobroczyńców nie rozumiała, że naród powinien 
pomóc przyszłym lekarzom i inżynierom. Nie było końca 
pytaniom, czy „oni” po ukończeniu studiów będą pracować 
dla ludu za darmo. ale problem nie kończył się na tym. roz-
pytywano, czy studenci odprawiają przepisane modły, i czy 
aby za często nie chodzą do teatru. 
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Tak, rosyjscy Tatarzy nie byli jeszcze na poziomie, który 
pozwoliłby im zrozumieć wagę wyższego wykształcenia dla 
interesu narodowego i skłonił ich do poniesienia ofiar dla 
tego szczytnego celu. dlatego młodzież z trudem kontynu-
owała studia. 

Pierwszy dzień po przybyciu do stambułu spędziłem 
z Czelebim dżihanem na rozmowie o tych sprawach. On 
opowiadał o Petersburgu, ja – o Paryżu, wymienialiśmy 
wrażenia na temat życia w wielkim mieście, zwierzaliśmy 
się sobie z naszych przemyśleń. W ten pierwszy dzień po-
bytu nie spytałem, co jest tą ważną kwestią, którą chciał ze 
mną przedyskutować w stambule. Następnego dnia spę-
dziliśmy wiele godzin na rozmowach z przyjaciółmi, którzy 
dowiedzieli się o moim przybyciu. Wieczorem poszliśmy 
z dżihanem do pewnej zacisznej kafany i zaczęliśmy wresz-
cie rozmowę o jego ważnym problemie. zanim jednak do-
kładnie przedstawię, o co chodziło, postaram się naszkico-
wać tło sprawy.

Otóż obydwaj byliśmy głęboko przekonani, że powinni-
śmy nie tylko studiować i ukończyć studia, ale całe nasze 
życie poświęcić nauce. Pragnęliśmy tak ułożyć sobie egzy-
stencję, aby w naszej narodowej działalności nie pozosta-
wać w potrzebach materialnych, przeciwnie być całkowicie 
wolnymi od tych trosk. Jeśli o mnie idzie, zamożność mego 
ojca pozwalała na to. zastanawiałem się jedynie, czy ojciec 
zrozumie sens mych pragnień. Natomiast sytuacja finanso-
wa ojca Czelebiego dżihana była bardzo niedobra. Mój przy-
jaciel nie mógł mieć nadziei na pomoc ze strony rodziny za-
równo teraz jak i w przyszłości. a z drugiej strony, jeśliby nie 
ukończył studiów, nie oddał się cały nauce, jeśliby bez trosk 
materialnych nie mógł pracować dla sprawy narodowej – 
życie straciłby dlań sens. Czy mieliśmy więc prawo zawrzeć 
małżeństwo bez miłości, nie zastanawiając się, czy może 
dopiero później pokochamy poślubianą kobietę? Obydwaj 

byliśmy przekonani, że tylko związek oparty na wzajemnej, 
silnej, poważnej i czystej miłości, można dać nadzieję na 
szczęście. Broniliśmy tej zasady i staraliśmy się propagować 
ten sposób myślenia w naszym stowarzyszeniu.

Pewien przyjaciel Czelebiego dżihana z gozlewe, dost 
Mambet Hadżi powiedział mu, że mógłby wyswatać go 
się z pewną dziewczyną z rodu gaffari – jednego z naj-
starszych i najbogatszych w gozlewe. Przekonywał, że 
dziewczyna oprócz matki i młodszego brata nie ma nikogo 
i w tej sytuacji Czelebi dżihan mógłby z łatwością pozbyć 
się trosk materialnych. dost Mambet dodał także, że jeśli 
taka będzie wola Czelebiego dżihana, wszystko odpowied-
nio zaaranżuje. 

Czy Czelebi dżihan miał prawo podjąć taką decyzję, aby 
wyzwolić się z trosk materialnych i móc poświęcić życie na-
uce i pracy dla narodu? 

To było właśnie owo ważne zagadnienie, które mieliśmy 
przedyskutować i rozwiązać. 

Tej nocy pożegnaliśmy się, następnego dnia z rana na-
tomiast popłynęliśmy statkiem do Bejkoz�1, skąd pieszo 
wyszliśmy na wzgórze Jusza. spędziliśmy tam cały dzień 
w samotności analizując dobre i złe strony projektu. Już 
dawno temu podjęliśmy decyzję o poświęceniu życia dla na-
rodu. W każdej naszej decyzji i w każdym naszym postęp-
ku ta idea była obecna. dla tego ideału nie wahalibyśmy 
się poświęcić także miłości. lecz łatwo było wypowiedzieć  
tę zasadę, jej realizacja była trudna. Czelebi dżihan, jeszcze 
w czasie nauki w stambule zakochał się w pewnej kobiecie. 
Widywali się rzadko, znajomość była raczej listowna. Wte-
dy wszyscy przeżywaliśmy po raz pierwszy miłość. Ja także 
żywiłem uczucie wobec siostry Hamdiego Bekirzadego. ale 

1 Bejkoz – stara dzielnica stambułu na azjatyckim brzegu Bosforu (przyp. 
tłumacza – a. s.).

ałupka, widok od strony pałacu chańskiego, 1906 r.
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ani nie powiedziałem o tym, ani nie napisałem. Wiedziałem, 
że ojciec Hamdiego, z jego zasadniczymi poglądami na 
sprawy religii, nie zaakceptuje naszego związku. krępowa-
łem się. Natomiast miłość Czelebiego dżihana bardziej niż 
zakochanie była pragnieniem kochania. Czelebi dżihan ani 
umysłowo ani uczuciowo nie związał się z tą kobietą. gdy 
opowiadał o niej, wypowiadał więcej słów krytyki niż uzna-
nia. Niestety wywierało to wpływ na decyzję Czelebiego 
dżihana odnośnie obecnej propozycji małżeństwa. W żad-
nym ze swoich listów nie tylko nie obiecywał tamtej kobie-
cie małżeństwa, ale nawet nie napomknął o tym aluzyjnie. 
ale jeśli korespondencja z dziewczyną i jego wyznanie mi-
łości, obudziły w jej sercu nadzieję na małżeństwo, czy ma 
prawo – zadawał pytanie – teraz burzyć tę nadzieję? Poza 
tym istotną przeszkodę w podjęciu decyzji o małżeństwie, 
była niepewność, jak zostanie to przyjęte przez środowisko 
przyjaciół i kolegów. Obawiał się, że postawi się w sytuacji 
człowieka, który „sprzedał się”, cierpiał na samą myśl, że 
z tego powodu w środowisku studenckim utraci wiarygod-
ność i zaufanie. Tłumaczyłem mu, że i ja i wszyscy dobrze go 
znamy, i jeżeli zadecyduje o zawarciu małżeństwa, zostanie 
to odczytane jako czyn dokonany dla służby „sprawie”. Tłu-
maczyłem mu, aby nie zważał zbytnio na ten aspekt proble-
mu. W końcu przekonałem go mówiąc, że w tych sprawach 
przede wszystkim powinniśmy słuchać własnego sumienia. 
Przecież – argumentowałem – czyż nie podejmujemy de-
cyzji naprawdę pośród wielkich wątpliwości? Miałem co do 
tego pewność. Byłem głęboko przekonany, że Czelebi dżi-
han, jeśli idzie o to małżeństwo, ani przez chwilę nie myślał 
o własnej wygodzie i dobrobycie. Posiadałem stuprocento-
wą wiarę, że Czelebiego dżihana nie da się kupić nie tylko 
za kilkaset tysięcy altynów rodziny gaffari, ale za wszystkie 
bogactwa świata. z tą wiarą i przekonaniem, że wielki ta-
lent dżihana tylko w ten sposób rozwinie się, i że jego umysł 
i duch – dopiero wyzwoliwszy się z materialnych trudności 
z całą wydajnością będzie przydatny sprawie – stałem się 
zwolennikiem tego małżeństwa.

ale i niepokoiłem się, pragnąłem, aby Czelebi dżihan dał 
słowo, że nawet, jeżeli nie kocha dziewczyny, z którą się 
ożeni, będzie czynił wszystko, aby uczynić ją szczęśliwą. 
Podjęliśmy tę decyzję, aby służyć naszemu ideałowi. z tego 

względu byliśmy zobowią-
zani zapewnić szczęście 
tej naszej siostry i wykazać 
w tym względzie delikat-
ność.

Po podjęciu decyzji, ja 
byłem chyba bardziej szczę-
śliwy od mego przyjaciela. 
W czasie powrotu zjedliśmy 
posiłek w restauracji alego 
efendiego i do późnej nocy 
rozmawialiśmy jeszcze 
o podjętej decyzji. Omawia-
liśmy szczegóły zaaranżo-
wania całej sprawy.  

Czelebi dżihan już nie 
tylko swym umysłem ale ca-
łym sercem zaakceptował 
projekt i był zadowolony, że 
sprawę dogłębnie przedys-
kutował ze mną. W długim 
liście, jaki wysłał do dosta 
Mambeta, napisał, że jeże-

li ożeni się ze swataną dziewczyną, bezwarunkowo będzie 
kontynuował studia, dodał, że przyszła żona będzie musiała 
pojechać z nim do Petersburga. Podkreślił, że całe swe życie 
chce poświęcić nauce i sprawie narodowej, ponadto opisał 
swą sytuację osobistą. Napisał, że prosi, jeżeli jego sugestie 
zostaną zaakceptowane, o telegraficzną wiadomość, i w ta-
kim wypadku spotka się w Odessie z dostem Mambetem, 
skąd razem pojadą do gozlewe na zaręczyny.

rozmowa z ojcem 

W kilka dni później wyruszyłem do sewastopola. Ogólna 
amnestia, ogłoszona z okazji 300 rocznicy dynastii romano-
wych dodała rodzinie odwagi – dostałem informację, że mogę 
przyjeżdżać. W wielkim podnieceniu zszedłem ze statku i nie 
pytany o nic przez urzędników razem z innymi podróżnymi 
udałem się do miasta, skąd zatelefonowałem do swoich. Na-
stępnego dnia w Jałcie mogłem już uściskać ojca.

Tym razem jadąc do wsi byliśmy na wozie sami. Ojciec spe-
cjalnie tak urządził, ponieważ chciał ze mną rozmawiać sam 
na sam. Po kilku chwilach luźnej rozmowy powiedział, że chce 
dowiedzieć się dokładnie, jak doszło do mej ucieczki do Pary-
ża. Otwarcie opowiedziałem o naszych przekonaniach poli-
tycznych, o naszej decyzji, aby pracować dla narodu, o tym, 
że tyrania caratu absolutnie nie daje możliwości narodowego 
podniesienia naszego ludu. Opowiedziałem o działalności 
rosyjskich rewolucjonistów zmierzających do obalenia cara-
tu i o potrzebie naszego współdziałania z nimi. Opowiedzia-
łem też, że broszurę „Uciemiężenie narodu tatarskiego w XX 
wieku” napisałem w oparciu o te przekonania. Powiedziałem 
ojcu, że chociaż dla ostrożności nie opublikowałem broszury 
pod własnym imieniem, bałem się, że w wyniku poszukiwań 
czynionych przez policję zostanę złapany i oddany rosyjskie-
mu konsulatowi – dlatego wyjechałem do Paryża.

Ojciec popierał idee rewolucyjne. Jednakże miał wąt-
pliwości, czy rewolucjoniści odniosą sukces – w roku 1905 
z bliska widział klęskę rosyjskich rewolucjonistów i osobiście 
sporo wtedy wycierpiał. Przyswojenie sobie idei rewolucji 
przez nasz lud widział jako rzecz bardzo odległą. Mówił: „Ilu 
was jest na Krymie, jeśli nawet cały Krym stanie z wami, carat 
od tego nie upadnie, nawet się nie zachwieje. Rewolucja uda 

Bachczysaraj, widok na pałac chański i otaczające go sady. Pocz. XX w.



32

HisTOria ΄ NaUka ΄ liTeraTUra

się, jeśli zrobią ją w Rosji. Sprawę trzeba załatwić u źródła. 
Dlatego, jeśli tutaj teraz zaczniecie głosić idee rewolucyjne 
i prowadzić działalność, wyniknie z tego tylko szkoda dla was 
i waszych rodzin. Tak nie można. Nie macie prawa tak robić”.

zmarszczył brwi, przemawiał twardym głosem. Chociaż 
przekonywałem, że nie będziemy już dziś, natychmiast 
rozwijać sztandaru rewolucji, nie będziemy czynić niczego 
prócz ostrożnych przygotowań czy dyskusyjnych spotkań 
z kilkoma pewnymi przyjaciółmi – ojciec tym samym twar-
dym tonem krytycznie odpowiadał: „Piszecie książkę prze-
ciw carowi, chcecie współpracować z rosyjskimi rewolucjoni-
stami, myślicie o przygotowaniach. Czegóż więcej potrzeba 
do „rozwijania sztandaru”? rozumiałem, że ojciec ma pewne 
powody, aby nawoływać mnie do ostrożności. ale nie mówił 
o nich. dopiero w kilka chwil później ze szczegółami opo-
wiedział, jak żandarmi otoczyli nasz dom, jak robili rewizję, 
jakich osób musiał prosić o pośrednictwo, aby tajni agenci 
przyjeżdżający z akjar nabrali przekonania, że sprawa, któ-
rą prowadzą, nie ma wielkiego znaczenia. Opowiedział, że 
wtedy cała nasza rodzina, szczególnie matka, wycierpiała 
wiele. dodał też, że dla całkowitego zamknięcia sprawy mu-
siał przekupić pewne osoby dając kilka tysięcy rubli. Powie-
dział, że, skoro nie otrzymałem wyroku w czasie postępo-
wania zaocznego, moja sprawa dzięki amnestii ogólnej nie 
zostanie wznowiona. Ostrzegł też, że jeśli popełnię choćby 
najmniejsze nowe głupstwo, będę mieć wielkie problemy. 
Opowiedział, że po zaproszeniu mnie na krym, rozmawiał ze 
swoimi przyjaciółmi w Jałcie i przedsięwziął niezbędne kro-
ki. stwierdził, że wspólnie z przyjaciółmi zadecydował, że 
mam zachować ostrożność i nie uczestniczyć w zebraniach.

Ojciec był bardzo rozgorączkowany i przygnębiony. głos 
mu drżał, gdy mówił o cierpieniach matki. W czasie rozmo-
wy palił więcej papierosów niż zwykle. Ponieważ dobrze 
znałem jego naturę, nie mogłem dać mu zdawkowej odpo-
wiedzi. zobowiązałem się, że może być pewien, iż absolut-
nie nie podejmę szkodliwych kroków, nie będę często jeź-

dził do miasta, czas będę spędzał w ogrodach, sadach i na 
halach. Poprosiłem, aby mi wybaczył cierpienia, jakie znosił 
z mego powodu i ucałowałem jego rękę. 

Ojcu ulżyło. głos mu zmiękł, spojrzenie zyskało natural-
ne, zwykłe ciepło. zaczęliśmy rozmawiać o innych rzeczach. 
Ponieważ wiedziałem, jak bliski sercu mego ojca jest los 
Turcji, szczegółowo opowiedziałem o tragedii wojny bałkań-
skiej, o nieszczęsnym losie uchodźców wojennych w stam-
bule, i o kończącym wojnę pokoju, podpisanym 17 maja 
w londynie. Tak rozmawiając dojechaliśmy do wsi.

w domu

Mama i rodzeństwo przywitali mnie ściskając jak zagi-
nione i odzyskane dziecko, ze łzami w oczach. siostry i brat 
Hamza wyrośli, mama znów schudła. Na jej twarzy widać 
było zmęczenie, cierpienie i bladość smutku. W nocy do 
późna rozmawialiśmy z krewnymi i sąsiadami. rodzeństwo 
było zadowolone z prezentów. karmelki i rachatłukum2� 
smakowały wszystkim. Wszyscy słuchali moich opowieści. 
szczególnie Hamza wzruszył się losem uchodźców z wojny 
bałkańskiej. 

Hamza dobrze zdał egzaminy, był bardzo zadowolony ze 
swej szkoły i nauczycieli. Fascynowała go literatura rosyjska. 
Nie wypuszczał z ręki rosyjskich klasyków. Na sprawy poli-
tyczne i społeczne miał wyrobione i zdecydowane poglądy, 
w sądach nie poddawał się uczuciom, wagę przewiązywał 
mniej do słów i wyobrażeń bardziej – do konkretów. 

dżafer sejdamet 
Tłumaczenie z jęz. tureckiego: antoni sarkady 

redakcja i przygotowanie do druku: selim Chazbijewicz 

2 rachatłukum – słodki przysmak przyrządzany poprzez podgrzewanie 
zawiesiny zawierającej mąkę skrobiową z cukrem i bakaliami, po osty-
gnięciu krojony w kostkę i obtaczany w wiórkach kokosowych (przyp. 
tłumacza – a. s.)

Niniejszym pismem zwracam się do rady redakcyjnej o doko-
nanie sprostowania informacji red. (ski) z nr 1 (17) rok 1434/2013 
(V) ze strony nr 2 pod tytułem „Tatarzy z Warmii i Mazur”.

W Światowym kongresie Tatarów w kazaniu w dniach  
6–9 grudnia 2012 r. nie brał udziału Prezes Oddziału Północ-
no-zachodniego zw. Tat. rP Omar asanowicz, jak pisze (ski), 
lecz jako delegat Narodowego Centrum kultury Tatarów im.  
l. M. kryczyńskiego z siedzibą w gdańsku, który to uzyskał 
pełnomocnictwo zarządu do reprezentowania NCkTrP na 
Światowym kongresie Tatarów w kazaniu. drugą osobą był 
Prezes NCkTrP Jerzy szahuniewicz, ale jako pełnomocnik Pre-
zydenta Tatarstanu na Polskę i zasiadał w Prezydium zjazdu. 
Natomiast z tego, co mi wiadomo, nie było przedstawiciela 
z pełnomocnictwem rady Centralnej związku Tatarów rP, jed-
nocześnie Pan adamowicz nie wyznaczył osoby, która mogłaby 
reprezentować związek.

Co do pierwszej części artykułu, muszę zaznaczyć, że de-
cyzją rady Centralnej z roku 2007 Warmia i Mazury jako wo-
jewództwo podlega terytorialnie pod Oddział Północno-za-
chodni zw. Tat. rP i taka decyzja obowiązuje do dziś zgodnie 
z regulaminem Oddziału przy rejestracji. związek Tatarów zo-

stał powołany przed ii wojna światową przez naszych polskich 
Tatarów i reaktywowany w 1992 roku już w Polsce, i proszę 
zwrócić uwagę na zapis w pierwotnym statucie, sam tytuł mówi 
jasno za siebie, że to Związek Tatarów Polskich, a nie Tatarów 
ogółem. Jeśli znajdzie się ktoś, kto zechce tak zrobić to droga 
wolna, ale nie można profanować i przekształcać idei twórców 
związku. Osoba, która jest reprezentantem stowarzyszenia Ta-
tarów Warmii i Mazur „sujmbike” to nie Tatarka, lecz Uzbeczka 
lub Czuwaszka, skąd pochodzą ludzie podający się za Tatarów, 
Bułgary żyjące nad Wołgą. Biorąc pod uwagę nawet fakt, że 
uznamy ich za Tatarów, to nigdy nie mieli swojego Chana, lecz 
Naród krymski wysyłał do nich swoich chanów, aby rzadzili, 
najczęściej z kercza, północno-wschodniej części krymu. Jak 
widać, to już od dawna dawien ludzie ci chcą zawłaszczyć nasze 
tradycje i kulturę, podszywając się pod Wielką złotą Ordę. 

zastanówmy się nad tym problemem i zacznijmy współdzia-
łać w jedności, ale jako Tatarzy, nie zaś kierowani przez kazań 
lub, nie daj Boże, przez Moskwę.

z wyrazami szacunku, w jedności siła
Omar Murza asanowicz 

wniosek o sProstowanie


