
1

PRZEGLĄD TATARSKI Nr 3/2014

Z okazji 600. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycz-
nych pomiędzy Polską a Turcją, przybył do nas z wizytą turec-
ki okręt wojenny TCG „Gaziantep”, który od 16 do 19 kwietnia 
br. cumował przy Nabrzeżu Francuskim portu w Gdyni.

Fregatę odwiedzili przedstawiciele Tatarów z Pomorza: 
Emir Bogdanowicz, Selim Chazbijewicz i Adam Murad Mur-
man. Ich przewodnikiem na pokładzie był drugi ofi cer. Po-
nadto w salonce przygotowano dla specjalnych gości skrom-
ny słodki poczęstunek wraz z turecka herbatą. Po krótkich 
rozmowach przy okrągłym stole z mającym wachtę dowódcą 
rozdano upominki w formie czapek i breloków z wizerunkiem 
okrętu. Zainteresowanie polskich Tatarów wzbudził także 
znajdujący się na pokładzie śmigłowiec bojowy. Językiem ko-
munikacji był, niestety, tylko angielski, momentami turecki 
znany nieco z wcześniejszych peregrynacji po Turcji. Wizytę 
uwieczniono wspólną fotografi ą z częścią załogi dla potrzeb 
„Przeglądu Tatarskiego” oraz kroniki okrętu.

Tekst i fot. Adam Murad Murman 

Adam Murad Murman 

 ODWIEDZINY NA TURECKIEJ FREGACIE 

Selim Chazbijewicz i Emir Bogdanowicz przed turecką fregatą.

TCG „Gaziantep” to jedna z ośmiu fregat typu G służących w tureckiej marynarce wojennej, będących zmodernizowanymi jednostkami US Navy typu Oliver 
Hazard Perry (tego samego co polska fregata ORP „Gen. K. Pułaski”). Zamówiona w roku 1976, zwodowana cztery lata później, służbę rozpoczęła w marcu 
1981 roku. Ze stanu US Navy wycofana w lipcu 1995 roku, a dwa lata później przekazana Tureckiej Marynarce Wojennej w ramach programu Security 
Assistance Program (SAP). Z Gdyni marynarze tureccy popłynęli do Helsinek, skąd planowali powrót na Morze Śródziemne, by zakończyć rejs w porcie 
Izmir/Marmaris. Wcześniej fregata odwiedziła norweskie Bergen.

...i tatarsko, można powiedzieć, po-
nieważ spotkanie z Musą Czachorow-
skim, które odbyło się w Białymstoku 
23 kwietnia br. było i poetyckie, i ta-
tarskie zarazem. W ogóle mieliśmy 
w tym roku niezwykłą okazję poznania 
wybitnych przedstawicieli tatarskiej 
społeczności: wcześniej bowiem Książ-
nica Podlaska zaprosiła na swe Środy 
Literackie Selima Chazbijewicza – poli-
tologa, historyka i poetę (26.02.2014 r.) 
oraz Aleksandra Miśkiewicza – histo-
ryka i publicystę (2.04.2014 r.). Cza-
chorowski zaś udziela się zawodowo 
jako dziennikarz, natomiast z potrzeby 
wewnętrznej spełnia poetycko. Godny 
uznania to pomysł. 

Musa Czachorowski, autor wielu 
tomików poetyckich, w tym wydane-
go niedawno zbioru „Jeszcze tylko ten 
step”, jest poetą chętnie czytanym, 
nic więc dziwnego, że na imprezę 
przybyło wiele osób, w tym, oczywi-
ście, podlascy Tatarzy, m.in. Halina 
Szahidewicz, Zofi a Józefów, Lejla Ma-

Paraska Nalewajko

A W KSIĄŻNICY PODLASKIEJ 
ZNOWU POETYCKO...

Gościem kolejnej Środy Literackiej był Musa Czachorowski.
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WYDARZENIA I INFORMACJE

W poprzednim numerze „Przeglądu Tatarskie-
go”, w informacji z obchodów Święta 3. Maja, 
błędnie zapisane zostało nazwisko wojewody 
podlaskiego. Dziękujemy serdecznie uważnej 
Czytelniczce za zwrócenie na to uwagi, zaś 
Pana Wojewodę Macieja Żywno bardzo prze-
praszamy za ten lapsus.

Redakcja „PT” 

PRZEPRASZAMY 
SERDECZNIE

jewska, Rozalia Bogdanowicz, Lila Asanowicz, Aleksander 
Miśkiewicz, Janusz Majewski, Krzysztof Mucharski. Pojawił 
się też mufti Tomasz Miśkiewicz. Spotkanie prowadził dr 
Grzegorz Czerwiński, którego zainteresowania naukowe 
obejmują również działalność literacka polskiej społeczno-
ści tatarskiej. 

Po wstępie dra Czerwińskiego i przedstawieniu gościa, 
głos zabrał Musa Czachorowski, poeta, dziennikarz, działacz 
muzułmański. Co ciekawe, wszystkie te określenia świetnie 
się u niego uzupełniają, albo też on sam wypełnia je natu-
ralną ekspresją. Jest wiarygodny w każdej postaci: słuchając 
jego opowieści oraz wierszy, czujemy, że nie zostały wymy-
ślone, ale głęboko przeżyte, osobiście doświadczone. Rzad-

ka to już dzisiaj uczciwość twórcza: autentyczność uczuć, 
będąca dowodem szacunku wobec siebie, ale przede wszyst-
kim wobec czytelników. Czytał więc poeta swoje wiersze, te 
z tatarskością w tle i te liryki delikatne, a zmysłowości pełne. 
Jeśli ktoś nie miał któregoś z tomików jego autorstwa, mógł 
zaopatrzyć się w nie po zakończeniu spotkania. 

 Były jeszcze pytania różne, rozmowy o poezji i poezjo-
waniu oraz składanie autografów. Sympatycznie minęło 
to popołudnie, pełne dobrych i ciepłych wierszy. Jakie to 
szczęście, że wciąż są wśród nas poeci.

Paraska Nalewajko 
Fot. Krzysztof Mucharski 

6 maja br. w Sali Konferencyjnej Pod-
laskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Białymstoku odbyła się VII edycja 
Festiwalu Kultur. Przed laty zaini-
cjowała go dyrekcja i społeczność 
uczniowska białostockiej Szkoły Pod-
stawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera, 
gdzie uczyły się m.in. dzieci czeczeń-
skie, irlandzkie oraz ukraińskie. Cho-
dziło o ukazanie różnorodności kultur, 
która nie tylko wzbogaca środowisko, 
ale też uczy zrozumienia inności po-
chodzenia. W tej wielobarwności tak 
naprawdę wszyscy jesteśmy jednacy, 
tworzymy jedną ludzką wspólnotę 
i każdy z nas stanowi jej wartościo-
wy element. Jeżeli tylko, rzecz jasna, 
tego właśnie chce. Patronat nad festi-
walem objął wojewoda podlaski, włą-
czając go w kampanię społeczną na 
rzecz tolerancji pod nazwą „Podlaskie 
– Różnorodna Jedność”.

Podczas festiwalu zaprezentowało 
się szesnaście zespołów muzyczno-
-tanecznych podlaskich mniejszości, 
m.in. „Forte Roma”, „Słowianoczki”, 
„Bystry”, „Wesoła Dwunastka”, „Ranok” oraz „Młoda Folko-
wa Krew”. Był wśród nich również nasz tatarski „Buńczuk”. 
Oprócz muzyki, śpiewu i tańca przygotowano coś dla ciała: 
mniejszości wystawiły stoiska ze swoimi tradycyjnymi spe-
cjałami. Można więc było spróbować chociażby babki ziem-
niaczanej, pierogów z grzybami, pasztecików, smacznego 
chleba ze smalcem, a także ukraińskiego kołacza, czyli ko-
rowaja. Nie obyło się, rzecz jasna, bez tatarskich bułeczek 
oraz halwy, które znajdowały się na tatarskim stoisku. Jego 
organizatorem, a także sponsorem festiwalu była Muzuł-
mańska Gmina Wyznaniowa MZR w Białymstoku pod prze-
wodnictwem Zofi i Józefów. 

Tatarską społeczność na VII Festiwalu Kultur reprezento-
wali m.in. Halina Szahidewicz, Helena Alijewicz, Lejla Ma-
jewska, Zofi a Józefów, Janusz Majewski i Krzysztof Mucharski.

 Inf. „PT”  
Fot. Krzysztof Mucharski 

TATARSKIE AKCENTY NA FESTIWALU

Przy tatarskim stoisku (od lewej): Janusz Majewski, Zofi a Józefów i Lejla Majewska.
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„Аккорды фуги бытия” („Akordy fugi istnienia”) – to drugi 
zbiór wierszy Adasa Jakubauskasa, wybitnego przedstawicie-
la litewskiej społeczności tatarskiej, naukowca, dziennikarza, 
działacza społecznego. Jego uroczysta prezentacja odbyła się 
12 maja 2014 roku w Wileńskim Ratuszu. 

Autor znany jest dobrze również wśród polskich Tatarów, 
nie tylko jako przewodniczący Związku Wspólnot Tatarów Li-
tewskich, redaktor naczelny czasopisma „Lietuvos totoriai”, 
ale także dzięki więzom krwi, które łączą go z wieloma ro-
dzinami w Polsce. Adas Jakubauskas, urodzony w tatarskich 
niegdyś Butrymańcach w powiecie olickim, 
w roku 1993 ukończył fi lologię rosyjską na 
Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym, 
następnie studiował na Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie uzy-
skał tytuł doktora nauk humanistycznych. 
Obecnie jest docentem na Uniwersytecie 
Mykolasa Romerisa w Wilnie. 

Od bardzo wielu lat Adas Jakubauskas 
działa w ruchu społeczno-kulturalnym ta-
tarskiej społeczności na Litwie, od roku 
2012 jest społecznym doradcą premiera 
Litwy do spraw mniejszości narodowych. 
Poezja stanowi jedną z jego rozlicznych pa-
sji. Już w roku 1992 wydał swoją pierwszą 
książkę poetycką pt. „Начало пути” („Po-
czątek drogi”), później publikował wier-
sze w czasopismach oraz m.in. w kowień-
skich almanachach literackich (2008, 2010, 
2013). Jest ponadto współautorem pierw-
szej i drugiej edycji (2009, 2012) książki 
„Литовские татары в истории и культуре” 
(„Tatarzy litewscy w historii i kulturze”. 
Polskie wydanie pt. „Tatarskie biografi e. Tatarzy polsko-li-
tewscy w historii i kulturze”, 2012). 

Zaprezentowany w ratuszu tomik poetycki otwiera tekst 
rzeźbiarza i dramatopisarza Aleksandra Gładkiha, który z wy-
jątkową trafnością napisał: „Narodziny tego zbioru wierszy 
poety Adasa Jakubauskasa – to nic innego, jak wydarzenie, 
które musiało zaistnieć. Ogromnie liryczne składniki jego oso-

Galim Sitdykow

SPOTKANIE Z TATARSKĄ POEZJĄ 

Adas Jakubauskas odczytał wiersze ze swojej nowej książki poetyckiej.

bowości musiały wyrwać się na zewnątrz, niczym fontanna, 
obdarowując wszystkich wokół świeżością rymów, tęczą uczuć 
i kwieciem duszy w każdej strofi e”. Zacytował też autora po-
ezji: Rozszalał się pożar, rozbuchał. / Czyż to nie dusza moja, nie 
dusza, / Olśniewającym płomieniem gwałtownie płonie?

Logicznym więc było, że prezentacja książki Adasa Jakubau-
skasa stała się prawdziwym przedstawieniem literacko-mu-
zycznym, przygotowanym i sprawnie przeprowadzonym przez 
utalentowanych ludzi. 

W programie wieczoru zabrzmiały wokalne utwory kom-
pozytorki, dyplomantki konkursu kompozytorskiego (Fran-
cja) Lidii Koroljowej do wierszy Adasa Jakubauskasa, bły-
skotliwie wykonywane przez laureatkę międzynarodowych 
konkursów pieśni Natalię Krauter (sporan) oraz solistę Litew-
skiego Narodowego Teatru, Opery i Baletu Arunasa Malike-
nasa (baryton) przy akompaniamencie kompozytorki muzyki 
i laureatki międzynarodowego konkursu we Włoszech Marii 
Bierieziny (skrzypce). 

Program prowadził, a także czytał wiersze z książki 
„Аккорды фуги бытия” aktor Rosyjskiego Teatru Dramatyczne-
go Litwy Jurij Szczuckij. Publiczność reagowała bardzo entu-
zjastycznie zarówno wtedy, gdy grała muzyka, jak i wówczas, 
gdy rozbrzmiewała poezja. Wiele opublikowanych w tomiku 
wierszy przetłumaczył na litewski Jonas Strelkunas. W tym 
też języku odczytał je sam autor. Wieńczą ten poetycki zbiór 
etiudy prozatorskie, w których Adas Jakubauskas stara się 
przekazać bolesną radość tworzenia, a także zanurzenie w la-
biryncie minionej „prapamięci”.

Doceniając całą emocjonalno-tematycz-
ną różnorodności utworów poety, stwier-
dzić należy, że centralne miejsce w książce 
zajmuje poemat „Pieśń Kejsmant (Alime)”, 
w którym odkrywa on optymistyczną tra-
gedię losu Krymskich Tatarów w ich walce 
o swoją ziemię, kulturę i wartości duchowe, 
z którymi autor czuje genetyczne pokre-
wieństwo. 

Wrażenie na uczestnikach spotkania 
wywarła także wystawa rzeźbiarza Alek-
sandra Gładkiha „W cieniu muz Fryderyka 
Szopena”, harmonizująca z poezją Adasa. 
W wierszu poświęconym Szopenowi poeta 
bardzo precyzyjnie oddał fundamentalne 
stany emocjonalne jego muzyki, wyrażone 
przez samego kompozytora w jednym tyl-
ko słowie: „żal”.

Ta poetycko-muzyczna uroczystość 
odbywała się przy wypełnionej sali Wileń-
skiego Ratusza. Wzięli w niej udział przed-
stawiciele rosyjskich związków literackich 
miasta, wspólnot narodowych, zwłaszcza 

tatarskiej społeczności Litwy, pedagodzy wileńskich uczelni, 
działacze społeczni. Przybyli również: ambasador Turcji Akın 
Algan oraz ambasador Azerbejdżanu Hasan Mammadzada.

Galim Sitdykow 

Fot. Władymir Caralunga-Morar 

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski                                                                          
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13 maja br. w białostockiej Auli Pałacu Branickich wystąpiła 
wybitna pieśniarka z Symferopola na Krymie, Urjane Kenżi-
kajewa. Koncert odbył się w ramach VII Festiwalu Kultury 

Żydowskiej „Zachor – Kolor i Dźwięk”. 
W swoim bogatym repertuarze artyst-
ka ma pieśni związane z tragicznymi 
dziejami Tatarów Krymskich oraz opie-
wające piękno Krymu, dzięki którym 
zyskała miano duszy narodu krym-
skotatarskiego. Nazywana jest także 
tatarską Edith Piaf, bowiem chętnie 
śpiewa piosenki francuskiej gwiazdy.

W Białymstoku Urjane Kenżika-
jewa śpiewała w sali wypełnionej do 
ostatniego miejsca. Wśród słuchaczy 
urzeczonych barwą jej głosu byli rów-
nież przedstawiciele tatarskiej spo-
łeczności, m.in. Halina Szahidewicz, 
Aleksander Miśkiewicz, Dżenetta i Jan 
Adamowiczowie, Klara Janglajew, 
Anna i Krzysztof Mucharscy z Emilką 
i Selimem oraz tatarska rodzina z Kry-
mu: Serwer i Zarema Alijewowie z có-
reczką Arzy i synem Ilmim, od niedaw-
na mieszkający w stolicy Podlasia. Po 
koncercie była okazja uwiecznić się na 

wspólnym zdjęciu z Urjane.

Inf. „PT” 
Fot. Krzysztof Mucharski 

TATARSKA PIEŚNIARKA W BIAŁYMSTOKU

Urjane Kenżikajewa - dusza narodu krymskotatarskiego.

17 maja 2014 roku odbyła się w Bohonikach Modlitwa o Pokój 
i Sprawiedliwość Na Świecie. Ale najpierw może trochę histo-
rii. W roku 1997 z inicjatywy dziennikarza Zdzisława Bieleckie-
go i Macieja Musy Konopackiego, twórcy Podlaskiego Szla-
ku Tatarskiego – obu zainteresowanych dialogiem chrześci-
jańsko-muzułmańskim – powstała Rada Wspólna Katolików 
i Muzułmanów licząca po 8 osób z każdej ze stron. Trzy lata 
później, w roku 2000, na wniosek strony katolickiej Episkopat 
Polski ustalił 26 stycznia Dniem Islamu w Kościele katolic-
kim. Od niedawna ze względów logistycznych odbywa się on 
w najbliższą sobotę od 26 stycznia. A w roku 2003 strona mu-
zułmańska postanowiła corocznie w jedną z majowych sobót 
organizować Modlitwę o Pokój i Sprawiedliwość Na Świecie. 

O ile Dzień Islamu w Kościele katolickim przebiegał sys-
tematycznie, to Modlitwa przez pewien czas była włączona 
w obchody rocznic gminy lub Najwyższego Kolegium Muzuł-
mańskiego Związku Religijnego. W rezultacie zgubił się efekt 
i wymowa całego przedsięwzięcia. W bieżącym roku posta-
nowiono, że na Modlitwę, tak jak w roku 2003 i 2004, będzie 
poświęcony osobny dzień, bo idea jest najwyższej wagi.

Ale wracam do relacji z tegorocznego spotkania. Z zapro-
szonych gości swą obecnością zaszczycili nas: Jego Ekscelen-

Halina Szahidewicz

MODLITWA 
O POKÓJ I SPRAWIEDLIWOŚĆ

cja Ambasador Iranu Ramin Mehmanparast, Jego Ekscelen-
cja Ambasador Malezji Yamahiddin bin Sabeh z małżonką, 
konsul Mohd Nasir Othman z małżonką, Bambang Priharta-
di – radca minister, szef kancelarii Ambasady Republiki In-
donezji, Jego Ekscelencja Ks. Biskup Romuald Kamiński, ks. 
Adam Wąs, ks. Stanisław Grodź, Agata Skowron-Nalborczyk, 
przedstawiciele Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. 
Przybyli również: posłanka na Sejm prof. Barbara Kudrycka, 
Maciej Józef Tefelski – pełnomocnik wojewody ds. mniejszo-
ści narodowych i etnicznych, Krzysztof Szczebiot – zastępca 
burmistrza Sokółki, Zbigniew Siwiński – prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Kultury Żydowskiej w Białymstoku, Lucy Lisowska 
– prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael, prof. 
Teresa Zaniewska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go w Warszawie, Danuta Kaszyńska z Podlaskiego Oddziału 
Polskiego Stowarzyszenia Właścicieli Firm w towarzystwie 
małżonka. Miłym gościem była pani prezydentowa Danuta 
Wałęsowa z przyjaciółkami. Stronę muzułmańską reprezento-
wał Mufti RP Tomasz Miśkiewicz.

Tego dnia szybko zapełniły się wszystkie miejsca pod 
namiotem i plac przed bohonickim meczetem. W części ofi -
cjalnej zebranych powitali prowadzący uroczystość dr Artur 



5

PRZEGLĄD TATARSKI Nr 3/2014

Konopacki i Piotr Michałowski, który zastąpił Musę Czacho-
rowskiego nieobecnego ze względów rodzinnych. W imieniu 
organizatorów gości przywitały: Halina Szahidewicz, Zofi a 
Józefów (przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznanio-
wej MR w Białymstoku) oraz Maciej Szczęsnowicz (prze-
wodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Bo-
honikach). W imieniu gości głos zabrali: Jego Ekscelencja 
Ks. Biskup Romuald Kamiński, Jego Ekscelencja Ambasador 
Malezji Yamahiddin bin Sabeh, radca Bambang Prihartadi 
z Ambasady Indonezji, posłanka Barbara Kudrycka, Danuta 
Kaszyńska oraz Lucy Lisowska. Na rzecz dialogu ze strony 
chrześcijańskiej wypowiedział się ksiądz Adam Wąs. Podkre-
ślił wielką wagę każdej formy zabiegania o pokój i sprawie-
dliwość w świecie wciąż nękanym niepokojami i walkami. Na 
zakończenie odczytał modlitwę Papieża Franciszka do świę-
tego Jana Pawła II, co pod sklepieniem pogodnego nieba 

nad Bohonikami nabrało szczególnego znaczenia. Ze stro-
ny muzułmańskiej na rzecz dialogu międzyreligijnego opo-
wiedział się dr Artur Konopacki, a o godzinie 12,30 16-letni 
Jakub Andracki donośnym azanem z wieżyczki – minaretu 
wezwał zebranych na modlitwę południową. Poprowadził 
ją imam bohonicki Aleksander Bazarewicz. Modlitwę inten-
cyjną o pokój i sprawiedliwość odmówił mufti RP Tomasz 
Miśkiewicz, werset z sury Jasin recytował Aleksander Baza-
rewicz. Następnie przesłanie z mimbaru wygłosili: ksiądz bi-
skup Romuald Kamiński i mufti Tomasz Miśkiewicz.

O godzinie 14 wszyscy udali się do Domu Pielgrzyma na 
poczęstunek. Można było spróbować rozmaite tatarskie 
potrawy przygotowane przez sprawne ręce Tatareczek. 
Przy okazji można było podziwiać miniwystawę zdjęć z po-
przednich „ Modlitw...” oraz ze spotkania z Papieżem Janem 
Pawłem II w Drohiczynie, przy dźwiękach dyskretnej muzy-

ki orientalnej w wykonaniu Piotra Mi-
chałowskiego. 

Serdecznie dziękuję organizato-
rom i przede wszystkim uczestnikom. 
Zarówno wspólna modlitwa w Dniu 
Islamu w Kościele katolickim, jak i mo-
dlitwa w meczetach jest dowodem, 
że obok siebie, w atmosferze przy-
jaźni i spokoju, mogą istnieć różne 
narody, mniejszości i religie wspólnie 
walczące o sprawiedliwość na świe-
cie. W naszym targanym niepokojami 
świecie, tradycja przyjaznego ponad-
sześćsetletniego współżycia islamu 
i chrześcijaństwa na ziemi polskiej jest 
przykładem dla wyznawców bratnich 
religii monoteistycznych, aby zgodnie 
dążyli ku wspólnym celom wiecznym 
i ziemskim.

 Halina Szahidewicz 
– koordynator projektu 

 Fot. Krzysztof Mucharski 

Piętnaście lat temu, 10 czerwca 1999 roku, na zaproszenie 
Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Antoniego P. Dydycza z Diece-
zji Drohiczyńskiej 50-osobowa delegacja Tatarów – muzuł-
manów polskich, na czele z ówczesnym przewodniczącym 
Najwyższego Kolegium MZR w RP Janem Sobolewskim, 
spotkała się z Papieżem Janem Pawłem II. Miałam zaszczyt 
i przyjemność być w sześcioosobowej grupie na podium w 
bezpośrednim kontakcie z Papieżem-Polakiem. 

Po wielu latach, 25 maja 2014 roku, również na zaprosze-
nie biskupa Antoniego Dydycza i biskupa Tadeusza Pikusa 
mogłam ponownie podziwiać piękny Drohiczyn i doznać 
serdecznej gościnności jego mieszkańców oraz życzliwo-
ści duchowieństwa. Tego dnia odbył się ingres do Katedry 
Drohiczyńskiej i kanoniczne objęcie diecezji przez biskupa 
Tadeusza Pikusa, który zastąpił na tym stanowisku bisku-

pa Antoniego Dydycza. Stronę muzułmańską Rady Wspól-
nej Katolików i Muzułmanów reprezentował podczas tej 
uroczystości Artur Konopacki, Halina Szahidewicz i Andrzej 
Saramowicz, zaś katolicką – Agata Skowron-Nalborczyk. JE 
Ksiądz Biskup Romuald Kamiński w orszaku biskupów zajął 
miejsce przy ołtarzu. 

W uroczystościach uczestniczyli wojewoda i marszałek 
województwa podlaskiego, rektorzy wielu uczelni, wojsko-
wi różnych formacji, mieszkańcy Drohiczyna i okolic, chóry, 
orkiestra. Honorowym gościem była Pani Prezydentowa Ja-
dwiga Kaczorowska. Podkreślono wagę dialogu międzyreli-
gijnego. Gratulacje i wiązanki kwiatów składali przedstawi-
ciele różnych religii, zamieszkujący na tych terenach. 

 Halina Szahidewicz 

Halina Szahidewicz

ODWIEDZINY W DROHICZYNIE

Plac przy bohonickim meczecie szybko zapełnił się licznie przybyłymi gośćmi.
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15 czerwca 2014 roku w Domu Modlitwy przy ul. Piastow-
skiej 13F w Białymstoku odbyło się uroczyste zakończenie 
roku szkolnego religii muzułmańskiej. Swoją obecnością 
zaszczycili je: mufti Tomasz Miśkiewicz oraz przewodniczą-
ca-senior gminy białostockiej Halina Szahidewicz. Gośćmi 
specjalnymi byli natomiast krymskotatarska piosenkarka 
Urjane Kenżikajewa, zasłużona artystka Autonomicznej 
Republiki Krymu i Ukrainy, której towarzyszył impresario 
Tadeusz Smolicki, a także tatarska rodzina z Krymu: Zare-
ma i Serwer Alijewowie z córeczką Arzy i synem Ilmim. Nie 
zabrakło oczywiście nauczycieli religii: Dagmary Sulkiewicz, 
Maji Alhasan oraz Adama Półtorzyckiego. Najważniejszymi 
gośćmi były jednak dzieci, rodzice i dziadkowie naszych po-
ciech. Uroczystość poprowadziła przewodnicząca Komitetu 
Rodzicielskiego Tamara Jabłońska.

Przed rozdaniem świadectw dzieci z poszczególnych 
grup wiekowych popisywały się zdobytymi umiejętnościa-
mi. Młodsze recytowały krótkie sury, a starsze czytały po 
arabsku Jasień. Wreszcie nadszedł oczekiwany z niecierpli-
wością czas na wręczenie świadectw i upominków. Dzieci 
otrzymały świadectwa z rąk swoich nauczycieli religii. Ra-
dości przy tym było co niemiara. Wśród najlepszych znaleźli 
się: Emilia Mucharska, Migdad Al-Hasan i Adam Jabłoński.

Wspólne spotkanie najmłodszych przedstawicieli naszej 
społeczności, nauczycieli, rodziców, dziadków oraz zapro-
szonych gości zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

 Zofi a Józefów 
Fot. Krzysztof Mucharski 

Zofi a Józefów

ZAKOŃCZYŁA SIĘ NAUKA

Dzieci otrzymały świadectwa ukończenia nauki religii oraz upominki.

W sobotę 21 czerwca br. odbył się zjazd tatarski na cmenta-
rzu muzułmańskim w Osmołowie, w obwodzie nieświeskim, 
który należy do parafi i kleckiej. Tatarzy z Klecka, Iwanowa, 
Uzdy, Mińska, Iwia, Nowogródka i innych miast Białorusi 
obchodzili tam dzień pamięci. Zgodnie ze zwyczajem, w so-
boty od maja do sierpnia organizowane są kolejno dni pa-

mięci na wszystkich czynnych białoruskich mizarach, m.in. 
w Niekraszuńcach, Skidlu, Słonimie, Mirze, Śmiłowiczach, 
Dokszycach, Miadziole, Jakowiszkach, Widzach, Uździe, 
Łowczycach, Ambrosowiczach, Lachowiczach, Nowej My-
szy, Sandykowszczyźnie, Iwiu, Łostajach, Dowbuciszkach, 
Olkowiczach. 

 Na osmołowski mizar przybyli m.in. Ismaił Aleksandro-
wicz – pierwszy mufti, który urodził się w Klecku w rodzinie 
międzywojennego imama Mustafy Aleksandrowicza, Abu-
-Bekir Szabanowicz – mufti Muzułmańskiego Związku Reli-
gijnego Białorusi, Ali Woronowicz – mufti Muzułmańskiego 
Kierownictwa Duchownego, Jakub Aleksandrowicz – imam 
parafi i nowogródzkiej, Stefan Kazakiewicz – ostatni Tatar 
ze wsi Iwanowo, przewodniczący parafi i kleckiej. Był też 
i Chasień Aleksandrowicz – doktor nauk chemicznych, brat 
Ismaiła. 

 Zjazd rozpoczął się tradycyjnie o godzinie 9. Imamowie 
dali sielam, pieraspiewali sadogę, czytali Jasień. Spotkania 
na mizarach są nie tylko dniami pamięci, ale służą także na-
wiązywaniu nowych kontakty między Tatarami, zawieraniu 
znajomości, wymianie doświadczeń i innym korzystnym 
przedsięwzięciom.

 Tekst i zdj. Józef Jakubowski 

Józef Jakubowski

TATARSKI ZJAZD W OSMOŁOWIE

Tatarski mizar w Osmołowie.
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Kolejny tradycyjny zjazd tatarski odbył się 28 czerwca br. 
na cmentarzu na uroczysku Ambrosowicze w obwodzie 
głębockim. Mizar ten należy do parafi i muzułmańskiej w m. 
Głębokie, która obejmuje Głębokie, Holubicze, Podświle, 
Niedźwiadki, Mikulino, Dzierkowszczyznę, Zarubino, Szar-
kowszczyznę oraz inne tatarskie wsi i okolice. Wśród jego 
uczestników byli przewodniczący parafi i: głębockiej – Alek-

sander Jakubowski, dokszyckiej – Sofi a Bazarewicz, moło-
deczańskiej – Adam Rafałowicz (obecny) i Elmira Achrem 
(z domu Bazarewicz, wcześniejsza przewodnicząca). 

Tatarski mizar w Ambrosowiczach założony został w roku 
1919 na ziemiach ich właściciela Aleja Iljasiewicza (1826–
1919), który stał się pierwszym pogrzebanym na tym cmen-
tarzu. Jego mogiła ma niestandardowe położenie – z półno-
cy na południe. W okresie międzywojennym w Abrosowi-
czach było 8 domów tatarskich, z których siedem należało 
do potomków Aleja Iljasiewicza: 
1. Iljasiewicz Jakub i Tamara. Dzieci: Samuił, Chasień i Alej.
2. Iljasiewicz Amurat i Fatyma. Dzieci: Zinaida, Chasień, Alej 

i Iskander.
3. Iljasiewicz Alej i Matrona. Syn Chasień. 
4. Smolscy Amurat i Żanna. Dzieci: Lima, Bronisław.
5. Smolscy Sofi a i Lima.
6. Iljasiewicz Chasień i Aseja. Dzieci: Maciej i Jakub.
7. Iljasiewicz Chasień i Ewa. Dzieci: Józef, Szamil i Bronisław.
8. Jakubowski Adam. Dzieci: Bronisław, Halina, Ajsza i Róża.

Został się w Ambrosowiczach tylko jeden, ostatni dom, ale 
nikt tam już od dawna nie mieszka. Tamtejszy cmentarz wciąż 
jest czynny, dobrze uporządkowany, liczy około 160 grobów.

 Zinaida Radlińska, Anna Iljasiewicz 
Fot. Józef Jakubowski 

Zinaida Radlińska, Anna Iljasiewicz

ZJAZD W AMBROSOWICZACH

Mizar w Ambrosowiczach.

5 lipca 2014 roku na zjeździe na mizarze w Uździe zgromadzi-
ło się 66 uczestników nie tylko z Uzdy, ale i z Mińska, Lacho-
wicz, Nowogródka, a nawet z dalekiego Nowego Jorku. Uro-
czystość rozpoczęła się od wystąpienia przewodniczącego 
parafi i uzdzieńskiej Amurata Miśkiewicza, który powiedział 

o wydarzeniach z bieżącego roku, przypomniał o osobach 
zmarłych, o miesiącu Ramadan i innych ważnych sprawach. 
Po modlitwie gości wymienili się sadogą.

 Józef Jakubowski 

Józef Jakubowski

ZJAZD W UŹDZIE

Akt wandalizmu w Kruszynianach, do którego doszło w 
nocy z 28 na 28 czerwca br., jest powszechnie znany. Po-
mazanie ścian meczetu i ponad 30 nagrobków obraźliwymi 
rysunkami spotkało się z potępieniem w całej Polsce. 5 lipca 
2014 roku z inicjatywy wojewody podlaskiego Macieja Żyw-
no wokół meczetem utworzono krąg braterstwa i jedności – 
na znak solidarności z tatarską społecznością. Uroczystość 
poprowadził redaktor Oddziału Białostockiego TVP Dariusz 
Szada-Borzyszkowski, który objaśnił jej cel i odczytał kilka z 
tysięcy otrzymanych e-meili i SMS krytykujących zaistniałe 
zdarzenie.

Do Kruszynian przybyło ponad 200 osób ze środowiska 
katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego. Przyjechali 
Żydzi z Warszawskiej Gminy Wyznaniowej oraz Związku Po-
stępowych Gmin Żydowskich – Beit Polska, turyści z Polski, 

Iranu, Izraela oraz miejscowi Tatarzy: z Białegostoku, Sztabi-
na i okolic. Obecny był konserwator zabytków, burmistrzo-
wie. Do wspólnej modlitwy wezwał miejscowy imam Janusz 
Aleksandrowicz – w intencji, aby takie rzeczy nigdy więcej 
się nie powtórzyły. Po nim modlitwę odmówili duchowni – 
katolicki, prawosławny i ewangelicki. Głos zabrał również 
wojewoda, wicemarszałek, poseł na Sejm, europoseł zapew-
niając, że z różnorodności tworzymy jedność. Wszyscy ra-
zem zgodnie tworzą wokół meczetu krąg i fale ludzkich rąk. 
„Otulamy was opieką. Jesteśmy jedną wspólnotą. Nikt i nic 
tego nie zmieni” – podkreślił wojewoda. Następnie, wraz z 
posłami, złożył wiązankę kwiatów na najstarszej mogile na 
mizarze.

Jan Adamowicz, prezes Związku Tatarów RP, dzięku-
jąc przybyłym pod meczet w Kruszynianach stwierdził, że 

Halina Szahidewicz

WSPÓLNYM GŁOSEM W KRUSZYNIANACH
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prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Bronisław 
Talkowski, przewodniczący zarządu Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej MZR w Kruszynianach podziękował władzom 
za wsparcie fi nansowe i współpracę, zaś wszystkim uczest-

nikom kręgu jedności za udział i wsparcie duchowe. Zaprosił 
też zebranych na poczęstunek do „Tatarskiej Jurty” Dżenne-
ty Bogdanowicz. 

 Halina Szahidewicz 

wwwsssppoommnnniieennia

Jan Sobolewski

Muzułmański Związek Religijny w RP 
Najwyższe Kolegium

Chyba wszyscy z tatarskiej społecz-
ności, niezależnie od miejsca zamiesz-
kania, znają osobiście, z widzenia lub 
chociażby ze słyszenia – Jana Sobo-
lewskiego z Białegostoku. Niegdyś 
przez wiele lat pełnił obowiązki prze-
wodniczącego Najwyższego Kole-
gium Muzułmańskiego Związku Reli-
gijnego w RP, spisywał wspomnienia 
z przedwojennych czasów, a także 
wypowiadał się na rozmaite tema-
ty historyczne i religijne, publikując 
m.in. w tatarsko-muzułmańskich cza-
sopismach. Teraz z największą przy-
jemnością informujemy o książkowym 
debiucie naszego czcigodnego Senio-
ra!

Oto bowiem staraniem Najwyższe-
go Kolegium Muzułmańskiego MZR 
wydane zostały wojenne wspomnie-
nia Jana Sobolewskiego. Książka nosi 
tytuł „Żołnierskie wspomnienia” i jest 
zapisem czasu jego służby i walki 
w sowieckiej armii. Uczestniczył m.in. 
w walkach o Koenigsberg (Królewiec, 
obecnie Kaliningrad), podczas których odniósł ciężkie rany. 
W roku 1946 wyjechał do Polski, mieszkał w Trzciance, Po-
znaniu, aż w roku 1957 osiadł na stałe już w Białymstoku. 

Jak napisał w słowie od wydawcy mufti RP Tomasz Miś-
kiewicz, w książce nie ma „wielkich kampanii, błyskotliwych 

zwycięstw, wydarzeń na światową 
skalę. Jest tylko szara codzienność, 
skrótowy zapis wydarzeń, zatartych 
nieco upływem czasu, złagodzonych 
nieostrą już pamięcią, momentami 
jakby podbarwionych wyobraźnią. 
Uważny czytelnik zwróci niewątpliwie 
uwagę na podane w tle, choć właści-
wie nieakcentowane, tragiczne losy 
Rzeczypospolitej i jej Tatarów. Ich wy-
razicielem jest niejako sam autor: uro-
dził się Jan Sobolewski w polskim Iwa-
nowie, które po 17 września 1939 roku 
zagarnęli Sowieci, w roku 1941 opano-
wali Niemcy, zaś po zakończeniu woj-
ny pozostało w Związku Sowieckim. 
Od roku 1991 leży Iwanowo w republi-
ce Białoruś. Tak porozrywano Polskę, 
tak rozdarto tatarską społeczność.”

„Żołnierskie wspomnienia” są te-
raz częścią naszego tatarskiego dzie-
dzictwa. Gratulujemy Autorowi i po-
lecamy tę książkę Państwa uwadze: 
osoby zainteresowane mogą zwracać 
się do Sekretariatu NK MZR w Białym-

stoku osobiście, telefonicznie lub mejlowo.
Książka ukazała się dzięki dotacji Ministra Administracji 

i Cyfryzacji.
 Inf. „PT” 

UKAZAŁY SIĘ „ŻOŁNIERSKIE WSPOMNIENIA”

Jan Sobolewski, 
„Żołnierskie wspomnienia”, 

Muzułmański Związek Religijny w RP – 
Najwyższe Kolegium, Białystok 2014, 

stron 200, ISBN 978-83-934341-8-3

W ostatnich latach zauważyć można, że na rynku wydawni-
czym pojawiło się wiele bardzo ciekawych publikacji poświę-
conych tematyce tatarskiej. Dla osób zajmujących się ta-
tarszczyzną interesujące są niewątpliwie wszystkie, jednak 
chcę zwrócić uwagę na książkę, moim zdaniem wyjątkową, 
bo nie tylko związaną z polskimi Tatarami, ale przypomina-
jącą idee ważne dla całej tatarskiej nacji, nawet dla świata 
w ogóle. Tatarska myśl historyczna i polityczna, tatarska 
myśl społeczna – wyrastające z głębokiej, pełnej humanita-

ryzmu wrażliwości religijnej: to nasze autentyczne duchowe 
dziedzictwo, dzisiaj niestety w znacznej mierze zapomnia-
ne. Przypomina o tym, na szczęście, w swych artykułach 
i rozprawach naukowych Selim Chazbijewicz, historyk i po-
eta – mistyk i politolog. Teraz z powyższą problematyką 
zmierzył się dr Wojciech Wendland z Uniwersytetu Łódzkie-
go. I oto mamy przed sobą efekt jego działań: książkę „Trzy 
czoła proroków z matki obcej”. 

Musa Czachorowski

WZBOGACANIE 
SKARBNICY DUCHA LUDZKOŚCI

PS. Dodajmy, że obraźliwe rysunki oraz napisy ze ścian meczetu i nagrobków na mizarze w Kruszynianach zostały bezpłatnie 
usunięte przez Marka Stachurskiego z fi rmy Izochem oraz Jarosława Czarneckiego z fi rmy JARBUD. Serdecznie dziękujemy ze 
ten piękny gest!
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O ile sam tytuł zapowiada wpro-
wadzenie czytelnika w przestrzeń 
mistyczną, w sferę duchowości, bo 
odwołuje się przecież do pełnych 
mistycyzmu Mickiewiczowskich 
„Dziadów”, to podtytuł – „Myśl 
historyczna Tatarów polskich w II 
Rzeczypospolitej” – jasno określa, 
w jakich rejestrach będziemy się 
obracać. Jedno i drugie łączy zatem 
ideę, ducha i czyn: naświetlając tę 
troistość, Wendland przypomina 
wielkość i oryginalność tatarskich 
dokonań końca XIX i pierwszych 
dziesięcioleci XX wieku. Niestety, 
niewykorzystanych, zapomnia-
nych, ale wcale nie na zawsze stra-
conych, wciąż bowiem mogą być 
wskazaniem drogi nie tylko dla 
społeczności muzułmańskiej. Splata 
się bowiem owa myśl historyczna 
(społeczna, polityczna) z wątków 
wschodnich i zachodnich, wypływa-
jących z głębokich zasad wiary oraz 
praktyki życia w środowisku wie-
lobarwnym, wieloznacznym. Może 
więc czas znowu na podniesienie 
czoła przez „proroków z matki ob-
cej” – tatarskiej?

Rozpoczyna Wojciech Wendland 
tę poznawczą wędrówkę od idei mo-
dernizmu tatarskiego w XIX wieku i na przełomie wieków 
XIX i XX. Postaci m.in. Szihabuddina Mardżaniego (1818-
1889), Ismaiła Gasprinskiego (1851-1914), Jusufa Akczury 
(1876-1935), Sadriego Maksudiego (1878-1957) łączą olbrzy-
mie przestrzenie tatarskiego świata, na którego obrzeżach 
umiejscowieni byli – są wciąż – polscy Tatarzy. Jak istnieć 
w obcym wyznaniowo i kulturowo społeczeństwie (wów-
czas rosyjskim, ale i każdym innym), nie tracąc swego dzie-
dzictwa, a trwając przy nimi, przy swojej religii – jak rozwi-
jać się jako naród wolny, samodzielny, nie odgradzając się 
murem wrogości, obcości od tych, wśród których z takich 
lub innych powodów przyszło nam żyć? Z tym problemem 
zetknęli się i polscy Tatarzy. Jeszcze w carskich uczelniach 
studiowali z Tatarami z Powołża i Krymu, z Azerami i Basz-
kirami, z muzułmanami Kaukazu. Łączyło ich wszystkich coś 
więcej nawet niż pochodzenie, niż religia: wiara głęboka, że 
wartości najwyższe trzeba realizować na ziemi, by żyć zgod-
nie pomimo rozmaitych odmienności. Taki etos niezwykły, 
łączący doświadczenia ducha i praktyki, Okcydentu i Orien-
tu, pamięć przeszłości z wyobrażeniem przyszłości.

Autor przedstawia obraz Tatarów w historiografi i pol-
skiej od końca wieku XVIII do przełomu XIX i XX stulecia. 
Ile w nich azjatyckości, a ile europejskości? Polskości? Tyl-
ko, swoją drogą, cóż oznacza europejskość? I jaka to euro-
pejskość: bizantyjska, katolicka? Może nieznośnie pragma-
tyczna, może świecka, odarta z jakiegokolwiek mistycyzmu 
i świętości? Ile też w ogóle tej europejskości w polskości? 
I kędy wędruje sobie po tym wszystkim duch tatarski? 
W książce niewątpliwie prowadzi czytelnika do kolejnego 
rozdziału, omawiającego środowisko historyków tatarskich 
II Rzeczypospolitej. A był to okres bardzo owocny w doko-
nania, twórczy. Polscy Tatarzy sięgali w przeszłość, odkry-
wali swoje ślady na szlakach wiodących przez bezmierne 

ziemie Azji, wschodniej Europy, 
nadkaspijskie i czarnomorskie stepy 
– aż do Wielkiego Księstwa Litew-
skiego i Korony. Badali i dokumen-
towali teraźniejszość, którą współ-
tworzyli, angażowali się w działania 
kulturowe, polityczne, społeczne. 
Zakładali czasopisma, tworzyli li-
teraturę, mogąc z powodzeniem 
przewodzić całemu tatarskiemu et-
nosowi. Z wojowników przeobrażali 
się w intelektualistów, chociaż nigdy 
nie odmawiali walki w imię najwyż-
szych ideałów.

Następny rozdział to „Obraz 
dziejów w międzywojennej myśli 
historycznej Tatarów polskich”. 
Wojciech Wendland analizuje, co 
na ten wizerunek wpływało, m.in. 
jakie były stosunki polsko-tatarskie, 
jaki był stosunek Tatarów do innych 
nacji. Tatarską postawę kształtowa-
ła nie tylko bogata historia kontak-
tów z wieloma różnymi narodami, 
nie tylko umiejętność przyswajania 
z otaczającej kultury tego, co nie 
wypierało ich własnej, ale też mą-
dre rozumienie religii, wyrastające 
z odwiecznego przeświadczenia, że 
nikogo do wyznawania takiej lub in-
nej wiary zmuszać nie wolno. Należy 

trzymać się wiary i czynić dobro w stosunku do wszystkich. 
„Nie ma narodów wyższych i niższych, są tylko narody róż-
ne, które mają równe prawo i obowiązek do udziału w ogól-
noludzkiej cywilizacji” – tak, proszę Państwa, twierdził pol-
ski Tatar, muzułmanin, Olgierd Najman Mirza Kryczyński, 
opowiadający się za tworzeniem nowej cywilizacji, będącej 
syntezą najlepszych wartości Wschodu i Zachodu. Łączy się 
z tym, moim zdaniem doskonale, tatarska wizja polskości 
oraz uczestnictwo w polskich zrywach narodowych. 

Jest jeszcze rozdział czwarty poświęcony dziejopisarstwu 
Tatarów polskich na tle wspólnot historiografi cznych innych 
grup narodowościowych II Rzeczypospolitej. Mamy tu więc 
omówienie, oczywiście skrótowe, myśli ukraińskiej, żydow-
skiej, górali kaukaskich oraz Karaimów. Kto przeczyta, po-
równa, oceni i, mam nadzieję, doceni fenomen tatarskiego 
ducha w czasie i przestrzeni, pragnącego niegdyś zgodne-
go społeczeństwa wielu kultur, narodów i religii, za którym 
i dzisiaj się opowiada. Na ostatnich stronach przytacza 
Wojciech Wendland wypowiedź Selima Chazbijewicza, któ-
ry wskazuje na konieczność oparcia rozwoju cywilizacji na 
zasadach dialogicznych, międzykulturowej translacji, roz-
woju wiedzy i nauki, celem redukcji pierwiastków nienawiści 
i niewiedzy. 

Ta bogata w fakty, dobrze udokumentowana książka 
godna jest polecenia z uwagi na odkrywanie przed czytel-
nikiem, tatarskim i polskim zarówno, bogactwa duchowego, 
choć także i tego najzupełniej materialnego, dotykalnego, 
codziennego, stosunkowo nielicznej tatarskiej nacji, która – 
święcie w to wierzę – ma jeszcze przed sobą istotną rolę do 
spełnienia. 

 Musa Czachorowski 
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Powyższy temat zrodził się z chęci zebrania i przekazania tego, 
co jest unikalne i jednocześnie bardzo mi bliskie. Pochodzę 
bowiem z Kruszynian – wsi nadanej Tatarom przez króla Jana 
III Sobieskiego, której mieszkańcy wciąż pielęgnują swoje oby-
czaje i rodowód oraz kulturę islamu.

 Lata dzieciństwa, a potem młodości uświadomiły mi przy-
należność do społeczności tatarskiej dzięki wiązaniu się z żywą 
tradycją tego zaścianka. Wiele też zawdzięczam lekturom 
Jerzego Harasymowicza, Witolda Dąbrowskiego, Juliusza Sło-
wackiego, Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza oraz 
nauce historii, jak też wieloletniemu uczestniczeniu w regio-
nalnym życiu społeczno-kulturalnym. Zebrane doświadczenia 
zbudowały we mnie swoistą dumę, wywołaną świadomością 
pochodzenia z tego rycerskiego i patriotycznego ludu.

W czasach, kiedy wszystko znajduje się pod znakiem 
wszechogarniającej unifi kacji, wyraźnie dostrzegam, że mło-
dym Polakom tatarskiego pochodzenia zagraża daleko posu-
nięta anonimowość. Dlatego moim pragnieniem jest wyposa-
żenie ich w odpowiednią wiedzę, aby nie zagubili się w tym 
cywilizacyjnym tyglu, a także upowszechnienie jej wśród całej 
młodzieży w celu właściwego i świadomego zrozumienia ludzi 
bez względu na pochodzenie. Przychodzi mi tu na myśl bardzo 
wartościowa publikacja pt. „Nowojorski meczet Rzeczypospo-
litej. Historia gminy tatarskiej w Stanach Zjednoczonych”. Jej 
autorem jest Antoni Przemysław Kosowski, który zebrał doku-
menty i materiały prasowe, zachowane jeszcze w archiwach 
publicznych i zbiorach członków tamtejszej społeczności. 
W ten sposób powstała bardzo interesująca monografi a tek-
stowo-obrazowa. Autor podkreśla ogromne zaangażowanie 
polskich Tatarów kierujących się miłością do swojej religii, któ-
ra wyzwoliła energię i siłę do kultywowania islamu w nowym 
kraju. Stworzyli silną organizację, pomagali sobie wzajemnie, 
wnosili swój wkład w rozwój miejsca zamieszkania, miasta 
i kraju. To wspaniały przykład samoorganizacji na obczyźnie. 
Czuli się silni i wartościowi. 

Dziękuję Antoniemu Kosowskiemu za tę pracę. Sama my-
ślałam o tym od wielu lat, byłam bowiem w Nowym Jorku, 
współpracowałam z zarządem oraz członkami tej gminy. Tym 
bardziej doceniam wysiłek autora, który dał nam przyczynek 
do historię bliskich nam rodzin będących na emigracji w USA. 
Nawiązując do tej publikacji pragnę podzielić się własnymi do-
świadczeniami.

 II wojna światowa już się skończyła, był 20 lipca 1945 roku, 
zginął wtedy śmiercią tragiczną mój tato Mahmet Korycki. 
Działania wojenne pozbawiły nas dachu nad głową i podstawo-
wych środków do życia. Poczułam się wówczas osobą dorosłą, 
gotową do wspierania mamy i babci. Byliśmy w sytuacji bez 
wyjścia. „Ale nie ma tego złego, ażeby na lepsze nie wyszło” – 
tak powiedziała moja babcia Rozalia, gdy odszukała adres do 
kuzynki Rouz Bogdanowicz, która po I wojnie światowej wy-
emigrowała do USA i zamieszkałej w Bayonne, stan New Jer-
sey. Moja mama, Maria Korycka, wraz z babcią napisały do niej 
list, w którym przedstawiły fatalną sytuację rodzinną oraz spo-
łeczno-gospodarczą w całym kraju. Całą tą historię dobrze za-
pamiętałam. Nasza kuzynka była współczującą osobą. Szybko 
zorganizowała dobrze przemyślaną pomoc, a do tego posta-

rała się wyjaśnić po polsku, na czym ona polega. Były to prze-
syłki żywnościowe i ubraniowe zorganizowane przez naszych 
Tatarów zrzeszonych w nowojorskiej gminie muzułmańskiej, 
którzy wspólnymi siłami zorganizowali zbiorową pomoc mate-
rialną wszystkim tym rodzinom w Polsce, które były w bardzo 
trudnej sytuacji. Cała pomoc była uzgodniona ze wszystkimi 
członkami na walnym zebraniu i pod kontrolą zarządu gminy. 
Realizowano ją sukcesywnie przez wiele lat. 

Stopniowo zmieniała nasze życie, uzyskaliśmy radość i na-
dzieję na lepsze jutro. Dzięki tym ludziom, naszym braciom 
i siostrom, zmieniło się moje całe życie, które miałam przed 
sobą. Otworzyły się przede mną możliwości oświaty i eduka-
cji. Uwierzyłam, że na świecie istnieją ludzie wspaniali, którzy 
współczują innym w biedzie i starają się im pomóc. 

W roku 1953, kiedy ukończyłam szkołę podstawową w Kru-
szynianach i zostałam przyjęta do Liceum Pedagogicznego 
w Białymstoku, byłam bardzo szczęśliwą osobą. Wysłałam 
list do kuzynki z wyrazami ogromnej wdzięczności za pomoc 
i wsparcie duchowe, a do tego dołączyłam zdjęcie naszej rodzi-
ny, którego kopię zostawiłam w albumie. Wkrótce otrzymali-
śmy podziękowania i kilka paczek z nowymi ubraniami. W tych 
pięknych praktycznych strojach czuliśmy się i prezentowaliśmy 
bardzo dobrze przez wiele lat. Dostaliśmy też bardzo smutny 
list, że Rouz poczuła się bardzo chora, a jej mąż jest sparali-

Lejla Majewska

TATARZY RZECZYPOSPOLITEJ NA DWÓCH 
KONTYNENTACH

Rodzina Koryckich, od lewej: Lejla (obecnie Majewska), babcia Róża, 
brat Tomasz, mama Maria, brat Józef. Krynki, 12.04.1953 rok.
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żowaliśmy. Synowie mieszkali daleko od rodziców. Sami teraz 
potrzebują pomocy i opieki medycznej. Cóż mogliśmy zrobić? 
Wyraziliśmy tylko serdeczne podziękowanie i ogromne wyrazy 
współczucia, a w sercu pozostał ból.

Wtedy pomyślałam, że gdy kiedyś będę mogła, to odwiedzę 
tę drugą ojczyznę naszych starszych krewnych – może poczuję 
moc naszego związku i podziękuję modlitwą za ich wspaniałe 
serca i dusze. I tak się stało, że kiedy byłam w dojrzałym wieku, 
po zakończeniu ważnych etapów mego życia spełniłam me za-
miary. Odwiedziłam kraj, w którym się osiedlili; dowiedziałam 
się dużo o ich życiu i zmaganiach. Długo dochodziłam do swojej 
decyzji, aż zrealizowałam ją 14 kwietnia 1990 roku. Udałam się 
do Nowego Jorku.

Trafi łam w dobry czas. Była już wiosna, właśnie zbliżał się 
Ramadan Bajram. Mogłam udać się na modlitwę do meczetu. 
Pojechałam na cmentarz – nowy i stary mizar. Cieszyłam się, 
że może odnajdę groby krewnych. Nowy mizar znajduje się 
w dzielnicy Queens, pięknie położony wśród sosnowych drzew. 
Groby starannie ustawione. Widoczne tylko pomniki, wokół 
których trawa koszona jest przez fi rmę porządkową na zlece-
nie gminy. Dowiedziałam się, że w tej samej dzielnicy istnieje 
też stary mizar, założony przez pierwszych emigrantów. Nie 
dokonuje się już na nim pochówków, można tylko odwiedzać 
groby. Zauważyłam, że wiele mogił małych dzieci, zmarłych 
w latach 1924-25. Zapytałam obecnych, czy wiedzą, co było 
przyczyną tylu wczesnych śmierci. Wyjaśniono mi, że w tam-
tym okresie był w USA wielki kryzys, panował głód i choroby, 
co najbardziej odczuli zwłaszcza nowo przybyli emigranci. 

Zrozumiałam, że pierwsze pokolenia tatarskich emigrantów 
nie miały łatwego życia. Były wśród nich osoby z wyższym 
wykształceniem, ale Tatarzy nie mieli szans zatrudnić się na 
państwowych posadach. Wielu wykonywało ciężkie prace fi -
zyczne. Dużo emigrantów tatarskich pracowało przy obróbce 
skór i futer; znajomość tego fachu przywieźli ze starego kraju. 
Osiedlali się z zasady w stanach New Jersey, Connecticut i Mas-
sachusetts. Ci, którzy już mogli kupić ziemię i dom, zajmowa-
li się ogrodnictwem lub hodowlą. Takie zajęcia były bardziej 
stabilne, pewniejsze i mniej stresujące. W okresie powojennym 
liczba mieszkańców tatarskich szybko wzrastała. Niektórzy 
młodzi Tatarzy powracali z wojny i wyjeżdżali do Ameryki. Tam 
dołączali do nowojorskiej gminy tatarskiej, żenili się z Tatarka-

mi pochodzenia litewskiego lub polsko-
-białoruskiego, kierując się miłością do 
swojej religii. Wszyscy modlili się gorli-
wie do Allaha. Islam przynieśli z Polski 
do Ameryki. Nie mieli pieniędzy, napo-
tykali rozmaite trudności, ale zapew-
niali swoim rodzinom skromne warunki 
materialne. Cieszyli się bardzo, kiedy 
wspólnymi siłami udało się oszczędzić 
choć trochę dolarów na rozwój islamu, 
który przynieśli ze sobą do Stanów 
Zjednoczonych.

Już 2 lutego 1907 roku utworzyli 
w Nowym Jorku organizację – Towa-
rzystwo Tatarów Litewskich – Lithu-
anin Tartar Society. Na pamiątkę tego 
wydarzenia Tatarki własnoręcznie wy-
haftowały muhir, który ozdabia ścianę 
meczetu i służy jako honorowa fl aga 
na wszelkie uroczystości. Towarzystwo 
opracowało własny statut w języku an-
gielskim i rosyjskim. Nazwa zmieniała 
się w ciągu lat, również statut był do-

pracowywany i dostosowywany do aktualnych potrzeb gminy. 
Najważniejsze, że Tatarzy Rzeczypospolitej stworzyli w No-
wym Jorku organizację tak silną, że stała się corporate body – 
osobą prawną, mogącą zakupić nieruchomość na siedzibę oraz 
miejsce praktykowania religii islamu.

Od roku 1907 do 1931 wynajmowano lokal, który wykorzy-
stywano jako miejsce modlitwy. Potem zakupiono dwa place. 
Jeden przeznaczono na budowę meczetu, a drugi na nowy mi-
zar w Queens. Dwupiętrowy drewniany dom przekształcono 
na meczet. Po prawej stronie meczetu znajduje się dom jed-
norodzinny przeznaczony na mieszkanie dla imama lub obsłu-
gi meczetu. Obok jest ogród. Całkowite utrzymanie, remonty 
i sprzątanie obiektu należy wyłącznie do gminy. Podatki za 
nieruchomości społeczno-religijne opłacane są natomiast z bu-
dżetu Nowego Jorku.

Tatarski meczet, pozostający pod opieką American Moham-
medan Society w Williamsburgu w nowojorskiej dzielnicy Bro-
oklin, jest jedynym, który 28 kwietnia 1931 roku został uroczy-
ście powołany do życia. Była to bardzo wzniosła impreza; do 
udziału w okolicznościowej modlitwie zaproszono wszystkich 
tamtejszych muzułmanów. Zgodnie ze statutem do organizacji 
mogli należeć muzułmanie bez względu na przekonania poli-
tyczne, gdyż zasadniczą podstawą jej działalności było i jest 
obecnie jednoczenie amerykańskich wyznawców islamu.

W roku 1957 organizacja zmieniła nazwę na Muslim Mosque, 
Inc, a w 1963 na Moslem Mosque Ins. Posiada swój własny sta-
tut: Constitution of the Moslem Mosque Inc. Jego poszczegól-
ne punkty są bardzo szczegółowe, proste i zrozumiałe, obo-
wiązkowo egzekwowane. Każdy członek zobowiązany jest do 
przestrzegania poszczególnych punktów prawa administracyj-
nego, podane zwięźle w niewielkiej książeczce.

Na pierwszym miejscu wymieniony jest zarząd gminy: pierw-
szy imam, drugi imam, przewodniczący, zastępca przewodniczą-
cego, sekretarz, skarbnik i dwie osoby komisji rewizyjnej. Na-
stępnie podane są obowiązki każdego członka zarządu oraz daty 
zebrań zarządu i walnych zebrań gminy. Każdy członek wie, że 
odbywają się one przed południem w ostatnią niedzielę każdego 
kwartału. Powinien zatem zaplanować sobie wolny czas i dla do-
bra gminy przybyć na spotkanie. Dzięki temu zawsze odbywają 
się przy dobrej frekwencji. Na każdym zebraniu zarząd przedkła-
da sprawozdania z działalności i podejmuje uchwały do realiza-

Tatarski cmentarz w Nowym Jorku, kwiecień 1990 rok.
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cji na następny kwartał. W ostatnim następuje podsumowanie 
działalności za rok mijający oraz ustala się projekt działalności na 
przyszły. Wnioski i uchwały są omawiane i zatwierdzone przez 
wszystkich członków gminy na walnym zebraniu. Działalność 
zarządu sprawdzana jest przez komisję rewizyjną. Uwagi i wnio-
ski są ujęte w ogólnie dostępnych protokołach. Tym sposobem 
zapobiega się błędom w administracji. Zarząd jest darzony po-
wszechnym zaufaniem, gdyż działa sprawiedliwie dla dobra ogó-
łu. Dobrze zorganizowana i systematycznie prowadzona praca 
społeczna przynosi sukcesy i zadowolenie. Wyzwala w ludziach 
poczucie godności, dumę ze wspólnie zdobytych wartości i daje 
chęć do dalszej pracy. Każdy czuje się potrzebny, dzieli się chęt-
nie doświadczeniem i rozwija swe możliwości oraz zdolności. Ta-
kie zasady i metody praktykowane są od czasu przybycia do USA 
pierwszych tatarskich emigrantów. Przynieśli je wraz z islamem 
te zasady i pielęgnują już od przeszło stulecia.

Oprócz prac administracyjnych i społecznych członkowie 
gminy potrafi ą też bardzo kulturalnie spędzać wolny czas we 
własnej grupie tatarskiej. Po każdej modlitwie zarząd organi-
zuje skromny towarzyski poczęstunek w sali konferencyjnej. 
Celem jest nawiązywanie kontaktów, zbliżanie się i zaprzy-
jaźnianie. Statut zobowiązuje wszystkich do składania opłat 
skarbnikowi w kancelarii gminy. Każda osoba dorosła wpłaca 
roczną składkę w wysokości 60 dolarów plus 28 dolarów jako 
ofi arę. Oprócz tego można wpłacać dowolne kwoty, zgodnie 
ze wskazaniem ofi arności w islamie. Wszystkie wpłaty skarb-
nik przekazuje na konto organizacji, które jest pod bieżącą 
kontrolą komisji rewizyjnej.

Oprócz utrzymania meczetu i innych nieruchomości religij-

nych, gmina ma obowiązek udzielania pomocy w tragicznych 
wypadkach, szczególnie ubogim członkom: choroby, kalec-
twa, niezdolności do pracy i śmierci w rodzinie. Każdemu przy-
sługuje miejsce pochówku na mizarze, z dopłatą 1000 dolarów 
na pomnik. Wszystkie posługi religijne są częściowo opłacane 
z gminnej kasy. Uroczyście obchodzone są święta, a szcze-
gólnie Ramadan Bajram. Co roku w drugim dniu bajramu or-
ganizowany jest tradycyjny bal rodzinny. Dorośli przychodzą 
z dziećmi, jak jedna wspólna rodzina. Oprócz obiadu podawa-
ne są napoje bezalkoholowe i słodycze na deser. Najważniejsze 
organizowane zajęcia to towarzyskie i taneczne, prowadzone 
profesjonalnie przez zarząd gminy i zespół muzyczny.

Historia tatarskiej gminy wiąże się ściśle z całą organizacją 
życia i działalności społeczno- religijnej w meczecie. Na piętrze 
prowadzone są modlitwy. Na dole znajduje się sala konferen-
cyjna, gdzie odbywają się spotkania członków gminy. Znajdu-
je się tam kuchnia z łazienką, a także pokój dostosowany do 
rytualnego przygotowania nieboszczyka, pełne urządzenia do 
czynności pogrzebowych. 

Bardzo ważnym miejscem jest biuro gminy. Na czołowej 
ścianie wisi portret Muftiego dr. Jakuba Szynkiewicza (1881–
1966). Tatarzy szanują go jako człowieka o wysokiej etyce 
i inteligencji, sprawującego najwyższą władzę religijną, będą-
cego symbolem wiary i patriotyzmu w jedności narodów. Tak 
twierdzą wszyscy, którzy pamiętają jego zasługi. W roku 1956 
odwiedził gminę nowojorską, cicho prosząc o możliwość spon-
sorowania stałego pobytu w USA. Zarząd ani członkowie nie 
mogli tego uczynić, gdyż zgodnie z prawem amerykańskim 
możliwość taką ma wyłącznie osoba krewna. Mufti odszedł ta-
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Bal nowojorskiej społeczności tatarskiej, rok 1995. W centrum: Lejla Majewska (w czarnej sukni) z małżonkiem, imamem Ibrahimem Bronisławem 
Alijewiczem.
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jemniczo i pozostał jedynie jego portret na ścianie. Całe swe 
życie poświęcił na krzewienie islamu i miłości bliźniego bez 
względu na pochodzenie. Podobno pod koniec życia odwiedził 
syna, który go sponsorował i przygarnął do siebie. Jednak nie 
wiemy, gdzie jego grób...

Ta opowieść stanowi drobny, ale istotny element tatarskich 
dziejów oraz historii muzułmanów w Stanach Zjednoczonych. 
Uwypukla wspaniałe wartości naszych braci i sióstr, którzy bę-
dąc na obczyźnie potrafi li zachować i rozwijać godne obyczaje 
i tradycje naszych przodków. Wieloletnia współpraca z zarządem 
i członkami tej gminy poszerzyły mój wiedzy i umiejętności dzia-
łania, wzbogaciły poznaniem historii drugiej ojczyzny i życia lu-
dzi otwartych na inność drugiego człowieka. Będąc teraz w kraju 
rodzinnym bardziej dostrzegam ogromne zmiany naszej polskiej 
wspólnoty tatarskiej, która często cofa się zamiast rozwijać.

Przy okazji serdecznie dziękuję dr. Grzegorzowi Czerwińskie-
mu za piękną i wartościową książkę pt. „Sprawozdania z podró-
ży Muftiego Jakuba Szynkiewicza”, którą przeczytałam z ogrom-
nym zainteresowaniem i poleciłam P. H. Jakubowskiej. Oto co 
później powiedziała: Po przeczytaniu sprawozdań o podróżach 
Muftiego Jakuba Szynkiewicza jestem zdumiona Jego zaangażo-
waniem do sprawy islamu i Tatarów w Polsce. Był pielgrzymem 
oddanym sercem i duchem zarówno sprawom świeckim, jak i reli-
gijnym. Cierpliwie i z poświęceniem znosił trudy podróży. Odwie-
dzał polityków i duchownych. Wykształcony, inteligentny, władał 
wieloma językami. Przy spotkaniach umiał odpowiednio się za-
chować. Był szanowany przez władców państw i duchownych. 
Oby praca i poświęcenie Muftiego Jakuba Szynkiewicza dla dobra 

polskich Tatarów pozostała w naszych sercach i umysłach na dłu-
gie, długie lata. Cześć Jego Pamięci.

Istotna miara naszego istnienia na tym świecie jest nasza 
kultura oparta na zasadach islamu, którego krzewicielem był 
Mufti Jakub Szynkiewicz. Zajmował go rozwój islamu w różnych 
narodach muzułmańskich na przestrzeni wieków. Dlatego tak 
wiele podróżował i pielgrzymował. Niegdyś muzułmanie przo-
dowali w działaniach naukowych, wpływając również na rozwój 
cywilizacji europejskiej. Islam nie był przeszkodą dla rozwoju 
nauki i kultury, a wręcz odwrotnie: wciąż pobudza ludzkość do 
szukania nauki. „Dążcie do wiedzy od kolebki po mogiłę” – tak 
mówi Prorok Muhammad Prorok w jednym z hadisów.

Wiedza i kultura są religijnym obowiązkiem muzułmanina. 
Kształcenie się, czystość fi zyczna i moralna, zakaz pijaństwa, na-
woływanie do dobroczynności stanowią podstawę naszej etyki. 
Żadne odkrycia naukowe nie pozostają w sprzeczności z zasada-
mi islamu. Jakiekolwiek zdobycze światowej techniki nie osłabia-
ją uczuć religijnych pobożnego muzułmanina, lecz przeciwnie 
– dopomagają w zrozumieniu, że Pan Bóg jest doskonalszy od 
człowieka. Jak powiedział wielki fi lozof Immanuel Kant, dla Pana 
Boga nie istnieje ni czas, ni przestrzeń. I wiara w tego Pana Boga 
musi połączyć nas wszystkich: i żydów, i chrześcijan, i muzułma-
nów współdziałających według słów Koranu: „Starajcie się więc 
pilnie czynić dobre dzieła. Do Boga powrócicie wszyscy razem. 
On obwieści wam to, w czym się różniliście.” (5:48)

 Lejla Majewska 
Fot. archiwum Lejli Majewskiej 

Zaułek ten był na Łukiszkach – osiedlu w Wilnie, jeden z wie-
lu nadanych Tatarom przez Wielkiego Księcia Witolda. Wła-
śnie tam, nad Wilją, na małym wzgórzu stał domek, którego 
okna w części wychodziły na nabrzeże spokojnego nurtu rze-
ki. Często widoczne tam były tratwy, zbudowane w położo-
nym opodal tartaku. Druga część okien patrzyła na zielony 

meczet, do którego dzieliła je tylko wąska brukowana droga. 
Sam budynek, w zieloności traw, pachniał surowym, niema-
lowanym drewnem. Zamki w jego drzwiach miały podłużne 
rygle, jak w bajkowych rysunkach. We wnętrzu był piec ka-
fl owy, podłoga i meble pachnące żywicą. Ściany białe, ozdo-
bione kilkoma obrazami przedstawiającymi Mekkę i Medynę, 

a nad drzwiami wisiał podłużny muhir 
ze słowami „Bismillah…”

W tym domku zamieszkiwał ostatni 
muezin meczetu wileńskiego Sulejman 
Chalecki (1884-1956) z żoną Ajszą p.v. 
Szczucką z Niemieży pod Wilnem oraz 
synami: Abu Bekirem (1914-2004), Jachją 
i Iskanderem. Przychodziło się tam jak 
do oazy spokoju, gdzie słychać było głos 
duchownego wypowiadającego modli-
twy. Człowiek czuł się wtedy szczęśliw-
szy i uduchowiony. Rozpościerające się 
gałęzie topoli rosnących przy meczecie 
tworzyły naturalny baldachim między 
obydwoma budynkami. W takiej atmos-
ferze wychowywali się synowie muezina, 
dobrzy muzułmanie i Tatarzy. Najstarszy 
z nich, ze wzrostem 180 cm, zdążył jesz-
cze reprezentować naszą mniejszość na 
defi ladach świątecznych w szwadronu 
ułanów wileńskich. 

Dżemila Smajkiewicz-Murman

Z ZAUŁKA MAHOMETAŃSKIEGO W ŚWIAT

Lejla Taib (z domu Chalecka) ze swym małżonkiem, Abdulem Taibem Mahmudem.
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Na początku lat 40. z braćmi, żoną i córką znaleźli się wszy-
scy w Wiedniu. Abu Bekir podjął tam studia uniwersyteckie. 
Jego choroba (zabieg operacyjny przewodu pokarmowego) 
oraz zmiany w strukturach Państwa Polskiego spowodowały 
wyjazd do Adelajdy w dalekiej Australii [22.11.1949 r.]. Tam 
pracował jako działacz religijny. Po śmierci żony sam kształcił 
swoją dziesięcioletnią wtedy córkę, Lejlę. Uczennica, dobrze 
wychowana i wyedukowana w duchu muzułmańskim była 
edytorem, publicystką, a później dystrybutorem pisma pt. 
„Australijski Minaret”. Po maturze podjęła studia medyczne, 
a także nauczała religii przy głównym maczecie w Adelajdzie. 
Równocześnie pełniła obowiązki sekretarza Islamskiego Towa-
rzystwa Południowej Australii. 

Po ukończeniu 18 roku życia Lejla poślubiła Abdul Taiba 
Mahmuda, prawnika, politologa, członka Federacji Państw Ma-
lezji, później premiera Sarawaku, członka Parlamentu Malezyj-
skiego. Lejla towarzyszyła mężowi we wspólnej walce w uwal-
nianiu się od rządów brytyjskich kolonizatorów prowincji Sa-
rawak, ze stolicą Kuching na wyspie Borneo. Nauczała także 
języka angielskiego w klubie „Speakers”, w klubie „Perkim” 
walczyła o pomyślność wyznawców islamu na tym terenie. Za-
rządzała organizacją pod nazwą „Pomyślność Islamu”, obejmu-
jącą 17 rejonów gospodarczych Wschodniej Azji i Państw Pa-
cyfi ku. Była obrończynią praw kobiet, prezydentem Kobiecej 
Federacji na Sarawaku, inicjatorką święta narodowego kobiet 
w Malezji – „Hari Wanita”, uznawanego od roku 1988. Pozwo-
liło to kobietom z tego regionu na otrzymywanie dobrego wy-
kształcenia, utrzymywanie wyższego poziomu życia kultural-
nego i lepszego zabezpieczenia socjalnego. Walczyła o równe 
prawa kobiet. Przewodniczyła wielu organizacjom sportowym, 
skupiającym miłośników tenisa ziemnego oraz hokeja na tra-
wie. Organizowała pomoc zdrowotną dla chorych pod nazwą 
„Heart to Heart” oraz punkty krwiodawstwa tzw. Banki Krwi. 
W ramach działalności w Światowej Organizacji Czerwonego 
Półksiężyca zajmowała się opieką nad pacjentami. Nazywano 
ją Matką Cierpiących. Odbyła hadżdż. Wychowała dwie córki 
i dwóch synów, zmarła 29 kwietnia 2009 roku. Pochowana zo-
stała na cmentarzu Demak Jaya w Kuching.

Ojciec jej, Abu Bekir Chalecki, wtórował działalności córki 
zgodnie z zasadami islamu, także odbył pielgrzymkę do Mekki 
i Medyny. Był szczęśliwym, pogodnym człowiekiem i dziad-
kiem mieszkającym w kanadyjskiej Ottawie w oddali od Lejli 
z jej liczną azjatycką familią. 

Lejla Taib wraz z mężem i dziećmi odwiedziła Gdańsk i me-
czet w Oliwie. Pod koniec życia jej ojciec odbył wraz z nią po-
dróż swego życia – do Wilna, miasta swoich narodzin. Odwie-

dził mogiły rodziców i dziadków. Niestety, drewnianego dom-
ku, w którym się wychowywał, ani meczetu już nie zobaczył. 
Topole nie rozpościerały się już swoimi gałęziami w stronę 
zaułka, którego nie było. Zmarł Abu Bekir Chalecki 11 marca 
2004 roku. Po uroczystych modlitwach w meczecie spoczął na 
cmentarzu w stolicy Kanady.

Niniejsza opowieść jest przykładem, jak rodzice i lata wojny 
ukształtowały młodą kobiecą i męską osobowość. Te unikatowe, 
jedyne w swoim rodzaju, tworzą historię ludzi o różnych wzor-
cach kulturowych, ale ze wspólnym powołaniem do służby spo-
łecznej. Europejskie pochodzenie i wychowanie z muzułmań-
skimi zasadami Lejli z mężem, Abdul Taibem – dało godne do 
naśladowania rezultaty, zaś pamięć o Tatarach-muzułmanach 
z Wilna wieńczy honorowo nazwiskiem – patronatem: Doktor 
Chalecka-Taib – Uniwersytet Malezyjski Sarawak/Borneo.

Dżemila Smajkiewicz-Murman 
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Wiersz Abu-Bekira Chaleckiego pt. „Jestem Muzułmaninem” (z archiwum 
Autorki).

Krzysztof Bassara

TAJEMNICA MOGIŁY 
NA TATARSKIM CMENTARZU
Dziewiętnastowieczna Warszawa była miastem na rozdrożu 
wielu kultur, gdzie obok siebie żyli przedstawiciele różnych 
grup narodowych, etnicznych i religijnych. Splatały się tu losy 
Polaków, Niemców, Żydów, Rosjan, Gruzinów, Ormian, Ro-
mów, a także wielu innych nacji, które wiążąc swoje losy z tym 
miejscem, ubogacały jego dziedzictwo. Świadectwem wielo-
barwnego warszawskiego krajobrazu kulturowego były liczne 
kościoły rzymskokatolickie, ormiańskie, zbory protestanckie, 

cerkwie prawosławne i grekokatolickie oraz synagogi. Rów-
nież cmentarze, na których spoczęli pod niebem Warszawy 
wierni rozmaitych wyznań, świadczyły o ogromnej mozaice 
narodowościowej i religijnej tego miasta. 

W tym warszawskim wielokulturowym amalgamacie nie 
zabrakło i [...] synów krain wschodnich1, których skupisko, 

1  Cytat za: Kolonja mahometańska w Warszawie, „Ilustrowany Kuryer 
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jeszcze w XIX wieku [...] powstało za sprawą osiedlenia się 
w stolicy Tatarów litewsko-polskich, kupców muzułmańskich 
przybywających ze Wschodu i głębi Rosji, Tatarów z Powołża 
i Krymu oraz muzułmanów z krajów Kaukazu2, tworząc [...] 
jakby wysepkę muzułmańskiego Wschodu, rzuconą na daleką 
Północ3. Warszawie, jeszcze w czasach zaborów, swoistego ko-
lorytu dodawali Turcy, którzy uchodzili przede wszystkim za 
znakomitych piekarzy oraz cukierników. Najbardziej cenioną 
była bodajże piekarnia i cukiernia turecka Abdułły Alijewa, 
która do lat pięćdziesiątych XX wieku mieściła się przy ulicy 
Targowej 68 oraz prezesa stołecznej kolonii tureckiej Mustafy 
Pirima, znajdująca się na Nowym Świecie. 

Wraz z narodzinami niepodległej Rzeczypospolitej do 
stolicy Polski zaczęli przybywać również inni muzułmanie, 
szukający ratunku przed nawałą bolszewicką, personel dy-
plomatyczny z krajów muzułmańskich, kupcy, handlarze, rze-
mieślnicy oraz nieliczni studenci. W grudniu 1923 roku przy 
aprobacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych muzułmanie 
powołali do życia Związek Muzułmański Miasta Stołecznego 
Warszawy, którego celem było wspieranie i organizacja życia 
wyznawców religii Proroka w stolicy. Tutejsza kolonia muzuł-
mańska, choć nieliczna, bo skupiająca około stu osób, była 
zauważalna i ważna4. Ton nadawali jej 
głównie Tatarzy litewsko-polscy, wśród 
których warto wymienić profesora Osma-
na Achmatowicza5, wybitnego chemika, 
będącego w latach 1934-1936 dziekanem 
Wydziału Farmaceutycznego Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Olgierda Najman 
Mirzę Kryczyńskiego6, prokuratora Sądu 
Najwyższego w Warszawie, Alego Wo-
ronowicza, imama warszawskiego z lat 
1937-1939, pełniącego od maja 1938 roku 
funkcję mułły wojskowego [...] dla opie-
ki religijno-duszpasterskiej nad żołnierza-
mi wyznania muzułmańskiego7 w Wojsku 
Polskim. Mieszkali tu jeszcze m.in. Ali 
Półtorzycki, dyrektor banku Polskiej Kasy 
Oszczędnościowej (PKO) i Dawid Tuhan 
Baranowski, członek Zarządu Komitetu 
Budowy Meczetu w Warszawie, członek 
zarządu oddziału warszawskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP. 

Nie brakowało również […] przedsta-
wicieli różnych narodów bliższego Wscho-
du8, z których trzeba wspomnieć Abduła 
Hamida Churamowicza, pierwszego prezesa zarządu Związku 
Muzułmańskiego Miasta Stołecznego Warszawy, Omara i As-
fandjat Fazylejew, którzy organizowali życie religijne muzuł-

Codzienny”, 1932, nr 115 (27 IV), s. 6.
2  Cytat za: A. Kołodziejczyk, Muzułmanie w Warszawie w XVIII-XX w., 

[w]: „Warszawa i Mazowsze”, t. I, Warszawa 1997, s. 57.
3  J. R., Cmentarze muzułmańskie w Warszawie, „Kuryer literacko-nauko-

wy”, 1934, nr 44, s. 14.
4  Szerzej patrz: S.A. Korwin, Wspomnienia. Wyścig z życiem, t. II, War-

szawa 1966, s. 36-53; A. Kołodziejczyk, op. cit., s. 73-75.
5  Szerzej patrz: B. Brozda, Chemia zamiast oręża, „Przegląd Techniczny. 

Gazeta inżynierska”, nr 26, 2005 [internet]: www.sigma-not.pl/pub-
likacja-13460-chemia-zamiast-oręża-przegląd-techniczny-2005-26.html.

6  Szerzej patrz: A. Buczacki, Zarys działalności prawników pochodzenia 
tatarskiego w II Rzeczpospolitej, [w]: „Rocznik Tatarów Polskich”, t. 
VI, Gdańsk 2000, s. 78-79.

7  Cytat za: Archiwum Akt Nowych, Ministerstwo Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, sygn. 1487, s. 29-30 [w:] A. Pogorzelski, 
Problem imanatu wojskowego oraz sytuacja prawna żołnierzy wy-
znania muzułmańskiego w Wojsku Polskim w latach 1918-1939, [w:] 
„Rocznik Tatarów Polskich”, t. VI, Gdańsk 2000, s. 192.

8  Cytat za: Kolonja mahometańska w Warszawie, op cit., s. 6.

manów w stolicy, a także Wassana Gireja Dżabagi, Ingusza 
z północnego Kaukazu, który przyjechał [...] do Polski w ra-
mach sztabowej akcji dywersyjnej9 przeciw bolszewikom. Do 
Warszawy przybywali ponadto tatarscy działacze ruchu pro-
metejskiego, jak np. krymski polityk Dżafar Sejdamet lub Ajaz 
Ischaki wywodzący się z Tatarów kazańskich, których państwa 
i narody zostały zniewolone przez bolszewicką Rosję. 

Do wybuchu wojny w 1939 roku, ta mała i wielobarwna wy-
sepka muzułmańska nad Wisłą rozwijała się, wpisując się na 
dobre w krajobraz Warszawy. Przywódcy społeczności muzuł-
mańskiej w Warszawie byli podejmowani […] przez przedsta-
wicieli rządu RP. W maju 1934 r. prezydent Warszawy przyjął 
Churamowicza, 20 grudnia 1935 r. prezydent Rzeczypospolitej 
Ignacy Mościcki przyjął delegację Rady Centralnej ZK-OTRP, 
w skład której wchodzili m.in. O. Kryczyński i prof. O. Achmato-
wicz10. Muzułmanie warszawscy wspierali działania polskiego 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, goszcząc przedstawicieli 
dyplomacji lub nauki krajów muzułmańskich. Utrzymywano 
serdeczne i zażyłe kontakty z Warszawiakami, zwłaszcza z in-
teligencją, niezależnie od różniących ich wyznań. Kres temu 
światu przyniosły we wrześniu 1939 roku działania wojenne, 
później zaś barbarzyńska okupacja niemiecka.

Nazistowska machina wojenna 
spowodowała, że śladów tej dawnej 
muzułmańskiej obecności w Warsza-
wie zachowało się niewiele. Siedzibę 
Instytutu Wschodniego, pałac Teppe-
rów przy ulicy Miodowej zniszczyli 
Niemcy podczas Powstania Warszaw-
skiego. Dziś na jego miejscu znajduje 
się wylot trasy W-Z. Na próżno też 
szukać meczetu, choć kilka lat przed 
wojną powołano komitet jego budo-
wy, gdyż […] Muzułmanin mieszkają-
cy albo bawiący chwilowo w Warsza-
wie, tatar polski, czy cudzoziemiec, 
wojskowy, urzędnik czy handlowiec, 
czy wreszcie personel dyplomatyczny 
państw muzułmańskich nie mają od-
powiedniego gmachu, by […] zanosić 
swe modły do Boga we wspólnym gro-
nie z braćmi w religii11. Nie udało się 
jednak zrealizować planów wzniesie-
nia w stolicy niewielkiej świątyni. Na 
przeszkodzie stanęły niewystarcza-
jące fundusze, później też okupacja, 

podczas której zrabowano część środków z konta bankowego, 
na którym znajdowały się środki przeznaczone pod inwesty-
cję12. 

Jedynym materialnym świadectwem istnienia tej przed-
wojennej kolonii muzułmańskiej w przestrzeni miejskiej War-
szawy są dwa mizary13. Starszy, znajdujący się przy ulicy Mły-
narskiej, został przez rosyjskie władze zaniedbany i popadł 
w całkowitą ruinę. Już u schyłku XIX wieku mogiły, które się na 
nim znajdowały, zostały [...] porozbijane doszczętnie, a drzewa 
i krzewy, które groby wyznawców Mahometa ocieniały, wycię-

9  Cytat za: S. A. Korwin, op cit., s. 49.
10  Cytat za: A. Kołodziejczyk, op cit., s. 74-75.
11  Cytat za: A.A.N., M.W.R. i O.P., Muzułmanie – remonty i budowa me-

czetów i domów modlitwy, sygn. 1484, Do Tatarów Polskich, k. 170.
12  Por. A. Kołodziejczyk, op cit., s. 71.
13  Szerzej patrz: A. Kołodziejczyk, Cmentarze muzułmańskie w Warsza-

wie, „Kronika Warszawy” 1994, nr 3, s. 43-58; J. Reychman, Warszaw-
ski «mizar», „Stolica”, nr 24, 16 VI 1968; K. Bassara, Historia zapisana 
w kamieniu „Przegląd Tatarski”, nr 2 (14), 1433/2012, s. 9-12.

Abduł Halik Usmi - tragiczna postać przedwojennej 
Warszawy. 
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te i wyniszczone. Wśród tego grozą przejmującego pustkowia, 
przechowały się jeszcze dwa pomniki i to chylące się do upad-
ku14. Cmentarz przy ulicy Tatarskiej, nieco młodszy, bo założo-
ny w drugiej połowie XIX wieku, miał więcej szczęścia, chociaż 
[...] zachowało się tylko kilka oryginalnych nagrobków z prze-
łomu XIX-XX w. i kilkanaście z okresu przed II wojną światową15. 
Większość z tych, które powstały do roku 1939 została znisz-
czona przez Niemców w trakcie Powstania Warszawskiego. 

Wśród grobów na mizarze przy ulicy Tatarskiej szczególną 
uwagę swoim pięknem zwraca jeden z kamiennych pomni-
ków, wykonany w stylu wschodnim, kształtem przypominający 
czworoboczną wieżę minaretową nakrytą półkolistą kopułą16. 
W jej czterech ścianach znajdują się bogato 
zdobione okienka, nad którymi wyryte zosta-
ły strofy poematu „Resurrecturis” Zygmunta 
Krasińskiego17, a także epitafi um w języku 
tureckim18. U podstawy, poniżej półksiężyca, 
widnieje napis: Abduł Halik Usmi / Żył lat 29 / 
Zm. dnia 13 marca 1932. Całość otaczają cztery 
ozdobne kamienne słupki, połączone grubym 
stalowym łańcuchem. To niezwykłe w swej 
urodzie oraz kunszcie dzieło, jak można wy-
wnioskować z napisów wykutych na słupkach, 
zostało wykonane przez znanego i cenionego 
w Warszawie mistrza kamieniarskiego Bolesła-
wa Sypniewskiego. Jednak nie samo piękno 
grobu przykuwa uwagę, lecz także pełna ta-
jemnic historia jaka się z nim wiąże. 

Frapująca jest sama postać pochowanego 
tu Abduła Halika Usmiego. Podobnie zresztą 
jak i historia jego śmierci, która obrosła le-
gendą już w latach trzydziestych XX wieku. 
Według jednej z wersji, zginął [...] on tragicz-
nie w pojedynku w 1932 r., mając 29 lat, sta-
jąc w obronie honoru słynnej aktorki Jadwigi 
Smosarskiej, której był wielbicielem19. Aktorka, jak wieść niesie, 
w dowód wdzięczności sfi nansowała pomnik dla tragicznie 
zmarłego amanta, zaś jego grób odwiedzała, gdy tylko po la-
tach powróciła do Warszawy z wojennej emigracji ze Stanów 
Zjednoczonych. Tyle mówi piękna legenda, lecz w jakich na-
prawdę okolicznościach zmarł tak młodo i kim właściwie był 
Abduł Halik Usmi? 

W zasadzie niewiele o nim wiadomo, łącznie z tym jak się 
właściwie nazywał, bowiem istnieje kilka wersji jego nazwi-
ska, począwszy od Halik Bej Usmi, Abdul Halik Bey, książę 
Usmi, Halik Achmed Usmi Bej, skończywszy na Malik Usmi 
Bej. Nieco światła na tę tajemniczą sylwetkę rzuca przedwo-
jenna prasa. Z całą pewnością przybył do stolicy Polski z dale-
kiej Turcji. Podjął tu naukę w Wyższej Szkole Handlowej, choć 
znaleźć można też informację, że był studentem Uniwersytetu 
Warszawskiego. Jednocześnie, jako bardzo sprawny fi zycznie 

14  Cytat za: E. Jachowicz, Ilustrowany przewodnik po Warszawie wraz 
z treściwym opisem okolic miasta,Warszawa 1893, s. 261.

15  Cytat za: A. Kołodziejczyk, op cit., s. 76. 
16  W tym miejscu zachęcam do lektury artykułu Kamila Alijewa poświę-

conego historii tego grobu, do którego informacje pomagał odszukać 
Arkadiusz Piotrowski. Patrz: http://kumukia.ru/article-82.html a także 
odsyłam na stronę http://ciekawostkihistoryczne.pl/, gdzie znajduje się 
króciutki artykuł Serce zaklęte w kamieniu. Historia pewnej śmierci i pew-
nego grobowca. Patrz: http://ciekawostkihistoryczne.pl/2012/02/09/se-
rce-zaklete-w-kamieniu-historia-pewnej-smierci-i-pewnego-grobowca/ 

17  Mnóż ty się jeden przez czyny żyjące, / A będą z ciebie jednego — ty-
siące! 

18  Solan bir göz gülüsun sewilen bir olusun / Kara toprakada degil gön-
lümüzde gömülüsun.

19  Cytat za: J. Kałuszko, Tatarski i kaukaski, „Kultura pogrzebu”, 2007, nr 
3. Tekst dostępny na stronie internetowej:http://www.kulturapogrze-
bu.com.pl/artykul.php?id=563&txt=Tatarski_i_kaukaski

i świetny jeździec, został kaskaderem. Podobno z powodze-
niem zagrał w kilku fi lmach, dublując aktorów w niebezpiecz-
nych scenach. Zapewne na planach fi lmowych zżył się ze śro-
dowiskiem aktorskim, które, co tu dużo mówić, należało do 
beztroskich i rozrywkowych. Dzięki temu Usmi szybko wcią-
gnął się w rozrywkowo-towarzyskie życie Warszawy.

A przyznać trzeba, że przedwojenna Warszawa miała czym 
kusić. W jej krajobraz wpisały się na stałe różnego typu bale, 
rauty i potańcówki. Obok najwytworniejszych balów na Zamku 
Królewskim z udziałem pary prezydenckiej lub przedstawicie-
li korpusu dyplomatycznego różnych państw, nie brakowało 
upojnych zabaw do białego rana. Warto tu przytoczyć kilka 

spostrzeżeń dotyczących atmosfery 
„szalonych lat dwudziestych i trzydzie-
stych”, panującej wówczas w stolicy. 
Gdy teraz myślę o czasach międzywo-
jennych – pisał np. w swoich wspomnie-
niach Stanisław Korwin-Pawłowski20 
– nie mogę wyjść z podziwu, jak ludzie 
wytrzymywali ten małpi cyrk, jaki wtedy 
dział się w Polsce. Oto kilka migawek 
z życia sanacyjnej elity: 

Nieduży lokal nowo otwartej restau-
racji «Ritz» w Alejach Ujazdowskich, 
z rzędu najdroższych. Publiczność od-
powiednia. Już północ. Pomiędzy stoli-
kami pełza na czworaka minister poczt 
i telegrafów płk Miedziński – poszczeku-
je, mruczy i chwyta panie za nogi. One 
go kopią, a on dalej swoje21. 

Podczas jednego z balów u szwole-
żerów Stanisław Korwin-Pawłowski za-
rejestrował taką oto scenę: […] 4 nad 
ranem: całe towarzystwo, gospodarze 
i goście, mają już porządnie w czu-

bach. Wesołe okrzyki dochodzą z bocznej salki; siedzi tam na 
podłodze plecami oparty o ścianę marszałek Sejmu Świtalski. 
Nogi ma rozstawione […], usta szeroko otwarte. Rozbawione 
panie rzucają w niego działkami pomarańczy, starając się tra-
fi ć, przepraszam, w gębę22.

Również restauracja „Oaza”, o której Pawłowski wspomi-
nał, że jest to […] najbardziej reprezentacyjny nocny lokal 
stolicy23 stanowiła ważny punkt na rozrywkowej mapie War-
szawy, gdzie najbardziej liczyła się dobra zabawa w znakomi-
tym towarzystwie przy muzyce, tańcu i pokazach. Lokal ten 
słynął z występów kabaretu założonego przez dwóch aktorów 
i śpiewaków, Juliana Krzewińskiego oraz Władysława Waltera, 
dancingu, na którym przygrywała „Orkiestra Oaza-Band” pod 
dyrekcją Stanisława Petersburskiego i Roszkowskiego, a także 
baru ze striptizem. Życie w „Oazie” tętniło do białego rana, 
gdzie prym wiodły high life, cudzoziemska dyplomacja, woj-
skowość24. Bywał tam także Abduł Halik Usmi Bej, choć nie 
wiadomo jak często. Pewne jest tylko to, że dzięki „Oazie” po-
znała go niemal cała ówczesna Polska. Stało się to za sprawą 
krwawych zajść, jakie rozegrały się w tej restauracji przy Wierz-
bowej 9 w noc sylwestrową 1 stycznia 1931 roku.

20  Szerzej o Stanisławie Korwin-Pawłowskim patrz: I.P. Maj, Działalność In-
stytutu Wschodniego w Warszawie 1926–1939, Warszawa 2007, s. 38; A.P. 
Kosowski, Działalność Stanisława Korwin-Pawłowskiego w Egipcie w la-
tach 1932–1939, „Przegląd Tatarski”, nr 1 (13), 1433/2012, s. 5-9; Idem, 
Stanisław Korwin-Pawłowski w Egipcie. Praca biura prasowego Poselstwa 
RP w Kairze, „Przegląd Tatarski”, nr 2 (14), 1433/2012, s. 14-16.

21  Cytat za: S. A. Korwin, op cit., s. 53.
22  Cytat za: ibidem, s. 54.
23  Cytat za: S. A. Korwin, op cit., s. 54.
24  Cytat za: ibidem, s. 54.

Jadwiga Smosarska: ponoć wielka i niespełniona 
miłość Abduła...
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Otóż, jak relacjonowała większość ówczesnych polskich ga-
zet, podczas zabawy sylwestrowej, tuż przed godziną szóstą 
nad ranem w „Oazie” doszło do zatargu między majorem Hen-
rykiem Sobolewskim ze sztabu Dowództwa Okręgu Korpus 
I Warszawa, a siedzącymi przy stoliku obok cywilami, wśród 
których był Halik Usmi. Po utarczce słownej, adwersarze prze-
szli do rękoczynów, podczas których major Sobolewski do-
bywszy broń zaczął strzelać do Usmiego. Dwie kule ugodziły 
Turka, poważnie go raniąc w okolicach obojczyka. Zabłąkany 
pocisk trafi ł niegroźnie postronnego gościa, pana Franciszka 
Mieszkowskiego. Tyle informacji da się wydobyć z czasopism 
opisujących to zdarzenie.

Prasa podawała rozbieżne powody 
tego zajścia. Z jednej strony całą winą 
za zamieszanie oraz sprowokowanie 
majora Sobolewskiego do użycia bro-
ni starano się obarczyć Abduła Hali-
ka Usmiego. Przykładowo na łamach 
„Czasu” tak opisano całe zajście w „Oa-
zie”: […] przy jednym ze stolików sie-
dział major Sobolewski ze sztabu DOK 
I w towarzystwie dwóch mężczyzn oraz 
trzech pań. Przy sąsiednim stoliku za-
jęli miejsca dwaj panowie, a mianowi-
cie Usmi-Halik, student wyższej szkoły 
handlowej oraz Hamdi-Czołak-Zakek, 
kupiec25, jego akurat obecność nie jest 
do końca pewna, ponieważ w innych 
gazetach zamiast niego wymieniany 
jest student, również pochodzenia 
tureckiego, lub Mustafa Pirim, prezes 
kolonii tureckiej w Warszawie, co też 
wydaje się wątpliwe.

W relacji krakowskiego „Czasu” czy-
tamy dalej: Pan Usmi począł w pewnej 
chwili natarczywie przyglądać się mjr. 
Sobolewskiemu i ironicznie doń się 
uśmiechać. Major Sobolewski chcąc 
uniknąć awantury uregulował rachunek i wraz z całem towarzy-
stwem opuścił restaurację, udając się do szatni. W ślad za nim 
wyszli również dwaj wspomniani panowie. Ponieważ w trakcie 
ubierania się p. Usmi począł znów prowokować, major Sobo-
lewski zapytał go, co chce? W odpowiedzi p. Usmi znieważył 
czynnie majora [...]26. Wreszcie Turek miał się rzucić na ofi ce-
ra. Ten natomiast, dla obrony własnej, miał użyć rewolweru. 
Wywiązała się strzelanina, w trakcie której został postrzelony 
Abduł oraz przypadkowa osoba. 

Zdaniem dziennikarza „Czasu”: Jak wynika z powyższego 
przedstawienia przebiegu zajścia awantury nie spowodował 
ofi cer, lecz p. Usmi, tembardziej, że major Sobolewski chcąc 
uniknąć awantury, zamierzał opuścić lokal27. W podobnym to-
nie donosiły za Polską Agencją Telegrafi czną (PAT) inne gaze-
ty, że w noc sylwestrową […] w restauracji «Oaza» na placu 
Teatralnym doszło do zajścia pomiędzy obecnymi w restauracji 
mjr. Sobolewskim a Abdul Halik Beyem, księciem Usmi, pod-
danym tureckim, który czynnie znieważył mjr. Sobolewskiego28. 

Zdarzyły się nawet bardziej dramatyczne relacje, które 
uśmiercały Abduła jeszcze za życia. Około godz. 6 rano – 
jak donosił „Goniec Wielkopolski” – w holu restauracyjnym 

25  Cytat za: Krwawe zajście w restauracji, „Czas”, 1931, nr 2 (3 I), s. 1.
26  Cytat za: ibidem, s. 1.
27  Cytat za: ibidem, s. 1.
28  Cytat za: Krwawe zajście w restauracji, „Słowo Pomorskie” 1931, nr 3 

(4 I), s. 1.

«Oaza» w którem odbywała się doroczna reduta Zw[iązku]. li-
teratów i dziennikarzy, zdarzył się tragiczny wypadek sprzeczki. 
Mianowicie między majorem Sobolewskim, będącym w stroju 
cywilnym, a 21-letnim studentem uniw. Warsz. Malikiem Usmi 
Bejem i Pirim Zade Mustafą (turkami), wynikła ostra wymiana 
zdań. W obronie swego honoru major Sobolewski dobył broni 
i postrzelił w szyję Malika Usmi Beja [...] Malik zmarł29. 

Z drugiej wszakże strony pojawiały się informacje, jak np. 
w „Gazecie Bydgoskiej”, iż Są czynniki, które starają się całe 
zajście upozorować obrazą kobiety ze strony owych cywilów30, 
sugerujące jednocześnie, że to Major Henryk Sobolewski z D.O-
.K. Warszawa, będący w stanie podchmielonym, przy wycho-

dzeniu z restauracji wywołał zatarg 
z dwiema osobami cywilnemi31.

Chyba najbardziej wartościowy 
wydaje się opis warszawskiego ko-
respondenta dla „Ilustrowanego 
Kuryera Codziennego”. Do zajścia 
miało dojść w „Oazie” około godziny 
5:45 nad ranem, w warunkach „cał-
kowitego nastroju sylwestrowego”. 
Przy jednym ze stolików na dolnej 
sali siedział w towarzystwie dwu pań 
mjr. Henryk Sobolewski z D.O.K. I. 
Ofi cer był we fraku. Przy sąsiednim 
stoliku siedziało dwóch młodzieńców 
[...], studentów W.S.H., obywateli 
tureckich. Wśród wesołego, karna-
wałowego nastroju, zawiązał się 
lekki fl ircik na odległość pomiędzy 
studentami a paniami, towarzyszą-
cemi mjr. Sobolewskiemu32. Wówczas 
doszło do zatargu między Halikiem 
Usmim a majorem Sobolewskim. 
Gdy o godz. 5:45 obaj młodzi stu-
denci opuszczali lokal, przechodząc 
koło stolika, zajmowanego przez mjr. 
S. i jego towarzyszki, kłaniając się 

im skierowali pod adresem dam kilka komplementów w łama-
nym języku polskim, oraz powiedzieli: «Dowidzenia paniom»33, 
co spotkało się ze stanowczą reakcją majora, który uznał za-
chowanie młodych Turków za niestosowne. Studenci ponowili 
jednak swoje uprzejmości wobec pań, a wówczas major Sobo-
lewski […] energicznym krokiem zbliżył się do jednego z owych 
studentów. Wówczas student ten pchnął mjr. S. tak silnie, że 
major, będąc inwalidą bez nogi, posługujący się protezą, upadł 
na ziemię. Pod wpływem gwałtownego wzburzenia mjr. S. bły-
skawicznym ruchem dobył rewolweru i w pozycji leżącej oddał 
w kierunku studentów kilka strzałów34. Rannego w tym zajściu 
Usmiego odwieziono do szpitala, zaś krewkim majorem Sobo-
lewskim zajęła się prokuratura wojskowa.

Warto dodać, że takie zajścia z udziałem osób cywilnych 
i wojskowych były w przedwojennej Warszawie dość po-
wszechne, zwłaszcza w lokalach o słabszej renomie. Nikogo 
to wówczas nie szokowało. Restauracja hotelu «Wiktoria», 
wiadomo – drugorzędna. Wieczorem kilku ofi cerów z prowin-

29  Cytat za: Tragiczne zajście na reducie dziennikarzy w Warszawie, 
„Goniec Wielkopolski: najtańsze pismo codzienne dla wszystkich sta-
nów”, 1931, nr 2 (3 I), s. 2.

30  Cytat za: Dwóch rannych w warszawskiej «Oazie», „Gazeta Bydgoska” 
1931 nr 2 (3 I), s. 1.

31  Cytat za: ibidem, s. 1.
32  Cytat za: Burzliwy Sylwester w Warszawie, „Ilustrowany Kuryer Co-

dzienny”, 1931, nr 3 (3 I), s. 7.
33  Cytat za: ibidem, s. 7.
34  Cytat za: ibidem, s. 7.

Mogiła Abduła Halika Usmiego na warszawskim mizarze.
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cji zadarło o coś z dwoma cywilami siedzącymi przy sąsiednim 
stoliku. Po słownej szermierce poszły w ruch butelki i talerze. 
Naraz huknęły strzały rewolwerowe. Prawdziwym zrządzeniem 
losu tylko jedna osoba na sali […] została lekko ranna. Mogę 
zapewnić, że bynajmniej nie odznaczałem się jakimś szczegól-
nym szczęściem do burd pijackich, po prostu rozróbki ofi cersko-
-dygnitarskie zdarzały się nagminnie35.

Abduł Halik Usmi szczęśliwie wyszedł z życiem z tej strze-
laniny i po kilku tygodniach odzyskał sprawność. W lutym 
1931 roku sprawa krwawych wypadków z „Oazy” trafi ła przed 
wojskowy sąd okręgowy w Warszawie. Obrońcą oskarżonego 
majora Henryka Sobolewskiego był znany warszawski adwo-
kat Franciszek Paschalski, który w 1922 roku był oskarżycielem 
prywatnym w bezprecedensowym procesie Eligiusza Niewia-
domskiego, zabójcy Gabriela Narutowicza, pierwszego prezy-
denta II Rzeczypospolitej Polskiej.

Proces nie był jednak nagłośniony przez prasę, odmiennie 
od feralnego zajścia w „Oazie”. Możliwe, że to właśnie z tego 
powodu narodziła się romantyczna legenda mówiąca o tra-
gicznej śmierci Usmiego, który stanął do pojedynku o honor 
kobiety. Opinia publiczna informowana wcześniej o strzela-
ninie, w której poszło ponoć o kobiety, mogła dorobić so-
bie całą historię o pojedynku. Nie tłumaczyło to faktycznych 
okoliczności śmierci tureckiego studenta, dlatego śmierć Ab-
duła Halika Usmiego jest tak bardzo frapująca. Jeśli wierzyć 
legendzie, powodem była niespełniona miłość do Jadwigi 
Smosarskiej, która stała się jego femme fatale. Być może od-
rzucając zaloty młodego Turka, uraziła go tak bardzo, że po-

35  Cytat za: S. A. Korwin, op cit., s. 54.

stanowił popełnić samobójstwo. Czy rzeczywiście tak było?
Do tragedii doszło 13 marca 1932 roku w niedzielny poranek 

w Domu Akademickim przy ul. Akademickiej 5, a więc w po-
nad rok po zajściu w „Oazie” z udziałem majora Sobolewskie-
go. Feralnej niedzieli Usmi, zamknąwszy drzwi swojego pokoju 
numer 655, postrzelił się z rewolweru. W kilka dni później kra-
kowski „Czas” poinformował o samobójstwie studenta WSH36, 
lecz pojawiają się tu pewne wątpliwości. Z opisu wynika, że 
padło kilka strzałów, ale jak się potem okazało […] student po-
strzelił się z rewolweru w brzuch z lewej strony, przyczem kula 
przeszła na wylot. Po nałożeniu opatrunku, desperata w stanie 
bardzo ciężkim przewieziono do szpitala Dz. Jezus, gdzie wkrót-
ce zmarł37. Jeśli Usmi był desperatem, to dlaczego otworzył 
wcześniej zamknięte drzwi? Ponoć parę minut po odgłosach 
strzałów nadbiegli […] studenci, zastawszy drzwi zamknięte, 
domagali się, by lokator otworzył. Ten oświadczył, iż nie może. 
Po kilku minutach jednak zdołał dowlec się i drzwi otworzył38. 
Może był to tylko nieszczęśliwy wypadek, a nie desperacka 
próba pozbawienia się życia? W końcu nieszczęśnik nie zosta-
wił po sobie żadnego listu pożegnalnego, żadne też okoliczno-
ści nie sugerują świadomej decyzji popełnienia samobójstwa. 

Tragicznie losy zmarłego Turka budzą wiele pytań, na które 
w większości zapewne nie da się już odpowiedzieć. Jednak kto 
wie, może kiedyś uda się rozwikłać tajemnicę śmierci Abduła?

Krzysztof Bassara 

36  Por. Samobójstwo studenta Turaka, „Czas”, 1932, nr 63, (17 III), s. 3.
37  Cytat za: Samobójstwo Persa, znanego z zajścia w «Oazie», „Ilustro-

wany Kuryer Codzienny”, 1932, nr 75 (15 III), s. 11.
38  Cytat za: ibidem s. 11.

Aleksander Miśkiewicz

95 LAT NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI. 
TATARZY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1918-1939 
– RUCH SPOŁECZNO-KULTURALNY (3)

W roku 1925, wraz z powołaniem Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej i wyborem muftiego, 
rozpoczął także swoją działalność Związek Kulturalno-Oświa-
towy Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej (ZKOTRP). Pisano 
o nim już w niejednej pracy poświęconej Tatarom polskim 
lat międzywojennych XX wieku, wymieniając głównie dwóch 
jego działaczy, braci Najman-Mirza Kryczyńskich. Starszy, Ol-
gierd, był przez wiele lat przewodniczącym Rady Centralnej 
ZKOTRP z siedzibą w Wilnie, choć do roku 1938 pracował jako 
prokurator Sądu Najwyższego w Warszawie. Jego brat, Leon, 
także krótko przewodniczył wspomnianej Radzie Centralnej, 
będąc, podobnie jak Olgierd, także prawnikiem: początkowo 
sędzią w Wilnie, a potem, w latach 1932-1935 wiceprezesem 
Sądu Okręgowego w Zamościu. W okresie 1935-1939, spra-
wował podobne stanowisko w Sądzie Okręgowym w Gdyni. 
Jego największą zasługą dla ZKOTRP była redakcja „Rocznika 
Tatarskiego” oraz liczne artykuły z dziejów Tatarów w Rze-
czypospolitej zamieszczane w różnych pismach naukowych 
oraz popularnych w Polsce. Na tym polu współpracował ze 
swoim kuzynem Stanisławem Kryczyńskim, historykiem i et-
nologiem w jednej osobie. Był on autorem pierwszej większej 
monografi i o przeszłości Tatarów na Litwie i w Polsce, która 

ukazała się w roku 1938 w ramach tomu trzeciego „Rocznika 
Tatarskiego”, pod nazwą „Tatarzy litewscy, próba monografi i 
historyczno-etnografi cznej”1.

 Ale powróćmy do początków działalności Związku Kultu-
ralno-Oświatowego. Jak już pisałem przy innej okazji w „Prze-
glądzie Tatarskim”, do jego założycieli, przypomnę ponownie 
te osoby, należeli: prawnik Adam Murza-Murzicz, generał 
w stanie spoczynku Aleksander Romanowicz, który przez 
jakiś czas dowodził Pułkiem Tatarskim Ułanów im. Mustafy 
Achmatowicza podczas wojny polsko-bolszewickiej, a po od-
zyskaniu niepodległości był przewodniczącym Muzułmańskiej 
Gminy Wyznaniowej w Wilnie, oraz prof. Stefan Bazarewski, 
przyrodnik z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, będący 
w gronie współzałożycieli tej uczelni.

 Powołując tę organizację społeczno-kulturalną, wymienieni 
powyżej mieli na celu podniesienie na wyższy stopień rozwoju 
cywilizacyjnego najbiedniejszej ludności tatarskiej, zagubionej 
w swoich kresowych zaściankach, nie zawsze zorientowanej 

1 Swoją monografi ę w dużym skrócie przedstawił w „Roczniku Ziem 
Wschodnich: S. Kryczyński, Tatarzy polscy, „Rocznik Ziem Wschod-
nich”, Warszawa 1938.
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w sytuacji politycznej, w jakiej znaleźli się w niepodległej Pol-
sce. W ramach tej działalności prowadzono szeroką akcję oświa-
tową, w czym pomocny był obowiązek szkolny w Polsce w ra-
mach szkoły podstawowej, gdzie młodzi Tatarzy wyzbywali się 
naleciałości z języka rosyjskiego bądź tutejszego, składającego 
się ze słów polskich, rosyjskich oraz białoruskich, na rzecz po-
prawnego języka polskiego. Oczywiście dotyczyło to młodych 
ludzi z rodzin biednych i zacofanych, gdyż dla inteligencji ta-
tarskiej, w skład której wchodzili nie tylko ziemianie, ale także 
liczne rodziny mających niewielkie zazwyczaj posiadłości, a na-
leżące do tzw. szlachty zagrodowej, oraz dla dużej grupy urzęd-
ników, język polski był językiem codziennym w życiu i pracy. 

 Z grona tego wywodziło się wielu ofi arnych działaczy 
ZKOTR, którzy podjęli walkę ze wstecznictwem, widocznym 
u wielu rodzin tatarskich. Uświadamiali im potrzebę dosto-
sowania się do nowej sytuacji politycznej w kraju, w którym 
w przeciwieństwie do poprzednich rządów Rosji carskiej, Tata-
rów poważało się wykazując wszelkie zasługi jakie w przeszłości 
oddali Rzeczypospolitej. W tym wypadku za główny przykład 
Tatara polskiego zasłużonego dla swojej Ojczyzny wymieniano 
przede wszystkim Aleksandra Sulkiewicza, przyjaciela i towarzy-
sza Józefa Piłsudskiego w pracy konspiracyjnej PPS w zaborze 
rosyjskim, poległego śmiercią bohaterską w roku 1916 jako żoł-
nierza 5 Pułku Piechoty I Brygady Legionów. Podkreślano także 
zasługi innych osób, ale to właśnie Sulkiewicz w panteonie bo-
haterów Tatarów polskich stawiany był na pierwszym miejscu.

 W ramach pracy społeczno-kulturalnej prowadzono sze-
roką akcję odczytową na temat historii ludów muzułmań-
skich, sytuacji Tatarów na Krymie i Powołżu, o przemianach 
zachodzących w Turcji pod rządami Kemala Paszy, jak również 
o sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce i na świecie. Or-
ganizowano szeroką sieć bibliotek w każdym większym skupi-
sku tatarskim. Zgromadzono w nich książki pisarzy polskich, 
z których największym powodzeniem cieszyli się Mickiewicz, 
Konopnicka, Orzeszkowa, Syrokomla, Jankowski, także Sło-
wacki oraz Sienkiewicz. Do Henryka Sienkiewicza2, który po-
noć miał posiadać tatarski rodowód, podchodzono z pewną 
rezerwą, jako że w trylogii przedstawił problem tatarski zbyt 
jednostronnie, ale inne jego pozycje czytano z dużym zainte-
resowaniem, szczególnie „Rodzinę Połanieckich”.

 Obok tego organizowano amatorskie zespoły artystyczne, 
które wykonywały narodowe tańce polskie, ale także sięgano 
do pieśni i tańców tatarskich, promowanych przez przedsta-
wicieli emigracji tatarskiej z Krymu i Powołża, którzy zamie-
niali się niekiedy w dyrygentów chóru lub choreografów. Nie 
obce były młodym Tatarom z tych zespołów popularne skecze 
i jednoaktówki, oczywiście polskie, a nawet polskie pieśni lu-
dowe, gdyż, mimo wykonywania pieśni tatarskich, nie rozu-
mieli ich słów. A apele wspomnianych emigrantów o naukę 
języka tatarskiego, kończyły się często brakiem większego 
zainteresowania.

 Ważnym akcentem pracy ZKOTRP, były ogólnotatarskie 
spotkania podczas świąt muzułmańskich lub w okresie letnich 
wakacji. Uczestniczyli w nich dorośli i młodzież. Zazwyczaj 
kończyły się tzw. balami tatarskimi. Bywało też, że organi-
zowano spotkania tylko dla młodzieży, na które przybywali 
młodzi Tatarzy ze wszystkich stron Polski. Największe z nich 
miało miejsce w Nowogródku 27-29 VIII 1935 roku. Zwiedzono 
wówczas miasto, łącznie z Muzeum Adama Mickiewicza i górą 
zamkową, udano się na grób świętobliwego Ewliji Kontusia 

2 O rodowodzie tatarskim Henryka Sienkiewicza: J. Szczublewski, Sien-
kiewicz. Żywot pisarza, Z cyklu „Wielkie Biografi e” PWN, Warszawa 
2006, s. 9-10.

na mizarze w Łowczycach, zaś każdego wieczoru urządzano 
zabawy. Organizatorem tego spotkania był nie tylko nowo-
gródzki oddział ZKOTRP, ale także Tatarzy zrzeszeni w tatar-
skim oddziale Związku Strzeleckiego.

Ze zjazdów tatarskich połączonych, tak jak wyżej, z balami 
tatarskimi, słynęły też Wilno, Słonim, Mir, Kleck, Lachowicze 
i Kruszyniany w woj. białostockim. Inny charakter miały spo-
tkania w Iwanowie w woj. nowogródzkim, które odbywały się 
z okazji dożynek. Te Tatarskie Dożynki gromadziły także star-
szych i młodzież z całego kraju.

Warto zaznaczyć, iż bale tatarskie nie różniły się niczym 
szczególnym od zabaw polskich, gdyż bawiono się w rytmie 
najmodniejszych ówczesnych przebojów, chociaż tańczono 
walce, polki i oberki. Na niektórych zabawach, jeżeli tylko zna-
lazł się odpowiedni wodzirej, wykonywano na początek polo-
neza. Do tańca przygrywały wynajęte zespoły muzyczne lub 
wiejscy grajkowie. Bywało, że na bal tatarski, m.in. w Słonimie, 
zapraszano orkiestrę wojskową miejscowego garnizonu. 

Spotkania te służyły głównie wzajemnemu poznaniu się, 
zwłaszcza młodzieży, dzięki czemu wiele z nich kończyło się 
małżeństwami. Rade były z tego zawsze starsze osoby, cie-
szące się, że Tatarzy nie ulegną tak szybko asymilacji z oto-
czeniem polskim lub białoruskim, z jakim żyli na co dzień na 
ziemiach kresowych. Należy zaznaczyć, że współżycie to nie 
wywoływało żadnych konfl iktów, Tatarzy zgodnie współżyli 
ze swymi sąsiadami Polakami i Białorusinami. Podobnie było 
i z sąsiedztwem żydowskim. 

Nie można pominąć faktu, że w ramach ZKOTRP udzie-
lano pomocy najbiedniejszym rodzinom, organizując zbiórki 
pieniędzy i używanej odzieży. Fundowano też stypendia dla 
pragnących uczyć się młodym osobom, które nie zamierzały 
ukończyć swojej edukacji tylko na szkole powszechnej.

Działalność społeczno-kulturalna spostrzegana była przez 
wspomnianych wyżej emigrantów z pewnym niezadowo-
leniem. Pragnęli oni bowiem rozbudzenia wśród Tatarów 
większej świadomości narodowej, aby nie ulegli asymilacji 
głównie z ludnością polską, żeby stale towarzyszył im nacjo-
nalizm tatarski, gdyż w ich mniemaniu, po rozpadzie Związku 
Sowieckiego, zaowocował on w wolnym Krymie oraz na Po-
wołżu, w utworzonym tam państwie Idel-Ural. Wielu Tatarów 
polskich było przeciwnych uprawianiu takiej utopii, uważając, 
że źle wpływa na młodzież tatarską, która staje się zagubio-
na, nie wiedząc, gdzie rzeczywiście znajduje się ich ojczyzna. 
Znajdowało to odbicie w organizowanych pod koniec lat trzy-
dziestych kołach młodzieżowych. 

Inny zupełnie nastrój panował w oddziałach tatarskich 
Związku Strzeleckiego, gdzie w pierwszym rzędzie stawiano 
na przywiązanie do swego kraju, tj. na polski patriotyzm. Ta-
kie oddziały tatarskie działały w Nowogródku, Słonimie i Klec-
ku. Natomiast w Kruszynianach oddział miejscowy Związku 
Strzeleckiego posiadał mieszany charakter polsko-tatarski. 

Końcowym akcentem działalności ZKOTRP było powołanie 
w Wilnie Koła Pań Tatarek Polskich. Na jego czele stanęła ak-
tywna w pracy społecznej Lidia Szynkiewicz, żona muftiego 
Jakuba Szynkiewicza. Koło Pań nie zdążyło już rozwinąć swo-
jej działalności, gdyż powołane było na początku 1939 roku.

O wszystkich aspektach pracy społeczno-kulturalnej3 moż-
na się było dowiedzieć, z lektury „Życia Tatarskiego”, mie-
sięcznika Oddziału Wileńskiego ZKOTRP, ukazującego się od 
roku 1934 do sierpnia 1939.

Aleksander Miśkiewicz 

3  O pracy społeczno-kulturalnej piszę w swojej książce: Tatarzy polscy 
1918-1939, Warszawa 1990, s. 105-138.
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ZWIĄZEK KULTURALNO-OŚWIATOWY 
TATARÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1925-1939

Władza najwyższa – Zjazd Delegatów 
(ostatni 1 II 1938 roku w Wilnie)

Władza wykonawcza: 
Rada Centralna ZKOTRP w Wilnie, ul. Ostrobramska 7

Stan na rok 1938:
Prezes: Leon Najman-Mirza Kryczyński Gdynia

Wiceprezes: Olgierd Najman-Mirza Kryczyński Wilno
Skarbnik: Jakub Romanowicz Wilno

Sekretarz: Stefan Romanowicz Wilno
 

Członkowie Rady:
Abdul Hamid Churamowicz Warszawa

Konstanty Murza-Murzicz Wilno
Ali Ismaił Woronowicz Warszawa

Oddziały ZKOTRP:
• województwo białostockie: Bohoniki (prawdopodobnie 

działalność została po kilku latach zawieszona), Grodno, 
Kruszyniany, Skidel;

• województwo nowogródzkie: Iwje-Murawszczyzna (od 
roku 1936 słynne z Dożynek Tatarskich), Iwanowo, Kleck, 
Lachowicze, Mir, Niekraszuńce, Nowogródek (działalność 
oddziału ZKOTRP przejął w latach 30. Oddział Tatarski 
Związku Strzeleckiego), Orda, Słonim (podobnie było 
w Słonimie. Jedyną oddziału ZKOTRP była biblioteka po-
siadająca duży zbiór książek); 

• Miasto Stołeczne Warszawa (początkowo Związek Mu-
zułmański Miasta Stołecznego, zamieniony w latach 20. 
w Oddział ZKOTRP. Współpracował ze stołeczną gminą 
muzułmańską);

• województwo wileńskie: Daubuciszki (?), Głębokie, Ło-
staje, Niemież, Sorok-Tatary, Widze, Wilno (siedziba Rady 
Centralnej ZKOTRP, redakcja „Życia Tatarskiego”, Koło 
Pań Tatarek Polskich od roku 1939); 

• województwo wołyńskie: Równe (tamtejszy oddział ZKO-
TRP powstał prawdopodobnie w 2 poł. Lat 20. XX w. 
O jego działalności brak dokładnych danych. Zamieszki-
wało tam kilka rodzin tatarskich, ale nie było gminy mu-
zułmańskiej).

 
Dane na podstawie informacji w Życiu Tatarskim 1934-1939 i Kalendarzu Muzułmańskim Tatarów Polskich 1939, Wilno 1938.

Asija Muchambetowa

TRADYCYJNY KALENDARZ KAZACHÓW
Tradycyjny kalendarz Kazachów to 12-letni cykl zwierzęcy, 
nazywający się po kazachsku мушель – muszel. Stosowany 
jest nie tylko przez Kazachów, ale też na ogromnym teryto-
rium centralnej i południowo-wschodniej Azji. Niektórzy ba-
dacze uważają, że idea stworzenia jowiszowego kalendarza 
z zodiakalną symboliką została przejęta przez mieszkańców 
Wschodu od koczowników ze środkowej Azji, którzy ustali-
li, że Jowisz wykonuje pełny obrót wokół Słońca w ciągu 12 
lat. Dzieląc drogę Jowisza na dwanaście równych części po 
30 stopni każda i nadając każdej z nich nazwę określonego 
zwierzęcia, narody Azji stworzyły 12-letni cykl kalendarzowy. 
Nazwy te różnią się nieco w poszczególnych krajach. W Ka-
zachstanie są to (w nawiasach warianty stosowane przez 
inne narody): тышқан (mysz, szczur); сиыр (krowa, byk, wół); 
барыс (leopard, tygrys); қоян (królik, kot, królik); ұлу (śli-
mak, smok, krokodyl); жылан (wąż); жылқы (koń); қой (owce, 
kozy); мешiн, маймыл (małpa); тауық (kurczak, kogut); ит 
(pies); доныз (dzik, świnia).

Ten starożytny kalendarz liczy sobie kilka tysięcy lat. 
Oprócz ruchu słońca, księżyca, ziemi, uwzględnia ruch Jowisza 
i Saturna. Jowisz – planeta olbrzym, w ciągu 12 lat wykonu-
je obrót wokół Słońca. Wywiera silny wpływ na samą Ziemię, 
wpływając na zmiany klimatu w zależności od relacji ze Słoń-
cem i Ziemią: z pewnymi wariantami powtarza się to co 12 lat. 
Pięć cykli tworzy 60-letni krąg powtarzany w nieskończoność. 
I jak powtarza się Czas, tak powtarzają się i jego wydarzenia, 
szczęśliwe i nieszczęśliwe lata, nędza i dostatek, wojna i świę-
ta. Czas muszela nie jest podobny do czasu kultur, który, ni-
czym okrutny starogrecki Kronos, pożera własne stworzenia. 
W jego sześćdziesięcioletniej orbicie nie ma miejsca na „ko-

niec czasów”, a zatem i „koniec świata”, przepowiadanemu 
w niektórych systemach religijnych. Czas muszela dając – za-
biera, i zabierając – przywraca, bowiem jego podstawą zasadą 
jest cykliczne powtarzanie. 

Ludzie rodzą się i umierają, zaś o zmarłych mówią „кайтыс 
болды” – „powrócili”, bowiem wiedzą, że z nowym kręgiem 
czasu oni znowu powrócą, ale już z tego świata na ten. Dlate-
go, kiedy umierał człowiek, który uczynił wiele dla innych ludzi 
i przeżył wyjątkowe życie, podczas pogrzebu zwracano się do 
niego: „Jeżeli możesz, narodź się ponownie pośród nas”.

Wszechogarniająca, całkowita powtarzalność łącznie z ko-
nieczną odmiennością przeistacza kręgi czasu kalendarza ko-
czowników w ewolucyjnej spirali, niosącej wraz z powtarzaniem 
także rozwój. Cykliczny kalendarz ogarnia jednym rytmem życie 
Kosmosu, życie Przyrody, życie Człowieka z jego gospodarczą 
działalnością, ujawniając ich istotną wzajemność. Ten kalendarz 
ukształtował specyfi czną żywotność koczownika, jego wysoką 
moralność, wyrafi nowaną kulturę osobistych relacji. Zło, uczy-
nione ludziom, przyrodzie i duszom przodków – аруахам – aru-
achom – jest szczególnie przerażające dlatego, że cykliczny 
Czas powracając, przywróci je także. Zło, wyrządzone raz, two-
rzy nie tylko prosty łańcuch złych następstw, ale, co znacznie 
bardziej groźne, niesie ze sobą skutki na innym poziomie: w po-
staci nieuniknionych cyklicznych samopowtórzeń. 

Czyż to nie ta wiedza właśnie wytworzyła szczególną odpo-
wiedzialność naszych przodków, panowanie nad sobą i mądrą 
rozwagę, ponad działania przedkładającą myślenie, a szyb-
kości wykonywania przeciwstawiającą wyczekanie momen-
tu, gdy urzeczywistnieniu przedsięwzięcia pomoże sam czas. 
Wedle tego samego prawa żyje też Dobro. Raz dokonane, po-
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wraca kręgami czasu. Dlatego gościnność, dobroć, wzajemna 
pomoc były świętymi zasadami naszych przodków, głęboko 
rozeznanych w karmicznym związku zjawisk. Nie jest ten ka-
lendarz prostym narzędziem odmierzania czasu, a fi lozofi ą, 
etyka i estetyka danej kultury. 12-letni cykl określa bieg czasu, 
funkcjonowanie charakterystyki jego odcinków, ich właściwo-
ści, niesie informacje o naturze człowieka, jednocząc jedno-
litym czasem bieg gospodarczych, życiowych i kosmicznych 
cykli, charakteryzując ich wzajemne oddziaływanie.

Ludzkie życie przedstawione jest jako łańcuszek 12-letnich 
muszeli, z których każdy obejmuje określony poziom wieku. 
Pierwszy muszel (1-12 lat) – dzieciństwo, drugi (13-24 lat) – 
młodość, trzeci i czwarty (25-36 lat, 37-48 lat) – dojrzałość, 
piąty (49-63 lata) – starość. W rozumieniu piątego muszela 
odzwierciedla się muzułmańskie wyobrażenie o „należnym” 
okresie życia, kanonizujące czas życia Proroka Muhamma-
da, który przeżył 63 lata. Każdy muszel to określony, cha-
rakterystyczny stan ludzkiego organizmu, w odniesieniu do 
równowagi. Przejście z jednego do drugiego muszela nie do-
konuje się płynnie, ale jest gwałtowną zmianą, niebezpiecz-
nym momentem życia, 
gdy człowiek pozostaje 
szczególnie bezbronny 
przed chorobami i roz-
maitego rodzaju zagro-
żeniami. Lata przejścio-
we (13, 25, 37, 49 itd.) 
nazywane są мушель 
жac – rokiem muszela. 
Zbiegają się one ze zna-
nymi we współczesnej 
medycynie okresami 
hormonalnych przemian 
systemu ludzkiego orga-
nizmu. 13 lat – początek 
dojrzewania; 25 lat – za-
przestanie wytwarza-
nia hormonu wzrostu; 
49 lat – ustanie funkcji 
reprodukcyjnych. Wej-
ściu w nowy muszel 
towarzyszą działania 
ochronne, pomagające 
człowiekowi pomyślnie dokonać niebezpiecznego przejścia. 
Mitologicznie rozumiano je jako śmierć w jednym rodzaju 
i odrodzenie w nowym.

Z podobnym pojmowaniem życia jako cyklu względnie za-
mkniętych muszeli wiąże się wiele aspektów tradycyjnej kultu-
ry. Rocznik, muszel, określał jakościowy status człowieka, jego 
rolę społeczną, sposób zachowania, charakter stosunków ze 
starszymi, młodszymi oraz równymi sobie, obowiązki w odnie-
sieniu do różnych grup wiekowych. Zasadnicze normy wzajem-
nego odnoszenia się pomiędzy grupami wiekowymi są nastę-
pujące: młodsi bez sprzeciwu podlegają starszym, okazują im 
szacunek i poważanie. Jest to równoważone troską i odpowie-
dzialnością starszych wobec młodszych. Subtelności wzajem-
nych układów między starszymi i młodszymi rozpościerają się 
nie tylko na układy grup młodych-dojrzałych-starych, ale i we-
wnątrz ich samych. System „starszy-młodszy” posiada jasno 
określoną orientację wartości. Starszy – to, bez wątpienia, bar-
dziej cenny społecznie i dysponujący większymi prawami oraz 
przywilejami. Ocena osobowości opiera się, przede wszystkim, 
na kryteriach wiekowych, i one stanowią podstawę wzajem-
nych relacji. Brak szacunku wobec konkretnego starszej osoby 

nie powinien przejawiać się w formach niszczących samą ideę 
szacunku do starszych. Prywatne stosunki nie mogą wywie-
rać wpływu na ogół. Każda grupa wiekowa charakteryzuje się 
określoną pozycją w strukturze socjalnej, własnym wzorcem 
życia i stereotypami zachowań, swoim stosunkiem do świata 
wartości materialnych i duchowych, prawami do ich posiada-
nia, ograniczeniami i obowiązkami.

Dzieciństwo to okres, kiedy człowiek nie jest jeszcze pełno-
prawnym członkiem społeczności; dorasta w świecie wesołych 
gier i zabaw, ale już, w kręgu rodziny, zdobywa pierwsze na-
wyki w zakresie społecznego funkcjonowania. Dziecku wpaja 
się szacunek dla starszych i miłość do krewnych. Ze względu 
na tryb życia koczowniczej wspólnoty rodowej dziecko widzi 
i słyszy wszystko, co dzieje się w świecie dorosłych, ale jego 
uczestnictwo w dorosłym życiu jest niedopuszczalne. Kaza-
chowie do dzisiaj, przyjmując gości, nie dopuszczają dzieci 
do stołu i nie pozwalają na przebywanie z dorosłymi. Nie jest 
przyjęte popisywanie się przed gośćmi zdolnościami dzieci. 
Młodość – to czas nieskrępowanych kontaktów z rówieśnika-
mi, czas zabaw i rozrywek, posiadających społecznie akcep-

towany ceremonialny 
status. 

Dalsza socjalizacja re-
guluje nie tylko odnosze-
nie się młodych do star-
szych. Ich „wolne” żarty 
z siebie w celu wypróbo-
wania się, są zrytualizo-
wane, ponieważ usank-
cjonowała je społeczność. 
To „swobodne” zachowa-
nie ma określone formy 
i ograniczenia, a także 
konkretne przeznacze-
nie, zgodnie z którym 
dokonuje się rytualne 
współzawodnictwo grup 
chłopców i dziewcząt. 
Reglamentowanie „swo-
bodnego” zachowania 
zawiera w sobie elemen-
ty dawnej obrzędowości, 
które nie zachowały się 

w danym okresie. Młodzież, oswajająca się z coraz bardziej 
złożonymi przedsięwzięciami, już aktywnie uczestnicząca 
w życiu rodu, biorąca udział w najrozmaitszych zawodach, ob-
sługuje starszych podczas uroczystości oraz obrzędów. W tym 
wieku dokonuje się najważniejsze wydarzenie w życiu człowie-
ka: zawiera związek małżeński, który dla dziewczyny oznacza 
zakończenie młodości i przejście nie tylko do kolejnej grupy 
wiekowej, ale też do nowego rodu.

Jeśli pamiętamy, że przejście z jednej grupy wiekowej 
do drugiej pomyślane jest jako rytualna „śmierć”, to, za-
wierając związek małżeński, dziewczyna „umiera” podwój-
nie: jako przedstawicielka klanu wiekowego oraz własnego 
rodu. Żegnając się podczas ślubu ze swoim rodem, żegna 
się jednocześnie z młodością, podczas gdy dla dżygitów ten 
czas nastąpi później, po ukończeniu muszela młodości, w 25 
roku życia. Dojrzałość zawiera w sobie okres dwóch musze-
li, ale granica pomiędzy nimi – 37 lat – dla wszystkich staje 
się wiekiem potencjalnie niebezpiecznym. Wiek karasakałów 
[czarnobrodych] – to czas największej ludzkiej aktywności 
społecznej. Mężczyźni dojrzali są pełnoprawnymi uczestni-
kami życia publicznego całego narodu. W tym okresie szcze-

Kazachska rodzina z zachodniej Syberii. XIX/XX w.
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gólnie wyraźnie koncentruje się ono na męskiej połowie 
społeczności, ponieważ życie kobiety pozostaje tradycyjnie 
ograniczona do sfery rodzinnej, gospodarstwa domowego 
i wychowania dzieci. Dojrzałość – to wiek tworzenia material-
nej i duchowej kultury wspólnoty, udziału w różnorodnych 
przedsięwzięciach o ogólnonarodowym w imieniu swojego 
rodu – weselach, pogrzebach, stypach, sądach, zawodach, 
działaniach wojennych itd. 

Muszel piąty i następne są szczególnym czasem w ludz-
kim życiu. Otoczony troska i uwagą dzieci oraz krewnych, ak-
sakał [białobrody] z wysokości swojego życiowego doświad-
czenia widzi i ocenia życie w sposób szczególny. Mądrość, 
zdobyta w życiowych niedolach, czyni go idealnym doradcą 
– taka też jest jego społeczna rola. Doradca, przewodnik, po-
mocnik, widzący więcej od innych nie tylko z powodu prze-
bytej długiej drogi, zgromadzenia wspólnego doświadczenia, 
ale również ze względu na bliskość do świata przodków, któ-
rych świętość po części spływa błogosławieństwem także na 
niego. Zachowanie starca statecznieje; znikomość działań 
i nadmierna aktywność społeczna nie przystoi bowiem temu, 
kto niebawem odejdzie do świata ubóstwianych przodków. 
W postępowaniu starców zaznacza się ich odsuwanie się od 
ziemskich marności. Są jeszcze mieszkańcami tego świata, 
ale także i żywymi przedstawicielami świata aruachów na 
ziemi. Wszyscy pozostali członkowie wspólnoty powinni od-
nosić się do nich z widocznym szacunkiem, nie zachodzić im 

drogi, dotykać bez specjalnej potrzeby ich osobistych rzeczy, 
siadać na ich łóżku itd.

System stratyfi kacji wiekowej z jej wzorcami zachowań to 
przewodnia nić życia konkretnego człowieka. Przechodząc 
wszystkie stadia, realizuje wyobrażenie społeczności o treści 
i formach przejawiających się w każdym muszelu. O tym, jak 
społeczność odnosiła się do naruszenia obowiązujących ste-
reotypów, można wnioskować choćby z biografi i Birżan Sała 
[Биржан-сал Кожагул-улы; Birżan-sał Kożagul-uły, 1834-1897], 
który, pomimo sławy wielkiego śpiewaka, został surowo uka-
rany za nieprzestrzeganie zasad zachowania się w stosunku 
do starca. Dzieciństwo-młodość-dojrzałość-starość. Wielki 
życiowy cykl, który stał się regulatorem społecznego funk-
cjonowania kazachskiej społeczeństwa. Przechodzeniu po 
kolejnych stopniach życia towarzyszy uspołecznianie się jed-
nostki, uczestnictwo w rozwijaniu coraz szerszych horyzontów 
tradycyjnego życia. Zgodnie z prawami kazachskiego kalen-
darza wszystko powraca. Powróci w pełnym wymiarze pamięć 
narodu, powróci i wiedza, która stosownie do ewolucyjnego 
wstępowania cyklicznego czasu przyjdzie w trudno rozpozna-
walnej, odnowionej i wzbogaconej formie i będzie rozwijać się 
dalej w niekończącym się obiegu cykli muszeli. 

Asija Muchambetowa 
 Nomad-Kazachstan № 6 (30) 2010  

 Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 

Selim Chazbijewicz

TEMATYKA PROMETEJSKA1 
W CZASOPISMACH POLSKICH TATARÓW 
W OKRESIE II RZECZYPOSPOLITEJ (1) 

ZARYS PROBLEMATYKI 
Tatarzy polscy stanowią wspólnotę etniczną, która nie tylko 
kontynuowała tradycje militarne, ale była także grupą kulturo-
twórczą, co przejawiało się m.in. w tworzeniu rękopiśmiennej 
literatury muzułmańsko-tatarskiej na ziemiach byłego Wielkie-
go Księstwa Litewskiego2. Doczekała się ona obszernej biblio-

1 Myśl prometejska rodziła się wraz z odrodzoną Rzeczpospolitą, która 
już w latach 1919-1921 wspierała prawo do niepodległości narodów nad-
bałtyckich, nad Morzem Czarnym i Kaspijskim, a także Gruzji, Armenii, 
Idel-Uralu – republikę Tatarów nadwołżańskich i Baszkirów, Republiki 
Górali Kaukazu, istniejącego w latach 1918-1920 państwa Czeczenów, 
Inguszy, Karaczajów, Bałkarów, Kabardyjczyków, Osetyńców, państwa 
Kozaków dońskich i kubańskich (nazwa od rzeki Kubań), Ukrainy 
i Demokratycznej Republiki Krymu, gdzie Tatarskie Zgromadzenie Na-
rodowe zwróciło się, pismem z 17 maja 1920 roku, do Ligi Narodów 
o przekazaniu Krymu pod polski protektorat. Niestety, plany te nie 
zostały zrealizowane. Na fali tej polityki w roku 1920 powstał w War-
szawie Instytut Wschodni, formalnie jako placówka naukowo-społecz-
na powołana do podtrzymywania stosunków naukowych i kulturalnych 
Polski ze Wschodem, w praktyce mająca odgrywać rolę politycznego 
zaplecza dla polityki prometejskiej. Symbolem wyzwolenia narodów 
nierosyjskich spod jarzma Rosji i Związku Sowieckiego został Promete-
usz, w mitologii greckiej tytan, półbóg, który ulepił z gliny człowieka 
i dał mu umiejętności i narzędzia przeżycia, m.in. ogień. Naraził się 
tym Zeusowi, który ukarał go, przykuwając do skały na Kaukazie, a sęp 
codziennie wyjadał mu wątrobę, która odrastała. Prometeusz stał się 
symbolem buntu w imię człowieka uciśnionego.

2 Chazbijewicz Selim, Książka polsko-litewskich Tatarów i jej rola 
w kształtowaniu samoświadomości etnicznej [w:] Materiały konferen-
cjne „Książka ponad podziałami”, 60 lat UMCS 1944- 2004, Lublin 
16-18 listopada 2004 r., s. 59-69.

grafi i3. Obecnie coraz większe zainteresowanie badaczy wzbu-

3 Na temat literatury i piśmiennictwa Tatarów polsko-litewskich narosło 
już sporo interesujących prac od okresu międzywojennego, m.in.: Jakub 
Szynkiewicz, Literatura religijna Tatarów litewskich i jej pochodzenie 
[w:] „Rocznik Tatarski”, t. II, Zamość 1935, s. 138-143; Ali Woronowicz, 
Szczątki językowe Tatarów litewskich [w:] „Rocznik Tatarski”, t. II, Za-
mość 1935, s. 351-366; tenże, Kitab Tatarów litewskich i jego zawartość 
[w:], tamże, s. 376-394; Stanisław Kryczyński, Tatarzy litewscy (…) op. 
cit., ( rozdz. VIII i IX); Ananiasz Zajączkowski, Tak zwany chamaił ta-
tarski ze zbioru rękopisów w Warszawie, [w:] Sprawozdania PAU, t. 52, 
nr 4, Kraków 1951, s. 307-313; Maciej Konopacki, Piśmiennictwo Tatarów 
polsko-litewskich w nauce polskiej i obcej [w:], „Przegląd Orientalistycz-
ny”, nr 3(59), Warszawa 1966, s. 193-205; Wojciech Dembski, Prace nad 
katalogiem zabytków rękopiśmiennych Tatarów polskich [w:] „Życie 
Muzułmańskie”, nr 9, Gdańsk 1988, s. 26-29; Klucz do raju. Księga Ta-
tarów litewsko-polskich z XVIII wieku w przekładzie i opracowaniu Hen-
ryka Jankowskiego i Czesława Łapicza, Warszawa 2000 ; Andrzej Drozd, 
Arabskie teksty liturgiczne w przekładzie na język polski XVII wieku, War-
szawa 1999; A. K. Antonowicz, Biełorusskije teksty pisannyje arabskim 
pis’mom i ich grafi ko-ortografi czieskaja sistiema, Wilno 1968; Ibrahim 
B. Konopacki, A.I. Smolik, Gistorija i kul’tura biełarusskich Tatar, Mińsk 
2000 (rozdz. 2 i 5); Galina Miszkiniene, Driewniejszyje rukopisi litowskich 
Tatar (Grafi ka, Translitieracija, pieriewod. Struktura i sodierżanije tiek-
stow), Wilno 2001; Rukapisy białoruskich tatarau kanca XVII – paczatku 
XX stagoddzija z kaliekcji Cinetral’naj naukowaj bibliatieki imja Jakuba 
Kołasa Nacijanal’naj Akadiemii Nawuk Białarusi, Mińsk 2003; Katałog 
Arabskoalfawitnych rukopisiej litowskich tatar, Wilno 2005; Paul Suter, 
Alfurkan tatarski. Der litauisch-tatarische Koran – Tefsir, Koln 2004; Ar-
tur Konopacki (wydanie źródła) Piotr Czyżewski, Alfurkan tatarski praw-
dziwy na czterdzieści części rozdzielony, Białystok 2013; to tylko najważ-
niejsze zdaniem autora pozycje, z pominięciem tekstów J. Stankiewicza, 
J. Kraczkowskiego oraz prac drobniejszych, przyczynkarskich, not, re-
cenzji itp. Ich nagromadzenia świadczy o tym, iż tematyka dojrzała do 
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dza dwudziestowieczne piśmiennictwo tatarskie w Polsce4. 
Proporcjonalnie niewiele omówień dotyczy międzywojennej 
prasy tatarsko-muzułmańskiej5, ale ta późniejsza, powojenna, 
stała się obiektem jeszcze mniejszej liczby tekstów krytycz-
nych6. Nigdy też nie analizowano jej pod kątem tematyki pro-
metejskiej. Niniejsza próba jest zatem w badaniach nad polski-
mi Tatarami pierwszą, chociaż niepełną. 

Społeczność polskich Tatarów, licząca w okresie międzywo-
jennym ponad pięć tysięcy członków7, zdołała wykrzesać z sie-
bie wysiłek intelektualny i organizacyjny, wydając w latach 
1930-1939 trzy tytuły prasowe. Dwa z nich były periodykami, 
miesięcznikiem i kwartalnikiem, jeden zaś wydawnictwem nie-
regularnym o cesze almanachu. W Warszawie w latach 1930-
1931 i 1934-1937 ukazywał się kwartalnik „Przegląd Islamski”, 
natomiast w Wilnie w latach 1934-1939 wydawany był mie-
sięcznik „Życie Tatarskie”. Oprócz tego w latach 1932, 1935 
i 1938 opublikowano trzy tomy „Rocznika Tatarskiego”. 

Inicjatorem, wydawcą i redaktorem naczelnym „Przeglądu 
Islamskiego” był Wassan Girej Dżabagi, były przewodniczą-
cy parlamentu i minister skarbu Republiki Górskiej Narodów 
Północnego Kaukazu w roku 1917. Reprezentował tę republikę 
również podczas obrad konferencji wersalskiej w roku 1919. 
W roku 1923 przyjechał do Polski i osiadł w Warszawie, gdzie 
założył prywatną agencję prasową „Orient”. Prowadziła ona 
nasłuch radiowych wiadomości w językach rosyjskim, angiel-
skim, francuskim, tureckim, perskim i arabskim, a następnie 
sprzedawała te informacje polskiej prasie. Dżabagi był absol-
wentem politechniki w Petersburgu, synem ostatniego suwe-
rennego chana Inguszetii – Eldżiego Dżabagi8. W roku 1912 
ożenił się z polską Tatarką, muzułmanką Heleną Bajraszewską, 
córką notariusza w Wołkowysku i właściciela majątku ziem-
skiego Olszymowo w powiecie wołkowyskim, Lucjana Bajra-
szewskiego. W latach 1930-1931 „Przegląd Islamski” ukazywał 
się jako wydawnictwo prywatne, zaś w latach 1934-1937 jako 
organ Gminy Muzułmańskiej Miasta Stołecznego Warszawy. 
Sam Dżabagi publikował także w innych czasopismach. W roku 
1937 wyjechał do Turcji w charakterze korespondenta Polskiej 
Agencji Telegrafi cznej. Jego wyjazd defi nitywnie zakończył wy-
dawanie czasopisma. „Przegląd Islamski” był prenumerowany 
przez polskie placówki dyplomatyczne na Bliskim Wschodzie, 
a także wysyłany do Jugosławii, Turcji, Iranu i Indii9. 

Drugi z tatarskich periodyków, „Życie Tatarskie”, był wydaw-
nictwem Oddziału Wileńskiego Związku Kulturalno-Oświatowe-
go Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, założonego w roku 1926. 
Jego liderzy to bracia Leon (Arsłan) i Olgierd Najman Mirza 
Kryczyńscy. Faktycznym wydawcą pisma był jednak w rzeczy-
wistości mufti Jakub Szynkiewicz – zwierzchnik religijny pol-
skich, tatarskich muzułmanów, stojący na czele Muzułmańskie-
go Związku Religijnego w RP. Organizacja ta powstała w Wilnie 
pod koniec 1925 roku i jednoczyła muzułmańskie gminy religijne 

osobnej całościowej monografi i literatury polsko-litewskich Tatarów aż 
do końca wieku XX, z uwzględnieniem dotychczasowego stanu badań.

4 Grzegorz Czerwiński, Sprawozdanie z podróży muftiego Jakuba Szyn-
kiewicza. Źródła, omówienie, interpretacja, Białystok 2013; Wojciech 
Wendland, Trzy czoła proroków z matki obcej. Myśl historyczna Tata-
rów polskich w II Rzeczypospolitej, Kraków 2013.

5 Bronisław Bladocha, Analiza treści prasy islamskiej w II Rzeczypospo-
litej [w:] Rocznik Tatarów Polskich, t. VII, Gdańsk 2001/2002, s. 57-67; 
Selim Chazbijewicz, Prasa tatarsko-muzułmańska w Polsce w latach 
1939-1996 [w:] Rocznik Tatarów Polskich, t. III, Gdańsk – Toruń 1995, 
s. 87-103; Stefan Dmitruk, Prasa mniejszości tatarskiej w Polsce w la-
tach 1996-2008 [w:] Tatarzy - Historia i Kultura, sesja naukowa Szre-
niawa, 26-27 czerwca 2009 r., Szreniawa 2009, s. 55-71.

6 Jw.
7 Ali Miśkiewicz, Tatarzy Polscy 1918-1939, Warszawa 1990, s. 63.
8 Imam Mahmud Taha Żuk, Wassan Girej Dżabagi, Dżennet Dżabagi-

Skibniewska w służbie islamu i narodu, Warszawa 2005, s. 12-13.
9 Ali Miśkiewicz, op. cit., s. 134.

w granicach państwa polskiego. Stanowisko redaktora naczel-
nego, formalnie tylko redaktora odpowiedzialnego „Życia Ta-
tarskiego”, zajmował Stefan Tuhan Mirza Baranowski, sekretarz 
Muftiatu, były pułkownik armii cesarsko-rosyjskiej, ziemianin. 
Był on także pisarzem i historykiem amatorem – pisał różnego 
rodzaju przyczynki, noty historyczne i artykuły, dotyczące histo-
rii polsko-litewskich Tatarów, zwłaszcza ich wojskowości. Mie-
sięcznik, a także wcześniej wspomniany „Przegląd Islamski”, 
często wydawano łącząc dwa, a nawet trzy numery. 

Redaktorem naczelnym „Rocznika Tatarskiego”, inicjującego 
badania naukowe nad dziejami i kulturą polsko-litewskich Ta-
tarów10, był Leon Kryczyński, używający rodowego przydomku 
Najman Mirza, prawnik, współtwórca ruchu kulturalnego pol-
skich Tatarów, działacz rządowy Tatarów Krymskich, w latach 
1918-1920 pracujący w Azerbejdżanie, aktywny uczestnik ruchu 
prometejskiego, redaktor, wydawca, publicysta, historyk ta-
tarszczyzny, społecznik. Zarówno „Przegląd Islamski” i „Życie 
Tatarskie” liczyły – jako pojedyncze numery – 16 stron plus 2 
strony wewnętrzne okładki koloru szarozielonego z czarnymi 
napisami tytułowymi. „Przegląd Islamski” na pierwszej stronie 
okładki pod napisem tytułowym miał też drukowany spis treści, 
zaś u dołu adres redakcji i telefon. „Życie Tatarskie” swoją stop-
kę redakcyjną zamieszczało na trzeciej stronie (wewnętrznej) 
okładki. Oba tytuły miały format B5, chociaż niektóre numery 
„Przeglądu Islamskiego” wydano w A5. 

Tematyka wszystkich trzech periodyków była różnorodna. 
Każdy miał również stałe rubryki lub działy. Miesięcznik „Ży-
cie Tatarskie” prowadził np. kronikę wydarzeń, podzieloną na 
dwie części: „Ze świata” oraz „Z kraju”. Z kolei „Przegląd Is-
lamski” redagował rubryki: „Kronikę krajową” i „Kronikę zagra-
niczną”, natomiast „Rocznik Tatarski” miał dział pt. „Kronika”, 
obejmujący informacje zarówno z kraju, jak i ze świata. W tych 
to działach i rubrykach zamieszczane były bardzo często wia-
domości o charakterze prometejskim, dotyczące aktywności 
emigracji politycznej z Krymu, Powołża, Kaukazu i Turkiesta-
nu. Tematyki prometejskiej, bezpośrednio lub też pośrednio, 
dotyczyła także część artykułów. 

Publicyści, wywodzący się z polskich Tatarów, a także 
przebywający w Polsce i piszący po polsku Tatarzy krymscy, 
publikowali również w poświęconym zagadnieniom prometej-
skim kwartalniku „Wschód-Orient”, wydawanym przez Insty-
tut Wschodni w Warszawie. Wśród jego autorów byli: Leon 
Kryczyński, Wassan Girej Dżabagi, Stefan Tuhan Mirza Bara-
nowski, Abdullah Zihni Sojsal, Edige Szynkiewicz. Ten ostatni 
używał pseudonimu „Kırımlı Yigit” (Krymski Chwat). Najczę-
ściej tematyka prometejska łączyła się z walką i wyzwoleniem 
krymskich Tatarów spod jarzma sowieckiego oraz utworze-
niem krymskotatarskiej państwowości, a także państwowości 
Górali Kaukazu, co stanowiło domenę Wassana Gireja Dżaba-
gi. W „Przeglądzie Islamskim” prometeizm jawił się niejako 
pośrednio, to znaczy przez wyraźnie akcentowane stanowisko 
panislamskie. Panislamizm, jako doktryna polityczna głosząca 
wspólnotę polityczną i kulturową wszystkich wyznawców isla-
mu, był wymierzony także w sowieckie imperium, dziedziczące 
po dawnej, carskiej Rosji rozległe terytoria zamieszkałe przez 
ludność muzułmańską. Co więcej, muzułmanie zamieszkiwali 
sam środek państwa sowieckiego, tereny nad Wołgą i wokół 
Uralu. Bezpośrednie odniesienia do prometejskiej ideologii 
zawierały teksty publikowane w „Życiu Tatarskim” i w „Rocz-
niku Tatarskim”. Intensywność tych publikacji wzrastała po 
roku 1930.

10 Jan Tyszkiewicz, Z historii Tatarów polskich 1794-1944, Pułtusk 2002, 
s. 129-138.
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W pierwszym tomie „Rocznika Tatarskiego” tematyka pro-
metejska jest obszernie reprezentowana. W dziale „Rozprawy” 
redakcja zamieściła programowy artykuł Olgierda Najman Mi-
rzy Kryczyńskiego pt. „Ruch nacjonalistyczny a Tatarzy litew-
scy”. Autor pokusił się o sformułowanie ideologii ówczesnej 
elity polskich Tatarów, polegającej na koncepcji pośrednika, 
przewodnika, tłumacza jako roli dla narodowej, niewielkiej 
grupy polskich Tatarów. Kryczyński widział etniczną wspól-
notę tatarską w Polsce jako grupę narodową, konsekwent-
nie używając nazwy „Tatarzy litewscy”, którą w XIX stuleciu 
ciągle stosowała i wprowadzała rosyjska historiografi a oraz 
administracja. Omówił też pokrótce stanowiska europejskich 
teoretyków kultury, takich jak Oswald Spengler i Réne Gu-
enon, piszących o upadku europejskiej cywilizacji. Nadmienił 
tu o konieczności syntezy cywilizacji, posługując się modelem 
heglowskiej triady dialektycznej. Konkluzją jest przesłanie na 
temat historycznej roli polskich Tatarów, będących naturalny-
mi pośrednikami pomiędzy cywilizacją Europy a islamskiego 
wschodu. Misją dziejową Tatarów jest wprowadzanie społe-
czeństw muzułmańskich w tajniki europejskiej kultury i edu-
kowanie Europy w zakresie wiedzy o kulturze i mentalności 
narodów muzułmańskich. Jednak Kryczyński myślał tu, za 
Gasprinskim11, przede wszystkim o narodowościach turecko-
-muzułmańskich w carskim imperium. Gasprinski uznawał po-
zytywną rolę polskich Tatarów, wprowadzających do kultury 
europejskiej przedstawicieli innych muzułmańskich narodo-
wości Rosji12. Byli budzicielami narodowej świadomości, przy-
wódcami wśród muzułmanów rosyjskich, prowadzącymi do ich 
wyzwolenia spod jarzma rosyjskiego panowania. Klasycznym 
przykładem jawi się tu postać generała Macieja Sulkiewicza13. 

Kolejnym tekstem z I tomu „Rocznika Tatarskiego” był 

11 Ismail Bej Gaspryały (Gasprinski), druga forma nazwiska pochodzi-
ła stąd, iż rodziny krymskich Tatarów znajdujące się pod rządami 
carskiej administracji, na mocy zarządzenia musiały dodawać do do 
turecko brzmiących nazwisk końcówkę –ski. Gaspryały urodził się 
w 1851 r. we wsi Avdżikoy pod Bakczyserajem jako syn szlachcica – 
murzy. Wykształcenie otrzymał w szkole w Moskwie, uzupełniał je, 
podróżując do Francji i Turcji. We Francji pracował jako sekretarz Tur-
gieniewa. Działalność rozpoczął jako nauczyciel szkół ludowych i bur-
mistrz Bakczyseraju. W roku 1881 opublikował programową pracę pt. 
„Muzułmanie w Rosji”. Zawarł w niej program kulturowego i narodo-
wego odrodzenia muzułmanów rosyjskich, postulując europeizację. 
W latach 1883-1914 wydawca i redaktor naczelny gazety „Terdżyman” 
(Tłumacz), która rozpoczęła propagowanie „nowej metody muzuł-
mańskiego szkolnictwa. Prekursor dżadidyzmu i panturkizmu. Zmarł 
w 1914 r.

12 Ismaił Bej Gasprinskij, Russkije Musulmanstwo, Tatarskoje Kniżnoje 
Izdatielstwo, Kazań 1993; patrz też: Ismail Bej Gasprinskij, Russkoje 
musulmanstwo, Society for Central Asian Studies, reprint series nr 6, 
Oxford 1985; zob. też polskie tłumaczenie: Ismail Bej Gasprinski, Is-
lam w Rosji. Myśli, uwagi i spostrzeżenia, „Rocznik Tatarów Polskich”, 
t. IV, Gdańsk 2000, s. 139-159; zob. też: Alexandre Bennigsen Isma-
il Bey Gasprinski (Gasprały) and the origins of the Jadid movement 
in Russia [w:] Ismail Bey Gasprinskij, Russkije..., s. 5-20; także: E. 
Kirimal, Narodowa Wojna Krymskich Turków, „Rocznik Tatarów Pol-
skich”, t. I, Gdański 1993, s. 63-71. 

13 Maciej Sulejman Sulkiewicz, ur. 20.06.1865 r. w majątku Kiemiejszy 
koło Lidy. Ojciec Aleksander, podpułkownik huzarów armii 
cesarsko-rosyjskiej, matka, Rozalia z Sobolewskich. Uczył się 
w szkołach wojskowych rosyjskich: woroneskim korpusie kadetów, 
michajłowskiej szkole artylerii, w akademii sztabu generalnego, którą 
ukończył w 1894 r. W r. 1910 awansuje na stopień generała lejtnanta 
wojsk rosyjskich, a w 1915 na stopień generała majora. Interesował 
się teorią taktyki i strategii oraz tatarską tradycją. Po rewolucji 
lutowej w Rosji 1917 r. nawiązuje kontakt z Centralnym Komitetem 
Wszechrosyjskiego Zjazdu Delegatów Muzułmańskich Wojskowych 
Organizacji „Askery Szura” w kazaniu i przystępuje do formowania 
na froncie rumuńskim I Korpusu Muzułmańskiego w sile trzech 
dywizji, stacjonującego w Tyraspolu. W marcu 1918 r. korpus został 
rozbrojony przez Niemców. Sulkiewicz przedostaje się z częścią 
ofi cerów na Krym, gdzie od 25.06.1918 r. do października tegoż 
tworzył rząd Krymskiej Republiki Demokratycznej. Po zajęciu Krymu 
przez Armie Ochotniczą gen. A. Denikina wyjechał do Azerbejdżanu, 
gdzie pod koniec 1918 r. zostaje szefem sztabu tworzącej się armii 
azerbejdżańskiej. W maju 1920 r. po wejściu bolszewików do Baku 
Sulkiewicz został aresztowany i rozstrzelany 15 lipca 1920 r.

artykuł Aleksandra Achmatowicza pt. „Zarys stanu prawne-
go wyznania muzułmańskiego w b. Rosji i współczesnej Pol-
sce”. Wprawdzie ani tytułem, ani treścią nie jest bezpośred-
nio powiązany z tematyką prometejską, jednak niewątpliwie 
w sposób pośredni prezentuje tę ideologię. Jeśli prometeizm 
rozumieć szeroko, według określenia Józefa Piłsudskiego – 
jako rozbicie Rosji według szwów narodowych – to w artykule 
Aleksandra Achmatowicza, omawiającym prawne położenie 
ludności muzułmańskiej w imperium rosyjskim: ucisk, opresję 
i poniżenie, wyraźnie widać historyczno-prawne wytłumacze-
nie separatystycznych tendencji rosyjskich muzułmanów po 
rewolucji w 1917 roku. 

Prometejski wydźwięk ma także tekst Veli Bek Jediga-
ra (podpisany V. J.) zatytułowany „Pułk Tatarski Ułanów im. 
Mustafy Achmatowicza (1919-1921)”. Podobnie jak artykułu 
Achmatowicza, nie prezentuje on bezpośrednio idei prometej-
skiej. To tekst historyczny, omawiający organizację oraz szlak 
bojowy pułku tatarskich ułanów. Jednakże liczne nawiązania 
do sytuacji muzułmanów w Związku Sowieckim i ich tęsknot 
niepodległościowych – z racji kaukaskiego pochodzenia auto-
ra artykułu, a także wielu ułanów, służących w tej jednostce 
– sprawiają, że całość nabiera prometejskiego charakteru, wpi-
sując się w nurt walki o „wolność waszą i naszą”. 

Następnym jest artykuł Ajaza Ishakiego, wybitnego pisarza 
tatarskiego, działacza niepodległościowego w latach 1917-1919 
republiki Idel-Ural, której niepodległość ogłosili Tatarzy na Po-
wołżu w roku 1918. Później, pozostając politycznym emigran-
tem, działał w ruchu prometejskim w Polsce, Turcji, Japonii 
oraz Niemczech, aktywnie uczestnicząc w politycznym pan-
turkizmie. W swoim tekście pt. „Narodowe zadanie polskich 
Tatarów” wyraźnie wskazuje na konieczność ich uczestnictwa 
w ruchu prometejskim, a także w walce politycznej narodów 
muzułmańskich Rosji o wyzwolenie narodowe i polityczną su-
werenność. Rozumiał to jako narodowe zadanie polskich Tata-
rów. W roku 1938 Ishaki wydał nakładem Instytutu Wschodnie-
go w Warszawie broszurę „Idel-Ural” na temat historii i walki po-
litycznej oraz militarnej nadwołżańskich Tatarów o suwerenne 
państwo. W roku 1933 opublikował ją w języku rosyjskim w Pa-
ryżu14, a w roku 1934 także w języku francuskim i japońskim. 

Artykuł Wassana Gireja Dżabagi pt. „Statystyka oraz jed-
ność geografi czna i duchowa islamu” prezentował wyraźnie 
panislamską ideologię w dużym stopniu wymierzoną prze-
ciwko Sowietom. W tej części „Rocznika Tatarskiego” uka-
zał się jeszcze artykuł Mehmeda Emin Resul Zadego, lidera 
azerbejdżańskiej partii Musawat na emigracji, jednego z przy-
wódców Republiki Azerbejdżanu w latach 1918-1920. Nosi 
on tytuł „Aleyhi Selam”, co stanowi odpowiedź na religijne 
pozdrowienie muzułmańskie. W tekście Resul Zadego ma to 
znaczenie symboliczne: jest odpowiedzią na pozdrowienie ze 
strony polskich muzułmanów – Tatarów. Jednocześnie ozna-
cza wyciągnięcie ręki i wprowadzenie polskich Tatarów do 
walki o wyzwolenie narodowe, religijne i społeczne, o przy-
wrócenie suwerennej państwowości Azerbejdżanu oraz innych 
muzułmańskich republik i narodów Kaukazu. Jest wreszcie 
zaproszeniem do czynu prometejskiego, do walki o wolność 
i niezawisłość wszystkich rosyjskich muzułmanów. Prometejski 
charakter artykułu Resul Zadego można określić jako zachętę 
do wspólnej walki, gdzie motywację stanowi religijna solidar-
ność, etniczne – pantureckie poczucie jedności oraz polska ra-
cja stanu, która, według Józefa Piłsudskiego, bezpieczeństwo 
geopolityczne Polski zasadzała na strategicznym priorytecie 
rozbicia, rozczłonkowania, a przynajmniej zdecydowanego 

14 Ajaz Ishaki, Idel-Ural, London 1988.
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osłabienia Rosji, bez względu na jej aktualny kształt ustrojowy. 
W dalszej części „Rocznika Tatarskiego” znajduje się szkic 

biografi czny generała Macieja Sulkiewicza15 podpisany pseu-
donimem Arsłan Bej, używanym przez Leona Najman Mirzę 
Kryczyńskiego. Podobnie jak wcześniej przedstawiany tekst 
Resul Zadego, nawiązuje on bezpośrednio do tematyki i ide-
ologii prometejskiej. Kryczyński był w okresie rządów generała 
Sulkiewicza od czerwca do października 1918 roku dyrektorem 
kancelarii rządu Demokratycznej Republiki Krymu. Jego tekst 

15 Patrz przypis nr 12.

zatem to nie tylko zwykły szkic biografi czny, ale także osobi-
sty hołd tatarskiego działacza niepodległościowego złożonym 
innemu Tatarowi, premierowi suwerennego rządu krymskiego, 
jedynego, jaki mieli Tatarzy krymscy i Krym w XX i XXI stule-
ciu. Artykuł Kryczyńskiego był ponadto zdecydowaną glory-
fi kacją prometejskiej aktywności, pochwałą walki o wolność, 
którą w latach 1917-1920 prowadzili polscy Tatarzy na Krymie 
i Powołżu, w Azerbejdżanie oraz w rosyjskim Turkiestanie, któ-
ry również próbował uzyskać niezawisłość i wolność.

 Selim Chazbijewicz 

Selim Chazbijewicz

TATARSTAN. POMIĘDZY AUTONOMIĄ 
A TĘSKNOTĄ DO SUWERENNOŚCI (5)
Kiedy 14 czerwca 1917 roku Rząd Tymczasowy wydał roz-
porządzenie o wolności sumienia i wyznania w Rosji, już 
nazajutrz zebrał się w Kazaniu zjazd wszystkich religijnych 
organizacji muzułmanów Powołża. Jego organizatorem było 
miejscowe Stowarzyszenie Ulemów (teologów) (tat. Dżam-
gijatelulema). Wyzwoliło to systematyczny ruch polityczny, 
dążący do coraz większej autonomii we wszystkich sferach 
życia społecznego i państwowego. W konsekwencji zwołano 
w Kazaniu II Wszechrosyjski Zjazd Muzułmański trwający od 
21 lipca do 2 sierpnia, zgodnie z postulatami m.in. Ajaza Isha-
kiego ograniczony do przedstawicieli narodowości turkijskich 
Powołża, przede wszystkim Tatarów i Baszkirów. Również 
problemy poruszane na tym zjeździe, pomimo jego nazwy, 
dotyczyły praktycznie sytuacji Tatarów i Baszkirów Powołża 
i Uralu. Dodatkowo 20 lipca zebrał się w Orenburgu zjazd 
ogólnobaszkirski. Uczestniczyło w nim około 70 przedstawi-
cieli ludności baszkirskiej z guberni orenburskiej, permskiej, 
samarskiej i ufi mskiej. W efekcie dokonano wyboru Baszkir-
skiej Rady Obwodowej. 

 Zjazdy, rezolucje, uchwały, rady, zebrania zwoływano 
wręcz lawinowo we wszystkich częściach byłego imperium, 
również w ośrodkach i centrach muzułmańskich. Coraz bar-
dziej nabierały one charakteru lokalnego. Coraz większe były 
też dążenia do autonomii, separatyzmu, nacjonalizmu. Fakty 
następowały po sobie bardzo szybko, niekiedy wydarzenia 
polityczne działy się równolegle, wzajemnie sobie przecząc. 
Niejednokrotnie sytuacja zmieniała się z dnia na dzień. Miało 
to również miejsce na Powołżu. Druga połowa roku 1917 oraz 
wiosna i lato 1918 były szczególnie brzemienne w wydarze-
nia. 20 listopada 1917 roku i 11 stycznia 1918 odbyły się sesje 
zjazdu Narodowej Rady Muzułmańskiej Rosji Wewnętrznej 
i Syberii z udziałem 120 delegatów, według jednych źródeł, 
według innych – tylko 801, który w tradycji tatarsko-basz-
kirskiej nazwany został medżlisem (parlamentem). Na jego 
czele stanął Sadri Maksudi, jeden z liderów partii Ittifak al 
Muslimin, deputowany do 2 i 3 Dumy Państwowej Imperium 
Rosyjskiego. 29 listopada 1917 roku ów medżlis ogłosił auto-
nomię turko-tatarską Idel-Uralu, kraju pomiędzy Wołgą (po 
tatarsku Idel) a Uralem. Ogłoszono, że jeśli obszar ten za-
mieszkały jest przez Tatarów, to powinien stanowić autono-

1 Salawat Ischakow, op. cit., s. 402.

miczną część przyszłej Federacji Republiki Rosyjskiej2. Cho-
dziło o zorganizowanie tatarskiego państwa na terytorium 
południowego Uralu i średniego Powołża. Ideę wolnego Idel-
-Uralu poparli również osiadli na tym terytorium od czasów 
carów Piotra I i Katarzyny II Niemcy nadwołżańscy.

 21 stycznia 1918 roku odbył się w Kazaniu II Wszechro-
syjski Zjazd Muzułmańskich Wojskowych, który powołał Mu-
zułmańskie Biuro Wojenne (Harbi Szura) celem organizacji 
Idel- Uralskiego sztabu sił zbrojnych. Powstał rząd republiki 
Idel-Uralu (Milli Idare) pod kierownictwem Sadriego Maksudi 
(ros. Maksudow). Zaczęto organizować ministerstwo kultu-
ry i oświaty na czele z Ibragimem Kurbangalijewem, a także 
fi nansów i gospodarki podległe Dżangirowi Ałkinowi oraz 
religii z muftim Galimdżanem Barudim. Faktycznie Tatarzy 
kontrolowali terytorium Idel-Uralu do kwietnia 1918 roku3, 
gdy republika została zlikwidowana przez bolszewików. Na 
krótko odżyła w lipcu 1918 roku po zajęcia Powołża przez 
Legion Czechosłowacki. Sadri Maksudi wyemigrował do Fin-
landii, później znalazł się w Paryżu, na koniec w Turcji, gdzie 
pracował na uniwersytecie stambulskim i zmarł w 1957 roku. 
Bolszewicy już w lutym 1918 roku zorganizowali Radę Robot-
niczo-Żołnierską i Chłopską, która zaczęła przeciwstawiać się 
władzom Republiki Idel-Uralu. Sztab rewolucyjny, aresztował 
przywódców Harbi Szury. Już 25 października 1917 roku III 
Wszechrosyjski Zjazd Sowietów postanawił utworzyć ludowy 
komisariat do spraw narodowych (Narodnyj Komisariat po 
Diełam Nacjonalnostiej), tzw. narkomnat. Na jego czele sta-
nął Józef Stalin, mający do pomocy dwóch zastępców, w tym 
byłego szewca Feliksa Seniutę4. 

 Ekipa ta kierowała narkomnatem do lutego 1918 roku, kie-
dy to narkomnat zaczął opierać się na zasadzie reprezentacji 
narodowej. Powstało kolegium zarządzające, dążące do od-
sunięcia komisarza i likwidacji jego funkcji. Stalin jednak wca-
le nie miał zamiaru ustąpić ani zostać zmarginalizowanym. 9 
czerwca 1918 roku doszło do reformy struktur narkomnatu; 
9-osobowe kolegium zarządzające zostało sprowadzone do 
czegoś w rodzaju narodowościowego parlamentu wyposażo-
nego w uprawnienia decyzyjne. Narodowości, które nie były 
w nim reprezentowane dysponowały wyłącznie głosem do-

2 Jw., s. 405.
3 Ajaz Ishaki, Idel-Ural, London 1988, s. 50-51.
4 Helene Carrere D’Encausse, Bolszewicy i narody, Warszawa 1992, s. 
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radczym – prawo głosu miały tylko podczas tych debat, na 
których była o nich mowa. Celem reformy było podporząd-
kowanie narodowości nierosyjskich bolszewickiemu kierow-
nictwu rosyjskiemu, chociaż w naczelnych władzach bolsze-
wickich prawie nie było wtedy etnicznych Rosjan. Niemniej 
opcja polityczna była rosyjskocentryczna i eurocentryczna, 
gdzie Marks był kontynuatorem Hegla, Lenin zaś Marksa. 
W roku 1918 w skład narkomnatu wchodziło osiem komisaria-
tów – natkomów i jedenaście departamentów – nadotdiełów. 
Poszczególnymi komórkami kierowali komisarze wywodzący 
się z danych narodowości. Wyjątkiem byli żydzi i muzułma-
nie, którzy nie określono jako narodowości, chociaż powstały 
osobne natkomy – żydowski jewkom i muzułmański – mu-
skom. 

 Celem narkomnatu i jego struktur było z jednej strony 
zapobieżenie próbom separacji poli-
tycznej, z drugiej pełna kontrola nad 
poszczególnymi narodowościami. Wie-
lokroć sprawy etniczne splatały się 
z religijnymi. Narkomnat rozpoczął in-
tensywną propagandę już od roku 1918, 
wydając gazety w dwudziestu jeden ję-
zykach, a dwa lata później już w sześć-
dziesięciu. Jego ofi cjalnym organem był 
tygodnik „Żizń naconalnostiej” (Życie 
Narodowości), założony 15 lutego 1918 
roku. W odpowiedzi Drugi Wszechrosyj-
ski Zjazd Muzułmańskich Wojskowych 
powołał Muzułmański Narodowy Komi-
sariat i zorganizował Muzułmański Sztab 
Rewolucyjny, na czele którego stanął 
literat Gabdułgaziz Munasypow. Sztab 
zaczął organizować wojskowe oddziały 
tatarskie, tzw. Żelazne Drużyny. Bolsze-
wicy skierowali przeciw nim własne od-
działy, które rozbroiły organizujące się 
narodowe wojsko tatarskie. W wyniku 
porozumienia pomiędzy bolszewikami 
a Muzułmańskim Sztabem Rewolucyj-
nym zwolniono uwięzionych członków 
Harbi Szury, która zobowiązała się nie 
organizować tatarskich sił zbrojnych. 
Brak własnej armii wydatnie przyczynił 
się do upadku Republiki Idel-Uralu. 

 W marcu 1918 roku bolszewicy wydali dekret o likwida-
cji Harbi Szury i powołali Tataro-Baszkirską Sowiecką Repu-
blikę Socjalistyczną. W kwietniu rozwiązali Milli Idare, czyli 
rządu Idel-Uralu. Od marca do maja 1918 roku zlikwidowano 
wszystkie istniejące na Powołżu organizacje tatarskie i orga-
ny władzy, powołane na I i II Wszechrosyjskim Muzułmań-
skim Zjeździe. 22 marca 1918 roku Józef Stalin, ówczesny lu-
dowy komisarz ds. narodowości Sownarkomu, w obecności 
tatarskich komunistów: Mułłanura Wahitowa – organizatora 
Muzułmańskiego Komitetu Socjalistycznego, redaktora gaze-
ty „Qyzył Bajrak” (Czerwony Sztandar), pisarza Galimdżana 
Ibrahimowa oraz Szarifa Manatowa, działacza i polityka basz-
kirskiego, podpisał dekret o ustanowieniu Tataro-Baszkirskiej 
Sowieckiej Republiki Socjalistycznej. 15 lutego 1918 roku Sta-
lin zlecił formowanie osobnych oddziałów muzułmańskich 
w Armii Czerwonej. W rezolucji była też mowa o Wołgo-Ural-
skiej Republice Sowieckiej. Od 13 do 15 kwietnia 1918 roku to-
czyły się w Moskwie obrady poświęcone jej funkcjonowaniu. 
Uczestniczyli w nich wyżej wymienieni, a także Mir Sułtan 
Galijew, Grigorij Zinowiew oraz Faizrachman Sułtanbekow – 

członek rewolucyjnego sowietu Baszkirii. 
 Na 13 sierpnia 1918 roku wyznaczono zjazd organizacyjny 

sowietu tej republiki, który nie odbył się jednak ze wzglę-
dów politycznych i militarnych. Tego samego dnia biuro po-
lityczne RKP (b) zmieniło jej status polityczno-prawny. Poza 
działaniami bolszewików w strukturze Republiki Idel- Uralu 
można było zauważyć tendencje odśrodkowe. 20 grudnia 
1917 roku odbył się w Orenburgu trzeci obwodowy kurułtaj5, 
w którym uczestniczyło 223 delegatów, wśród nich przedsta-
wiciele grup etniczne, subetnosów, m.in. Miszarzy, Teptiarzy, 
Marijcy, Czuwasze, Rosjanie. 11 grudnia przybył do Orenbur-
ga Galimdżan Ibrahimow, reprezentujący rząd Idel-Uralu. 
Podczas obrad delegaci baszkirscy wyrażali chęć oddziele-
nia się od Tatarów i prowadzenia własnej, osobnej polityki. 
Dało się też zauważyć nieporozumienia pomiędzy Baszkirami 

oraz Rosjanami. W tym okresie Oren-
burg i gubernia orenburska zajęte były 
przez wojska Kozaków Orenburskich 
pod dowództwem atamana Aleksandra 
Dutowa, który 14 listopada 1917 roku 
dokonał przewrotu antybolszewickiego, 
utrzymując się do drugiej połowy stycz-
nia 1918 roku. Dutow jednakże nie prze-
ciwdziałał zamierzeniom baszkirskiego 
kurułtaju i nie sprzeciwiał się idei auto-
nomii Baszkirii. 

Jednocześnie trwało organizowanie 
muzułmańskiej armii, złożonej z Tatarów 
i Baszkirów, zarówno przez narodow-
ców, jak i bolszewików. Po stronie tych 
ostatnich aktywnie działał Mir Sułtan 
Galijew, który zorganizował w Jekateryn-
burgu II Zjazd Wojskowych Muzułmań-
skich obwodu uralskiego. Postanowiono 
tam organizować bataliony muzułmań-
skie i w krótkim czasie zorganizowano 
20-tysięczny oddział muzułmańskich 
bolszewików. Baszkirskie dążenia do 
oderwania się od Tatarów były przez 
tych ostatnich traktowane bardzo nie-
chętnie, co zresztą jest zrozumiałe. 
W ówczesnym zamieszaniu pojęć i dzia-
łań politycznych, dążeniu do autonomii 

tatarskiej oraz baszkirskiej nie tylko ze strony sił narodowych 
i muzułmańskich, ale także tatarskich, baszkirskich działaczy 
lewicowych oraz bolszewickich przedstawicieli, ogłoszenie 
niepodległości republiki Idel-Uralu współbrzmiało z uchwałą 
III Wszechrosyjskiego Zjazdu Sowietów Delegatów Robot-
niczo-Żołnierskich. Uchwała mówiła o organizacji republiki 
sowiecko-rosyjskiej na podstawie samostanowienia wolnych 
narodów Rosji, tworzących wolny związek. W praktyce była 
to fi kcja. 25 maja 1918 roku rozpoczęło się antybolszewickie 
wystąpienie Legionu Czechosłowackiego, który zajął część 
Powołża, w tym miasta Samarę i Symbirsk. 

W Samarze 8 czerwca 1918 roku mieńszewiccy i eserowscy 
politycy utworzyli antybolszewicki rząd, złożony z części de-
putowanych do Konstytuanty, rozpędzonej w styczniu w Mo-
skwie przez bolszewików. Popularnie nazywany był Komucz 
(akronim od Komitiet Czlienow Uczrieditielnogo Sobranija 
– Komitet Członków Zgromadzenia Ustawodawczego), zaś 

5 Kurułtaj u dawnych ludów turkijskich prowadzących koczowniczy 
tryb życia oznaczał zajazd plemienny. Współcześnie jest to zjazd 
przedstawicielski, rodzaj narodowego parlamentu.

Mir Said Sułtan Galijew z żona, Fatimą A. Jerziną, 
rok 1919.
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na jego czele stanął Wiktor Czernow. 23 września 1918 roku 
w Ufi e, stolicy Baszkirii, Komucz wraz z powstałym w Tom-
sku 9 lutego 1918 roku Syberyjskim Rządem Tymczasowym 
utworzył Ogólnorosyjski Rząd Tymczasowy, tzw. Dyrektoriat, 
który pod przywództwem Nikołaja Awksientiewa zaczął urzę-
dować w Omsku. 17 listopada 1918 roku admirał Aleksander 
Kołczak dokonał zamachu stanu, obalił ten rząd i jako wielko-
rządca państwa rosyjskiego wprowadził dyktaturę wojskową. 
W marcu 1919 roku armia Kołczaka zajęła całe Powołże i sam 
Kazań. Kołczak nie uznawał żadnych separatystycznych ani 
autonomicznych dążeń narodów nierosyjskich dawnego im-
perium, likwidując wszelkie samorządowe i narodowe insty-
tucje. Działał nieświadomie na korzyść bolszewików, bowiem 
dzięki temu mogli wydatnie zmniejszyć wysiłek w walce z dą-
żeniami niepodległościowymi Tatarów, Baszkirów i innych na-
rodowości Powołża. Bolszewicy pod dowództwem Lwa Troc-
kiego rozpoczęli ofensywę na wschodzie, zajmując Kazań, 
Omsk i wypierając Kołczaka do Irkucka na Syberii. Wszystkie 
walki pomiędzy białymi i czerwonymi miały miejsce na tery-
torium zamieszkałym w większości przez Tatarów, Baszkirów 
i inne turkijskie narodowości, pozostawiając ślady zarówno 
w dewastacji ich bazy materialnej, jak i zniesieniu instytucji 
samorządowych, oraz fi zycznej likwidacji liderów i działaczy 
niepodległościowych. Przyczyniło się to do osłabienia dążeń 
ku autonomii i tendencji separatystycznych, zwalczanych 
jednakowo przez białych i czerwonych w imię Jedinoj i nie-
dielimoj Rossiji lub Intiernacjonała raboczich i kriestjan. Część 
liderów tatarskich i baszkirskich ruchów narodowych, a także 
duchownych znalazła się na emigracji, w dużej mierze wspie-
rając ruch prometejski w drugiej połowie lat dwudziestych 
i w latach trzydziestych XX w. 

7. TATARSKA ASRR. 
OKRES WŁADZY SOWIECKIEJ 1920-1941.
22 marca 1920 roku Lenin przedłożył koncepcję utworzenia 

Tatarskiej Autonomicznej Republiki Sowieckiej. Już wcześniej, 
26 stycznia 1918 roku, bolszewicy rozważali powołania Basz-
kirskiej ASRS. 27 maja 1920 roku decyzją Sownarkomu w ra-
mach Rosyjskiej Federacyjnej Republiki Sowieckiej powstała 
Tatarska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Sowiecka ze 
stolicą w Kazaniu. Rozpoczął się zupełnie nowy okres w życiu 
społecznym, politycznym, kulturalnym i religijnym Tatarów 
Nadwołżańskich. Terytorium nowo utworzonej republiki li-
czyło 68 tys. km kwadratowych; o 220 tys. km kwadratowych 
mniej niż Idel-Ural6. W jej granicach znalazło się tylko 1 459 
000 Tatarów z ogólnej liczby 4 200 000, zamieszkujących re-
gion nadwołżański. W roku 1920 liczyli oni 51% mieszkańców 
republiki; 39% stanowili Rosjanie. Poza obszarem republi-
ki znalazła się Ufa, drugie po Kazaniu centrum tatarskiego 
życia narodowego i kulturalnego, a także powiaty (ujezdy): 
ufi mski, birski i belebejski, gdzie Tatarzy stanowili większość. 
W sumie, po arbitralnym przeprowadzeniu granicy pomiędzy 
republiką tatarską i baszkirską, około 75% tatarskiej popula-
cji znalazło się poza granicami TASRS. Paradoksalnie, Tatarzy 
byli większością w Baszkirskiej ASRS. Utworzenie republiki 
tatarskiej w takim kształcie wywołało niezadowolenie nie tyl-
ko środowisk muzułmańsko-narodowych, ale też dużej części 
nastawionych narodowo tatarskich bolszewików i spowodo-
wało rozwianie iluzji co do charakteru władzy bolszewików. 
W koncepcji Lenina, a zwłaszcza Stalina, który był wówczas 
komisarzem ds. narodowości w Sownarkomie i uchodził wśród 

6 Azade-Ayse Rorlich, The Volga Tatars. A profi le in National Resilience, 
Stanford 1986, s. 138.

bolszewickiej elity za specjalistę w tej dziedzinie, należało 
rozdzielić Tatarów i Baszkirów, tym bardziej, że łącząca obie 
nacje Republika Idel-Uralu miała terytorium prawie pięć razy 
większe od proponowanej TASRS. Była to próba zniszczenia 
tatarskiego nacjonalizmu, zarówno pantureckiego i panislam-
skiego, jak też narodowego komunizmu. 

Rozpoczęła się budowa sowieckiego społeczeństwa, 
w którym na poziomie politycznym, społecznym, gospodar-
czym i kulturalnym mieli uczestniczyć również Tatarzy. Zmia-
ny, które dotknęły tatarskie społeczeństwo TASRS, dotyczyły 
m.in. kwestii językowych, zmiany alfabetu, odcięcia od moż-
liwości kontaktu zarówno z tradycją i historią, jak i współcze-
snym piśmiennictwem: tureckim, arabskim, zachodnioeuro-
pejskim. Jednakże zanim to nastąpiło, miał miejsce jeszcze 
ostatni bój tatarskich narodowych komunistów z sowieckim 
centrum. Była to tzw. sprawa Sułtana Galijewa. 

Mir Said Sułtan Galijew urodził się około roku 1880 we wsi 
Krimsakały, w powiecie (ujeździe) sterlitamackim na terenie 
dzisiejszej Baszkirii, w rodzinie nauczyciela tradycyjnej szkoły 
tatarskiej. Uczył się w wiejskiej mektebie (elementarnej szko-
le koranicznej) pod kierunkiem ojca, potem zaś w Instytucie 
Pedagogicznym w Kazaniu, w którym istniało kółko samo-
kształceniowe młodych muzułmańskich radykałów. W latach 
1905-1917 został radykalnym, walczącym muzułmańskim na-
cjonalistą. W tym czasie nie miał kontaktów ani z rosyjską so-
cjaldemokracją, ani z orenburskimi i bakińskimi marksistami 
muzułmańskimi. W listopadzie 1917 roku wstąpił do RKP(b), 
był jednakże bardziej nacjonalistą niż komunistą. Opierając 
się na ofi cjalnie głoszonym przez bolszewików internacjonali-
zmie, głosił pogląd o wyzwoleniu, za sprawą październikowej 
rewolucji, nierosyjskich mniejszości byłego imperium, w tym 
muzułmanów. Pomiędzy rokiem 1918 a 1920 Stalin, będący 
wtedy ludowym komisarzem do spraw narodowości, pilnie 
potrzebował współpracowników, rekrutujących się z mu-
zułmańskiej inteligencji, celem uwiarygodnienia działalno-
ści bolszewików wśród muzułmańskich mas. Zwrócił wtedy 
uwagę na Sułtana Galijewa, który zrobił błyskawiczną, acz 
krótkotrwałą karierę w bolszewickim aparacie. Pozostawał 
jednocześnie członkiem Centralnego Komisariatu Muzułmań-
skiego (MUSKOM), przewodniczącym Muzułmańskiego Ko-
legium Wojennego, ścisłego kolegium Komisariatu do spraw 
Narodowości (Narkomnat), wydawcą biuletynu Narkomnatu 
pt. „Żizń nacjonal’nostiej” (Życie Narodowości), członkiem 
Egzekutywy Centralnego Komitetu Tatarskiej ASRR. 

Mając tak wysoką pozycję, Sułtan Galijew próbował wcie-
lać w życie swoją doktrynę narodowego komunizmu muzuł-
mańskiego. W latach 1918-1923 sformułował ją i przedstawił 
w artykułach, następnie udoskonalił w latach 1924-1928, czy-
niąc z niej wręcz coś w rodzaju profetycznej ideologii. Próbo-
wał połączyć marksizm-leninizm, islam i nacjonalizm. Stwo-
rzył teorię „proletariackiej narodowości”, twierdząc, że naro-
dy kolonizowane są w sytuacji „proletariatu europejskiego”. 
Wśród owych „proletariackich narodowości” – jak twierdził 
– główną rolę odgrywają muzułmanie. Kraje muzułmańskie 
powinny najpierw wyzwolić się spod ucisku kolonialnego, zaś 
dopiero potem dokonać rewolucji socjalnej. Opracował teo-
rię „muzułmańskiej narodowej twarzy” marksizmu-leninizmu, 
mówił o „proletariackiej istocie i narodowej formie” ruchu 
muzułmańskiego. Realizacja tej doktryny polegała w skrócie 
na autonomii Muzułmańskiej Partii Komunistycznej, która 
miała akceptować założenia i program bolszewików, posiada-
jąc jednak osobny komitet centralny. 

Jego koncepcja obejmowała zorganizowanie Muzułmań-
skiej Armii Czerwonej pod muzułmańskim dowództwem, 
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z własnym korpusem ofi cerskim, utworzenie w federacji 
z Rosją Sowiecką dużego, muzułmańsko-tureckiego pań-
stwa: Republiki Turanu – od Kazania do Pamiru, powołanie 
kolonialnej Międzynarodówki, niezależnej od Kominternu, 
w którym dominowali przedstawiciele wysoko zindustrializo-
wanych krajów europejskich. Z tego właśnie powodu, według 
Sułtana Galijewa, europejski komunizm pozostawał ideolo-
gią kolonialistów i nie reprezentował interesów uciskanych 
narodów Azji i Afryki. Był Galijew twórcą muzułmańskiego, 
w zasadzie panislamskiego, narodowego komunizmu. Propa-
gował ideę sekularyzacji islamu, systematycznego oczyszcza-
nia szeregów jego wyznawców z fanatyzmu ortodoksji. Trak-
tował islam przede wszystkim jako spójną tradycję kulturową 
i bazę społeczną, a nie jako fi deistyczną konfesję. Jako „mu-
zułmański bolszewik” sprzeciwiał się działalności muzułmań-
skich eserów, zwłaszcza ich lewego skrzydła, które w roku 
1917 i 1918 próbowało doprowadzić do stworzenia Republiki 
Idel-Uralu, separatystycznego państwa Tatarów Nadwołżań-
skich i Baszkirów. 

Swoją ideę przedstawił w artykule pt. „Tatary a aktja-
brskaja riewalucija” (Tatarzy a rewolucja październikowa), 
opublikowanym we wspomnianym organie Narkonatu „Żizń 
nacjonal’nostiej”, w numerze 24 (122) z 5 listopada 1922 
roku7: 

Jeśli społeczno-polityczne życie Tatarów do rewolucji luto-
wej wyrażało się w całości w idei odrodzenia narodowego, to 
okres od rewolucji lutowej charakteryzuje istnienie idei walki 
w imię niezawisłej polityki narodowej. Ta niezawisłość realnie 
zaistniała w formie dążności do autonomii narodowej kultury, 
a także do autonomii terytorialnej – powołania niepodległego 
„państwa” na terytorium zamieszkałym przez Tatarów i Basz-
kirów. To zupełnie wyraźnie widać we wszelkich kolejnych 
zjazdach i konferencjach tatarskich, począwszy od I Wszech-
rosyjskiego Zjazdu Muzułmanów, kończąc na II Wszechrosyj-
skim Zjeździe Muzułmańskim w Kazaniu. 

Tatarska drobnoburżuazyjna demokracja przygotowała się 
do tej „niezawisłości”.W jej ręce dostały się wszystkie „wszech-
rosyjskie” muzułmańskie organizacje: Komitet Wykonawczy 
Wszechrosyjskiej Narodowej Rady Muzułmańskiej, z jego zna-
nym kaukaskim mieńszewikiem – Achmet-Bekiem Calikowym, 
Wszechrosyjska Muzułmańska Rada Wojenna (Harbi Szuro), 
nie mówiąc już o Milli Idare (narodowy rząd tatarski Syberii 
i Powołża) i powstałym po lutowej rewolucji Millet Medżlisie. 
Przygotowania miały miejsce nie tylko na linii politycznej, ale 
i militarnej. Jeśli tatarscy liderzy Ajaz Ischakow i F. Tuchtarow 
w niebezpiecznym sojuszu z kadetem Sadrim Maksudowem 
„rozpracowują” tatarską inteligencję – kobiety i mułłów, to 
mieńszewicy w sojuszu z nacjonalistami „rozpracowują” ta-
tarskich żołnierzy: na frontach i na ich zapleczach są orga-
nizowane muzułmańskie (tatarskie) narodowe oddziały: roty, 
pułki, szwadrony itd. Część z nich skoncentrowana jest w Ka-
zaniu, Ufi e, Orenburgu i częściowo w Astrachaniu. 

Tyle sam Sułtan Galijew. Wierzył niewątpliwie, że sowiec-
ki, czerwony Turkiestan będzie latarnią morską dla chińskie-
go Turkiestanu, Tybetu, Afganistanu, Indii, Chiwy i Buchary 
(wtedy jeszcze poza obrębem sowieckiego państwa), zaś so-
wiecki Azerbejdżan wskazówką na przyszłość i wezwaniem 
do rewolucji dla Persji, Arabii i Turcji.

Po raz pierwszy został aresztowany w maju 1923 roku, pod 
zarzutem „kontrrewolucyjnej, nacjonalistycznej konspiracji, 
mającej na celu obalenie władzy sowieckiej i wspomaganie 
rebelii basmaczy w Azji Środkowej”. Ponownie aresztowano 

7 M.S. Sultan Galiev, Articles, Oxford 1984, s. 31.

go w roku 1928, zaś w 1930 zesłano na Wyspy Sołowieckie, 
gdzie zginął w roku 1934. Sułtangalijewizm, jako pojęcie azja-
tyckiego komunizmu, potępiony przez WKP(b), był zwalcza-
ny zaciekle do roku 1939. Amerykański sowietolog Robert Co-
nquest8 uważa, że proces Sułtana Galijewa był pierwszym po-
litycznym procesem w stalinowskim Związku Sowieckim i za-
powiadał dalsze, które nastąpiły z końcem lat dwudziestych 
i trzydziestych. Zrehabilitowano Galijewa dopiero w roku 
1989. We współczesnym Tatarstanie ma miejsce odrodzenie 
zainteresowania jego postacią. Wszedł do kanonu podręcz-
nikowego nauczania o tatarskich postaciach historycznych9. 

Tak rozpoczął się okres stopniowej i kompletnej pacyfi -
kacji Tatarów Nadwołżańskich oraz sprowadzenia Tatarskiej 
ASRR do poziomu jednej z wielu republik związkowych w ra-
mach Federacyjnej Republiki Rosyjskiej Związku Sowieckie-
go, a przedtem Rosji Sowieckiej. Poprzednio, w latach 1917-
1922, Tatarzy uważani byli przez nową władzę bolszewicką 
za awangardę narodów muzułmańskich w Rosji i Azji, za po-
mocą której Lenin i Trocki chcieli dokonać jeśli nie rewolucji, 
to przynajmniej dywersji na posiadłości brytyjskie w Indiach. 
Później, w miarę zmian w koncepcjach politycznych, zwy-
cięstwa w wojnie domowej i sukcesów Stalina w rozgrywce 
o władzę, zainteresowanie Tatarami osłabło. Przestali być 
potrzebni. Tatarski czynnik w polityce bolszewików przestał 
grać jakąkolwiek rolę. W czerwcu 1923 roku odbyła się czwar-
ta narada Komitetu Centralnego RKP(b) z przedstawicielami 
narodowościowych republik i obwodów. Było to przełomo-
we wydarzenie w procesie stalinizacji, obejmującym zarów-
no politykę narodowościową, jak i kulturalną w TASRS. Ta 
społeczna inżynieria wpłynęła na oświatę, język – zwłaszcza 
alfabet, następnie piśmiennictwo, na koniec rolnictwo i indu-
strializację regionu. 

Industrializacja łączyła się z kolektywizacją, deportacja-
mi, czystkami, masową migracją. To wszystko niewątpliwie 
osłabiało etniczny potencjał TASRS. Zmiany językowe na 
terytorium republiki rozpoczęto podczas obrad Centralnego 
Komitetu Wykonawczego TASRS w lutym 1921 roku poprzez 
przyjęcie uchwały o „uznaniu konieczności realizacji praw ję-
zyka tatarskiego”. Następnie w lipcu 1921 roku uchwalono 
dekret o języku tatarskim na terytorium TASRS, jako równo-
rzędnym z rosyjskim. Jego konsekwencją była obowiązkowa 
nauka tatarskiego, ale też rosyjskiego w szkołach tatarskich. 

Wśród Tatarów Nadwołżańskich aż do rewolucji językiem 
literatury, fi lozofi i i teologii był arabski z czasów średniowie-
cza. Arabski alfabet i język pojawił się jeszcze przed mon-
golskim, w chanacie Wielkiego Bułgaru, po przyjęciu islamu 
w VIII-X wieku. Również w Złotej Ordzie arabski był używany 
już od XIII stulecia. Piśmiennictwo w języku tatarskim opie-
rało się na alfabecie arabskim, do którego dodano kilka li-
ter, odpowiadających dźwiękom tatarskim, których nie ma 
w arabskim. Były one grafi czną modyfi kację istniejących 
liter arabskich. Podobna sytuacja istniała w języku turecko-
-osmańskim, perskim oraz urdu. Zmiana alfabetu pociągała-
by bowiem za sobą całkowitą redukcję dużej części gramaty-
ki, piśmiennictwa; także odcięcie młodego pokolenia – na-
uczanego według nowych wzorców – od dawnej tradycji. Tak 
stało się w Turcji po wprowadzeniu reformy alfabetu przez 
Kemala Atatürka. 

Selim Chazbijewicz 

8 Robert Conquest, Stalin, Warszawa 1996, s. 163.
9 Kamil Alimowicz Abljazow, Posliednij boj: Popytka M. Sułtan Gali-

jewa rieformirowat’ SSSR [w:] Istoriczieskaja Sud’ba Tatar. Etniczie-
skaja mobilizacija i wozrożdienije nacjonal’noj gosudarstwiennosti, 
Saratow 2012, s. 167- 183. 
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WSPOMNIENIA (8)
WOJNA JEST NIEUNIKNIONA
Po tym wydarzeniu Mme Deprès, która była spokrewniona 

i zaprzyjaźniona z wieloma wysoko postawionymi wojskowymi, 
wybrała się składać im wizyty. Jak zwykle w takich wypadkach, 
robiła to, aby poznać prawdziwe tło rozgrywających się wyda-
rzeń. Następnego dnia, gdy ją spotkałem, rzekła: „Wojna jest 
nieunikniona. Niech Bóg chroni Francję!. Tym razem Niemcy 
usiłują rozbić nas od wewnątrz. Zresztą, który z tych republika-
nów nie sprzeda kraju...” Wyrażała smutek współczując ludowi 
stojącemu wobec tragedii wojny, a równocześnie, korzystając 
z okazji, wychwalała monarchistów.

W owych dniach, mój kolega z roku, pewien krymski Żyd za-
prosił mnie do swego domu i powiedział, abym poinformował 
rosyjskich rewolucjonistów w Paryżu, iż wedle nadchodzących 
z Rosji poufnych informacji, carat z rozmachem przygotowu-
je się do wojny, wszyscy rosyjscy rewolucjoniści w Rosji nad-
zwyczaj cieszą się z przewidywanej konfrontacji, uważają, że 
skończy się to upadkiem cara. Myśl o wybuchu wojny całkowi-
cie opanowała mój umysł. Jak powinienem postąpić? Dla mnie 
sprawa była jasna i prosta. Natychmiast wrócić na Krym i zająć 
się wzmocnieniem naszej narodowej konspiracji. W związku 
z tym uznałem, że muszę jeszcze bardziej poprawić znajomość 
rosyjskiego. Zacząłem jeszcze dokładniej śledzić publikacje ro-
syjskich rewolucjonistów i odbywać jeszcze dłuższe rozmowy 
z mymi żydowskimi przyjaciółmi.

W rozmowach tych reprezentowali oni pogląd, że po rewolu-
cji w Rosji do władzy dojdą tylko partie socjalistyczne, uważali, 
że partia socjalistów rewolucjonistów (eserowców) pod prze-
wodnictwem Czernowa1, za główne zagadnienie uznająca kwe-
stię ziemi, jest bardziej niebezpieczna od umiarkowanych partii 
prawicowych o nastawieniu konstytucyjnym. Z kolei socjalde-
mokraci pragnęli zwycięstwa bolszewików i całą swą inteligen-
cję wykorzystywali, aby znaleźć podstawy dla sukcesu tej partii.

Wszyscy oni nie przyjmowali do wiadomości istnienia w Rosji 
zagadnienia mniejszości narodowych. Nie uznawali, że narody 
tureckie i muzułmańskie są godne odgrywać odrębną, nieza-
leżną rolę w politycznym życiu Rosji. Utrzymywali, że partia 
bolszewicka radykalnie rozwiąże wszystkie te problemy. Nie 
rozumiałem wówczas, jaki jest głębszy sens tego, że poglądy 
i życzenia moich żydowskich przyjaciół, analizujących rosyjską 
literaturę, rosyjskiego ducha, rosyjskie życie społeczne czy ro-
syjską gospodarkę jedynie przez pryzmat swoich politycznych 
poglądów, tak bardzo podlegają ideologii partii komunistycznej. 
Tak, jak mój przyjaciel Dżelal Korkmazow wierzyłem, że ich po-
stępowanie wynika z ich socjalizmu, nie sądziłem i nie przypusz-
czałem, że ich spojrzenie w taki właśnie sposób na zagadnienie 
wynika z ich własnych poglądów narodowych. Wówczas nie ro-
zumiałem, że Żydzi – bogaci czy biedni, w swej większości, jako 
naczelną zasadę uznają wzmocnienie partii socjalistycznych. 
Zrozumiałem to dopiero długo później, gdy socjalizm odegrał 
silną rolę polityczną w rewolucji rosyjskiej i losach Europy. 

1 Czernow, Wiktor Michajłowicz (1873-1952) rosyjski socjalista rewolucjonista, 
jeden z teoretyków i przywódców partii eserowców; od 1889 r. w ruchu 
rewolucyjnym (narodnicy); po aresztowaniu i zesłaniu (1894) na emigracji 
(1899-1917); po powrocie do Rosji (1917) minister rolnictwa Rządu Tym-
czasowego; po przewrocie bolszewickim przewodniczący Zgromadzenia 
Ustawodawczego, a po jego rozpędzeniu współorganizator antybolszewic-
kich wystąpień na Powołżu (1918) i Uralu (1919); od 1920 powtórnie na 
emigracji; w czasie II wojny światowej we francuskim ruchu oporu.

OSMANIN – TUREK – TATAR
W tym okresie listy i prasa nadchodzące ze Stambułu zadziwi-

ły mnie i głęboko mną wstrząsnęły. Słowa: „Krew tatarska, która 
od czasu do czasu mieszała się z krwią moskiewską, popchnie 
rosyjskie plemię ku jeszcze większej krwiożerczości” wypowiedzia-
ne przez Ebuzziję Tewfi ka Beja2 – niech spoczywa w pokoju – 
w artykule zamieszczonym w gazecie Taswir-i Efkar3 (‘Odbicie 
Poglądów’)(nr 548) spowodowały wrzenie pośród studentów 
krymskich w Stambule. W tym samym czasie Minakian4 wysta-
wił w swym teatrze na Szehzadebaszy pewną sztukę, w której 
Tamerlan został przedstawiony w bardzo złym świetle, w sztu-
ce tej lżono Tatarów. Nasi studenci w proteście pozrywali afi -
sze teatralne i rozsypali w teatrze substancję o nieprzyjemnym 
zapachu i powodującą kaszel, a także, wywołując zamieszanie 
na widowni, przeszkodzili w spektaklu. Niektórych aresztowała 
policja. Inni nasi studenci poszli do drukarni Taswir-i Efkar na 
Diwanjolu, rozbili tam szyby i także zostali aresztowani. 

Sprawą zajął się też Jusuf Akczura, ale chociaż, aby sprawę wy-
jaśnić, wyraził życzenie wygłoszenia odczytu na Szehzadebaszy, 
policja zgody nie wydała. W tydzień później zezwolenie udało się 
uzyskać i tym razem odczyt odbył się w teatrze Szark (‘Wschód’).

Kwestia nie rozgrywała się tylko pomiędzy gazetą Taswir-i Ef-
kar a Jusufem Akczurą. Gazeta Tanin wystąpiła przeciwko Ebuz-
ziji Tewfi kowi Bejowi. Z kolei w czasopiśmie wydawanym przez 
Ebuzziję Tewfi ka – Medżmua-i Ebuzzija5 (‘Czasopismo Ebuzziji’) 
R. 13296, fascykuł 94, podano streszczenie dotychczasowej pole-
miki i zamieszczono odpowiedź na argumenty Taninu.

Ebuzzija był zaciekłym zwolennikiem osmanizmu. Posu-
nął się aż do takich oto stwierdzeń: „Jak można twierdzić, że 
Osmanie są z tego samego rodu, co Tatarzy, a Tatarzy z tego 
samego, co Turcy?” i ”Przodkowie ludu Buchary to Arabowie 
którzy niegdyś zdobyli te tereny”. Gdy chodziło natomiast 
o rozwój cywilizacyjny, tak pisał: „Historia uczy nas, że dawniej 
Buchara i Samarkanda były krainami rozwiniętymi, potężnymi, 
wspaniałymi ... w których kwitła wiedza i zdolności. Jednak ci, 
którzy stworzyli w owych krajach wielkość i wspaniałość, dopro-
wadzili do powstania warstw oświeconych, to, jak znów mówi 
nam historia, mężowie mądrości – przybysze z krajów arabskich 
i perskich...” W dalszym ciągu wywodu utrzymując, że także 
Farabi7 i Ibn Sina8, ponieważ pisali swe dzieła po arabsku, nie 

2 Ebuzzija Tewfi k Bej (1848-1913) – publicysta i wydawca, przeciwnik 
sułtana Abdulmedżida, zesłany na Rodos. Po wprowadzeniu w cesar-
stwie osmańskim pierwszych rządów konstytucyjnych (pierwszego 
meszrutijetu - 1876) powrócił do Stambułu. Fundator biblioteki swego 
imienia. Przez kolejnego sułtana – Abdulhamita II zesłany do Konji, 
gdzie przebywał do wprowadzenia tzw. drugich rządów konstytucyj-
nych (drugiego meszrutijetu - 1908).

3 Taswir-i Efkar, jedna z pierwszych gazet tureckich, wychodziła 
w okresie 1862-1870 i 1913-1943. 

4 Minakian, Mardiros, turecki aktor i reżyser pochodzenia ormiańskie-
go, działający w Stambule na przełomie XIX/XX w., (m. in. w Osman-
ly Tijatrosu ‘Teatr Osmański’), a także w pierwszych latach republiki. 

5 Medżmua’i Ebuzzija, czasopismo założone przez Ebuzziję Tewfi ka 
Beja, istniało do roku 1913.

6 1329 – data podana wg kalendarza muzułmańskiego, wg kalendarza 
chrześcijańskiego był to rok 1913.

7 Farabi (870 Farab w Turkiestanie – 950 Damaszek) – znany pod zlatynizo-
wanym imieniem Alfarabius, arabski fi lozof, uczony i lekarz pochodzenia 
tureckiego, twórca pierwszego systemu fi lozofi i arabsko-muzułmańskiej. 
Zasłynął też jako znawca muzyki arabskiej. Twórca syntezy arystotelizmu 
i platonizmu. Akcentował znaczenie logiki, kontynuował arystotelesowską 
analizę człowieka. Autor Państwa doskonałego i Polityki.

8 Ibn Sina (980 Buchara -1037 Hamadan w Persji) – arabski fi lozof 
i lekarz pochodzenia tadżyckiego, znany pod zlatynizowanym 
imieniem Awicenna. Matematyk, astronom, chemik, biolog i lekarz. 
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mogą być uznani za Turków, podkreśla: „...społeczność cnotli-
wych mędrców nie uznaje ich za tureckich ulemów”. Wywód 
swój tak kontynuuje: „My uważamy sławnego poetę Halima 
Gereja9, z rodu chanów Krymu, nie za poetę tatarskiego lecz 
za osmańskiego, podobnie Kyrymiego Rahmiego też za takiego 
samego uznajemy twórcę. Ponieważ język ich poezji to najele-
gantszy i najbarwniejszy język osmański10 – poeci ci nigdy nie 
mogą być uznani za poetów tatarskich. Podobnie cztery wieki 
wstecz żyjący w Turkiestanie11 Ali Szer Nawoi12, ponieważ tworzył 
poezje w czagatajskiej odmianie języka tureckiego, również jego 
nie możemy uznać za naszego”. Wreszcie konkluduje: „Akczu-
ra Bej, jeśli szuka jedności pomiędzy tureckością i tatarskością, 
jako swego adwersarza znajdzie nie nas, ale prawdę.”

W owych chwilach, gdy i tak byłem przejęty pogłoskami 
o spodziewanej wojnie, ta polemika poraziła mnie. W Bibliote-
ce Sainte Geneviève znalazłem kilka książek, były to przełożo-
ne na francuski dzieła dawnych historyków chińskich, przecho-
wywane w podziemiach bibliotecznych. Za specjalnym zezwo-
leniem wydano mi te prace, przeczytałem je i zrobiłem notatki 
odnośnie zagadnień turecko-tatarskich. Dodatkowo jeszcze 
kilka tygodni przeznaczywszy na przeanalizowanie innych prac 
historycznych przygotowałem tekst na temat będący przed-
miotem polemiki i wysłałem do przyjaciół ze Stowarzyszenia 
Studentów Krymskich w Stambule.

W tych dniach, gdy głowę zaprzątała mi oczekiwana wojna 
i rewolucja w Rosji, a z drugiej strony myśli, co zdołamy w czasie 
tej zawieruchy wojennej zrobić dla Krymu, ta turecko-tatarska 
polemika wydała mi się rzeczą bardzo nie na miejscu i bolesną. 

ROSYJSCY REWOLUCJONIŚCI
Napięta atmosfera polityczna odbiła się też na stanie ner-

wów młodzieży. Tego roku szczególnie, bardziej niż w innych 
okresach, polityczne mityngi i ogólnie – działalność socjalistów 
spotykały się z gwałtowną krytyką prasy prawicowej i mo-
narchistycznej. To z kolei doprowadzało do wrzenia młodych 
zwolenników socjalizmu, którzy w tym roku częściej niż kiedy 
indziej organizowali demonstracje. 

Za ważniejsze od zebrań socjalistów uważałem uczestnictwo 
w spotkaniach organizowanych przez Rosjan. Za bardzo istotne 
uznawałem dyskusje z moimi żydowskimi przyjaciółmi i śledzenie 
rosyjskiej prasy. Odbywałem długie rozmowy i spory z Dżelalem 
Korkmazowem. Ponieważ na wiele zebrań chodziliśmy razem, po-
tem naturalną koleją rzeczy na każdy poruszany temat spieraliśmy 
się. Uznaliśmy, że prawdopodobieństwo rewolucji w Rosji wzrosło, 
w związku z czym Dżelal, chociaż w dalszym ciągu uważał myśl 
anarchistyczną za ideał, przyjął, że niemożliwa będzie jego realiza-
cja, i pragnął, aby aparat państwowy przejęli komuniści. 

Ja z kolei wierząc, że w aspekcie narodowym – najszersze 
prawa dadzą socjaliści, ich popierałem i pragnąłem, aby to oni 
odnieśli sukces. Moim pragnieniem było, aby wygrali socjali-
ści rewolucjoniści. Nie wierzyłem, że bolszewicy zdołają wziąć 

Połączył metafi zykę Arystotelesa z neoplatonizmem. Przyczynił się 
do recepcji arystotelizmu w Europie. Autor m. in. Kitab asz-szifa 
[‘Księga uzdrowienia’] i Księgi wiedzy.

9 Halim Gerej (? – 1828) – pochodzący z rodu chanów Krymu poeta i hi-
storyk. W Turcji mieszkał w Stambule i Czalaldży, gdzie zmarł. Autor 
dzieła Gulbunu Hanan, traktującego o dziejach chanów krymskich.

10 ...język osmański – chodzi o język osmanlydża, zawierający duże 
ilości zapożyczeń składniowych i leksykalnych arabskich i perskich, 
używany przez warstwy wyższe cesarstwa osmańskiego.

11 ...w Turkiestanie – Ali Szer Nawoi był poetą uzbeckim i żył 
w Uzbekistanie; Ebuzzija Tewfi k słowem Turkiestan określa ogólnie 
tureckie kraje Azji Środkowej.

12 Ali Szer Nawoi (1441-1501) – pisarz uzbecki, twórca literatury uzbeckiej, 
polityk i mecenas sztuk. Uznawany też za klasyka literatury tadżyckiej, pisał 
również po persku. W języku czagatajskim (starouzbeckim) pozostawił 
dywany poezji lirycznej i Chamsę, w języku tadżyckim – pierwszy słownik 
bibliografi czny Madżalis-annafais [‘Biesiada znakomitości‘].

władzę w swoje ręce. Jeśli chodzi o mienszewików, naiwnie 
wierzyłem, że dzięki zwycięstwu socjalistów rewolucjonistów, 
uznana zostanie waga praw narodowych a mienszewicy będą 
wierni swemu programowi i dlatego popierałem ich. A prze-
cież program bolszewików jasno zakładał, że nie tylko uznana 
będzie zasada, że każdy naród może kształtować swój los, ale 
i to, że narody, jeżeli zechcą, będą miały prawo oderwania się 
od Rosji. Ale, ponieważ w tym czasie bolszewicy na emigracji 
i w międzynarodowym ruchu socjalistycznym nie odgrywali 
znaczącej roli, nie wierzyłem, że będą mogli zdobyć władzę 
i utrzymać Rosję w swoich rękach. 

Po objęciu władzy przez bolszewików okazało się, jak wiel-
kim błędem było pokładanie ufności w tych różnych progra-
mach politycznych. Niestety, ja w owym czasie wierzyłem 
w świętość zasad, dla których ludzie poświęcali swe istnienia, 
sądziłem, że każdy postrzega je tak jak ja. Nie miałem co do 
tego żadnej wątpliwości.

Jesienią 1913 r., pod przewodnictwem gen. Limana von San-
dersa przybyła do Stambułu niemiecka delegacja w celu zrefor-
mowania armii tureckiej. Chociaż w osmańskiej marynarce słu-
żył wtedy angielski admirał Limpus i pewna liczba angielskich 
ofi cerów, prasa rosyjska i rosyjskie kręgi polityczne uznały 
przyjazd Niemców za bardzo ważne zagadnienie i wykazały iry-
tację uznając fakt za początek sojuszu niemiecko-tureckiego. 
Taka postawa caratu, który zawsze wykazywał drażliwość, gdy 
chodziło o ekonomiczny, a szczególnie militarny rozwój Turcji, 
dowodziła, że Rosji zależy, by Turcja pozostała słabą i w efekcie 
upadła. Tym razem prasa rosyjska swymi napastliwymi artyku-
łami, bez zahamowań, otwarcie dawała to do zrozumienia. Ro-
sjanie sytuację interpretowali jako chęć usadowienia się Niem-
ców nad Cieśninami i jako akt wrogi Rosji. 

Po wojnie bałkańskiej sytuacja fi nansowa Turcji była nad-
zwyczaj ciężka. Myślano o pożyczce z Francji. Jednak Francja, 
która cierpiała akceptację swego sojuszu z Rosją, nie była 
w stanie pomóc Turcji fi nansowo. Francuskie gazety, pominąw-
szy prasę socjalistyczną, wprawdzie nie publikowały artykułów 
antytureckich, ale też nie popierały Turcji.

TALAT BEJ W JAŁCIE
Atmosfera niepokoju, która rozpoczęła się w 1913 r. nie 

zmieniła się także na wiosnę 1914 r. Państwa ententy i central-
ne starały się wszelkimi sposobami wzmocnić zawarte pomię-
dzy sobą pakty i zacieśnić kontakty. Na wiosnę 1914 r., kiedy 
w Europie dawał się już odczuć powiew wojny, wieść z Liwadii13 
o odwiedzeniu przez tureckiego ministra spraw wewnętrznych 
Talata Beja i Izzeta Paszę14 cara, któremu tureccy dostojnicy 
przywieźli pozdrowienia od sułtana Reszada15, wywołała w opi-
nii publicznej dosyć pozytywne wrażenie.

Z listu, jaki otrzymałem z Krymu, dowiedziałem się, że nasi 
bardzo uradowali się przybyciem z Turcji jachtu Ertugrul16. Talat 
Bej, Izzet Pasza i towarzyszący im ofi cerowie rozmawiali z na-
szym ludem, zezwolili na zwiedzanie statku a nawet przybyli na 
przyjęcie, zorganizowane ku ich czci przez tatarską młodzież 
w miejskim parku. Później sam byłem świadkiem jak szereg 

13 Liwadia – niewielka miejscowość na Krymie w pobliżu Jałty, 
uzdrowisko i kąpielisko, park krajobrazowy założony w 1834 r., pałac 
z początków XIX w. (dawna rezydencja carska), w którym w 1945 r. 
odbyła się konferencja jałtańska.

14 Izzet Pasza (1864-1937) – marszałek, w różnych gabinetach 
osmańskich minister wojny, premier, minister spraw wewnętrznych 
i spraw zagranicznych.

15 sułtan Reszad – sułtan Mehmed V Reszad (1844-1918) – syn sułtana 
Abdulmedżida, wyniesiony na tron w 1909 r. po detronizacji 
starszego brata, sułtana Abdulhamida

16 jacht Ertugrul – nazwany na cześć Ertugrula (1198? – 1288) – ojca 
Osmana – założyciela państwa osmańskiego
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razy o wydarzeniu tym z entuzjazmem opowiadano na Kry-
mie... Szczególnie zadziwiło naszych to, że przywiezione caro-
wi w darze od sułtana konie arabskie jadły ryż. Czegóż to nie 
opowiadano o urodzie tych koni, o ich długich ogonach, smu-
kłych nogach, do czegóż nie porównywano tych rumaków.... 
Ludzie, zachwyceni, mówili, że już samo patrzenie na owe ko-
nie jest bezgraniczną przyjemnością, a co dopiero mówić o ich 
dosiadaniu. Koni nie wyprowadzano poza Liwadię.

Wielkim wydarzeniem w tych opowieściach była przejażdż-
ka Talata Beja i Izzeta Paszy z Liwadii do Ałupki, kiedy to do-
stojni goście pozdrawiali Tatarów gromadnie wyległych przed 
kafany w wioskach wzdłuż trasy. Świadkowie tych wydarzeń 
nie mogli się powstrzymać, by nie opowiadać o tym każdemu 
– w ten sposób dzielili się swoją radością. Jednak wizyta tu-
reckich osobistości w Liwadii przez nie stała się wydarzeniem, 
które uspokoiłoby wojenną atmosferę w Europie.

TRAGEDIA W SARAJEWIE 
Zamordowanie 28 czerwca 1914 r. w Sarajewie następcy 

tronu austriackiego arcyksięcia Ferdynanda i jego żony zapa-
liło lont, który doprowadził do wybuchu europejskiej beczki 
prochu. Każdy już przyjmował za pewnik, że wojnie nie da się 
zapobiec. Wiadomość, że 20 lipca 1914 r. prezydent Poincaré 
z premierem i równocześnie ministrem spraw zagranicznych 
Vivianim17 udali się z wizytą do cara, wytworzyła przekonanie 
w Paryżu, że znajdujemy się w przededniu wojny

 23 lipca, gdy Austria przekazała Serbii ultimatum, Poincaré 
wyjeżdżał z Kronsztadu do Sztokholmu. Nieobecność w tych 
chwilach w Paryżu Poincarégo i premiera irytowała każdego. 
Przedziwne plotki powstawały jedna za drugą. W trzy dni po 
przybyciu Poincarégo do Paryża, 29 lipca ogłoszona zastała 
częściowa mobilizacja armii rosyjskiej.

ZAMORDOWANIE JAURÈSA
Niebezpieczeństwo wojny stawało się coraz bardziej realne, 

nerwowość wzrastała – aby dowiedzieć się nowości, poszedłem 
przeczytać depesze z Le Matin – redakcje gazet wywieszały 
na największych bulwarach najświeższe wiadomości. Gdy od-
chodząc stamtąd, szedłem w kierunku placu Opery, nagle uj-
rzałem, jak przechodnie biegną w wielkim podnieceniu. Ktoś 
krzyknął, że w czasie spożywania posiłku w jednej z restauracji 
w pobliżu został zastrzelony słynny Jaurès, mój ukochany wiel-
ki mówca. Jakże byłem zrozpaczony i przybity... Z trudem po-
wstrzymywałem łzy. Nie mogłem tam pozostać. Wróciłem do 
domu. Francuski ruch socjalistyczny stracił przywódcę, stracił 
swoją duszę. Następnego dnia wśród łez przeczytałem L’Hu-
manite, które wyszła z portretem Jaurèsa w żałobnej ramce.

Chociaż cała prasa francuska potępiła tę zbrodnię, wszyscy 
socjaliści i duża cześć ludności wierzyli, że morderstwo zostało 
dokonane na zlecenie rządu. Wierzono, że poświęcono Jaurèsa, 
gdyż obawiano się, że w czasie wojny będzie nieznośnym utra-
pieniem. A przecież Jaurès, autor książki Naród uzbrojony, na 
ile był wrogiem wojny, na tyle też kochał Francję i miał takie 
poglądy i charakter, które zapewne w żaden sposób nie pozwo-
liłyby mu zgodzić się z agresją obcego państwa na jego kraj. 
Gdy w swych przemówieniach nawoływał przeciw militaryzmo-
wi, szczególnie przeciw militaryzmowi niemieckiemu, wyrażał 
w sobie nie tylko troskę wynikającą z socjalistycznych przeko-
nań, był w nim też entuzjazm wielkiego francuskiego patrioty 
i francuskiego rewolucjonisty.

17 Viviani, René (1863-1925) – francuski polityk, początkowo działacz 
Francuskiej Partii Socjalistycznej, 1906-10 minister pracy, 1913-14 
minister oświaty, 1914-15 premier i równocześnie minister spraw 
zagranicznych, 1915-17 minister sprawiedliwości , od 1922 r, senator.

WOJNA
31 lipca Niemcy ogłosiły stan pogotowia wojennego i roz-

poczęły przygotowania do mobilizacji. O północy ambasador 
niemiecki wręczył Sazonowowi18 notę żądającą zaprzestania 
mobilizacji. 1 sierpnia rano ambasador niemiecki opuścił Rosję. 
3 sierpnia Niemcy wypowiedziały wojnę Francji.

Niewiele myślałem o wpływie, jaki miała wywrzeć ta wojna na 
los Europy. Mój umysł zaprzątała jedna sprawa, wszystkie moje 
myśli krążyły wokół pytania, na ile wzmocnią się nadzieje na re-
wolucję w Rosji. Formowały się armie, powstawały fronty. Ko-
nieczne stało także moje pójście na front. Pomyślałem, że jeżeli 
teraz, zaraz nie wyruszę, ugrzęznę w Paryżu i nie dotrę na Krym. 

Gdy powiedziałem Mme Deprès o decyzji wyjazdu, biedna 
staruszka zasmuciła się, jakby odchodził jej własny syn: ”Zosta-
ły ci egzaminy, droga przed tobą niepewna. Jak pojedziesz tak 
daleko? Wojna i tak nie potrwa długo...” Usiłowała skłonić mnie 
do zmiany decyzji...

WYRUSZAM Z PARYŻA
Rzeczy i książki powierzyłem Mme Deprès, wśród jej szlo-

chów ucałowałem jej ręce. Wyjechałem z Paryża do Marsylii 
z dwoma małymi walizkami i kocem.

Pociągi pasażerskie były już limitowane. Bardzo trudno było 
znaleźć miejsce. Z niespotykanym wcześniej we Francji pięcio-
godzinnym opóźnieniem dotarłem do Marsylii. Zamieszanie 
osiągnęło ekstremalne rozmiary. Młodzi żołnierze, w dobrych 
humorach, weseli, w restauracjach i na ulicach całowali wszyst-
kich. Marsylianka panowała nad umysłami i sercami Francu-
zów, wszędzie słychać było jej nuty. 

DROGA DO STAMBUŁU
W Marsylii znalazłem miejsce na ostatnim statku, który 

zabierał obywateli austriackich i niemieckich. Wyruszyłem do 
Genui. Stamtąd przez całe Włochy pociągiem do Brindisi. Kraj 
był spokojny i cichy. W Brindisi dowiedziłem sie, że niemiec-
kie pancerniki Goben i Breslau przepłynęły cieśninę Dardane-
le. Z Brindisi popłynąłem do Pireusu małym i rozklekotanym 
statkiem, którym podróżowali Rosjanie z Niemiec, Austrii 
i Szwajcarii. Miejsce znalazłem dopiero na pokładzie. Obok 
mnie podróżował jakiś rosyjski muzyk z żoną. Pojechali do 
Szwajcarii na leczenie, zmuszeni okolicznościami do szybkie-
go wyjazdu, nie wzięli nawet koca. Kobieta, chora na płuca, 
na otwartym morzu pod przenikliwym wiatrem, marzła. Dałem 
jej koc. Ten gest sprawił, że nasza znajomośc przerodziła sie 
w przyjaźń. Owoce tej przyjaźni ujrzałem długo później, gdy 
przebywałem w Moskwie. 

Po opuszczeniu Pireusu statek płynął powoli. Minęły dwa dni, 
a jeszcze nie zbliżyliśmy się do Dardaneli. W końcu, w czwartym 
dniu podróży, gdy właśnie dowiedzieliśmy się, że skończyły 
się ziemniaki, którymi na statku nas karmiono, dopłynęliśmy 
wreszcie do Cieśniny. Tu przeżyliśmy wielki niepokój, krążyła 
bowiem pogłoska, że Cieśnina Dardanelska jest zaminowana, 
i nie zezwala się statkom na wpłynięcie. Przez godzinę, dwie 
czekaliśmy w zdenerwowaniu. W końcu podpłynęła mała mo-
torówka i przeprowadziła nas przez Cieśninę.

Usiłowaliśmy dowiedzieć się, czy Turcja przystąpi do wojny 
i czy kursują statki do Rosji. Dwa dni minęły w takim niepokoju, 
w końcu dopłynęliśmy do Stambułu. Wtedy, w ostatnich dniach 
lipca 1914 r wpływaliśmy do portu mijając stojące naprzeciw 

18 Sazonow, Siergiej Dmitrijewicz (1860-1927) – dyplomata rosyjski, od 
1910 r. minister spraw zagranicznych, dążył do zbliżenia z Wielką 
Brytanią i Japonią, zwolennik autonomii Królestwa Polskiego. Po 
rewolucji działacz emigracyjny w Paryżu. Autor pamiętników.
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dworca kolejowego Hajdarpasza19 okręty wojenne Goben i Bre-
slau, które zaprzątały naówczas uwagę całego świata. 

W Stambule spotkałem się ze znajomymi, dowiedziałem się, 
że przybył tu na wakacje nasz przyjaciel Halil Czapczakczy stu-
diujący na Uniwersytecie Odeskim. Natychmiast go odszuka-
łem. Około tygodnia spędziliśmy razem w Stambule, odbyliśmy 
spotkania z przyjaciółmi. 

W tym okresie stambulska prasa, chociaż w zasadzie bez-
stronna, okazywała jednak sympatię Niemcom. Uważałem to za 
naturalne. Niemożliwe było, by Turcja pozostała neutralna. Rosja 
w tej wojnie była nastawiona wyraźnie antyturecko.... Turcja nie 
mogła też wiązać swego losu z państwami ententy, to znaczy 
z Francją i Anglią, ponieważ jasne było, że państwa te większą 
wagę niż do Turcji przywiązują i będą przywiązywać do Rosji. Tak 
więc rosyjska polityka zmusiła Turcję do połączenia swego losu 
z Niemcami. Cały problem zawierał się w pytaniu, kiedy Turcja 
przyłączy się do wojny. Ponieważ w owym czasie prasa całej Eu-
ropy a nawet kręgi wojskowe wierzyły, że wojna będzie krótka, 
przeznaczeniem Turcji stało się jak najszybsze wejście w tę burzę.

POWRÓT NA KRYM
W końcu, by zapewnić naszej ojczyźnie, jej ludowi świet-

ność, obfi tość i pomyślność od słońca rewolucji rosyjskiej, 
w którego wschód wierzyliśmy, pierwszym statkiem wyruszyli-
śmy do Odessy. Tam znaleźliśmy naszego przyjaciela Ahmeda 
Ozenbaszliego. Opowiedziałem mu o naszym stowarzyszeniu 
Watan, zobowiązał się, że będzie pracował w tej organizacji. Po 
kilku dniach, gdy we trzech naradzaliśmy się, jak postępować 
na Krymie, aby przygotować nasz lud do rewolucji, z podniece-
niem i nadzieją spotkania z ojczyzną, rodziną i kolegami, wsia-
dłem na statek płynący do Jałty.

Zaczynał się nowy rozdział mego życia. Płynąłem na Krym 
z postanowieniem zostania bojownikiem o rewolucję i prawa, 
moja decyzja, by działać na tym polu i jeśli trzeba będzie – 
umrzeć, czerpała natchnienie i podnietę bardziej z mego serca 
niż z umysłu.

W ostatnich dniach sierpnia 1914 r. nasz statek pozdrawiając 
olśniewającą urodę wybrzeży Krymu zbliżał się do Jałty. Przed 
naszymi oczami przesuwały się wsie, otoczone sadami i winni-
cami, podchodzącymi aż do samych gór, spowitych zielenią. 
Gdy płynąłem z Marsylii do Genui także myślałem o Krymie. 
Teraz porównywałem nasze wybrzeże z tamtymi brzegami. 
Starałem się patrzeć na nasze strony obiektywnie, nie przez 
pryzmat miłości do ojczyzny – oglądając krymską naturę, góry, 
lasy, winnice, zatoki, góry, przepaście w ocenie chciałem być 
bezstronny – ale w żaden sposób nie mogłem mego osądu 
dokonać na niekorzyść Krymu. Górskie hale na wysokościach, 
przepaście, mroczna zieleń lasów, gęstwina borów, uporząd-
kowane winnice i ogrody, wzgórza, skały, gniewne fale Mo-
rza Czarnego i prężące wobec nich pierś krymskie wybrzeże 
i nadbrzeżne skały, wznoszący się szum fal... Tak, wszystko 
dowodziło, że krymskie wybrzeże jest jedyne w swoim rodzaju, 
wszystko to skłaniało mnie ku porównaniu tego krajobrazu do 
raju. Niestety te wspaniałe zakątki naszej rajskiej ojczyzny już 
przestawały być nasze. Nasze wioski były spychane w górę, ku 
podnóżom hal, nasze piękne, żyzne ziemie wychodziły z na-
szego władania. Widoczne wille, noszące tatarskie imiona i tak 
piękne jak one – to były pałacyki rosyjskiej arystokracji... Przy-

19 Hajdarpasza – potoczna nazwa dworca kolejowego na azjatyckim 
brzegu Stambułu. Nazwa pochodzi od imienia Hajdara paszy 
dowódcy z czasów sułtana Selima III (1761-1808). Hajdar pasza na 
azjatyckim brzegu Stambułu wybudował koszary (późniejszy szpital), 
budowla ta, nosząca imię swego fundatora z czasem dała nazwę całej 
dzielnicy, od której z kolei wziął nazwę anatolijski dworzec kolejowy.

pominały tragedię naszego narodu żyjącego w tym rajskim za-
kątku, przypominały niesprawiedliwość, jaka spotkała ten lud... 
Cała nasza historia przesunęła się przed moimi oczami... 

Rewolucja... bezwiednie, mimo woli wypowiadałem to sło-
wo, zapominając o ludziach, którzy siedzieli obok mnie na 
okrętowej kanapie...

Tak... przygotować się do rewolucji... W demokratycznej 
Rosji nasze bolączki miały rozwiązać się w sposób naturalny. 
W takiej Rosji miały być uznane narodowe i cywilizacyjne prawa 
narodów, mieliśmy rozwinąć naszą gospodarkę, nikt nie miał nas 
rusyfi kować ani zmuszać do emigracji... A może – rozmyślałem 
– wygrają rewolucjoniści socjaliści i Rosja stanie się federacją re-
publik, a Krymowi zostanie przyznana autonomia ekonomiczna?

Tak, przede wszystkim upadek caratu... Mój umysł pracował 
tak szybko i w takim podnieceniu, myśli tak opanowały moje 
jestestwo, że już nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że 
spoglądam na nasze rajskie wybrzeża. Ponieważ przed wypły-
nięciem z Odessy wysłałem do domu telegram, na nabrzeżu 
w Jałcie przywitał mnie ojciec, Kose Mustafa Aga i grupa jałtań-
skich kolegów. Nie zgodzili się, byśmy od razu szybko wyru-
szyli do domu. Uparli się, żeby najpierw trochę porozmawiać.

CZY TURCJA PRZYSTĄPI DO WOJNY?
Poszliśmy do sklepu Dżafera Ablajewa. Tam zarzucili mnie 

gradem pytań. Czy Turcja przystąpi do wojny, czy niemieckie 
pancerniki, które wpłynęły na tureckie wody, są bardzo duże? 
Czy są już własnością Turcji, kto wygra wojnę, ile potrwa woj-
na? Usiłowałem na wszystkie te pytania odpowiadać krótko, 
chciałem bowiem jak najszybciej skończyć pogawędkę i spę-
dzić trochę czasu w samotności. Chciałem zrozumieć, jak po-
strzegana i przyjmowana jest wojna w Rosji i na Krymie... 

Moi rozmówcy opowiadali o wzmożonym patriotyzmie, jaki 
wojna wzbudziła w Rosji i o tym, że pozycja rządu nigdy dotych-
czas nie była tak silna. Jeśli o to idzie, wiele objaśniła mi rosyjska 
prasa, którą w domu czytałem. Wszyscy – Plechanow20, Bori-
szew a nawet stary anarchista Kropotkin stanęli w szeregach 
obrońców ojczyzny. Dowiedziałem się, że zarówno robotnicy jak 
wszystkie mniejszości narodowe żyjące w Rosji, a także socjali-
ści przyłączyli się do frontu obrony kraju... Mimo to moja wiara 
w rewolucję nie zachwiała się. Nie powiedziałem jednak o tym.

Moi przyjaciele uznali, że nasze spotkanie jest za krótkie 
i zaproponowali, bym za kilka dni na pewno przyjechał do Jałty, 
pozostał u nich w gościnie i wtedy szerzej i konkretniej poroz-
mawiał. Zanim wyruszyłem z powrotem do wsi, otrzymałem od 
ojca pozwolenie, żeby odwiedzić mego przyjaciela Hamdiego 
Bekirzadego (Atamana), jego matkę i rodzeństwo, którzy przy-
byli na Krym na lato, a gościli u Mansura Mustafy w Derekoj. 
Przekazałem Hamdiemu wiadomość, że w Stambule widziałem 
się z jego ojcem i młodszym bratem Lamim. Przekazałem ży-
czenie ojca Hamdiego, aby wszyscy jak najszybciej wyruszyli 
w powrotną drogę do Turcji. Szybko zakończyłem wizytę i ra-
zem z ojcem wróciłem do naszej wsi. Ale tam nawet kilku dni 
nie mogłem odpocząć w szczęściu, sycąc się wsią i obecnością 
rodziny. Cały wolny czas zajęły mi pogawędki z mieszkańcami 
wsi, z kolegami nauczycielami przybywającymi do mnie z oko-
licznych wiosek i z wiejską młodzieżą na temat sytuacji wojen-
nej i naszej „sprawy narodowej”.

Dżafer Sejdamet  
Tłumaczenie z jęz. tureckiego: Antoni Sarkady  

Redakcja i przygotowanie do druku: Selim Chazbijewicz 

20 Plechanow, Gieorgij W. (1856-1918) – działacz rosyjskiego 
i międzynarodowego ruchu socjalistycznego, teoretyk i propagator 
marksizmu w Rosji, od 1880 r. na emigracji, od 1903 r. mienszewik.
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