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24 maja 2014 roku w w Biełogorsku, 
w czytelni KRU „Krymskotatarska Bi-
blioteka im. Isamiła Gasprinskiego”, 
została wręczona Nagroda imienia 
Bekira Czoban-zade Adasowi Jaku-
bauskasowi, Galimowi Sitdykowowi 
i Stanisławowi Duminowi, nominowa-
nym „Za doskonałe badania w zakre-
sie historii, etnografi i i sztuki Narodu 
Krymskotatarskiego, a także pracę 
o charakterze encyklopedycznym 
i bibliografi cznym w postaci książki 
«Litewscy Tatarzy w historii i kultu-
rze»”.

Ze słowami gratulacji wystąpiła 
zastępczyni dyrektora biblioteki Lejla 
Kadyrowa, która z żalem oznajmiła, 
że uroczysta część spotkania, która 
była zaplanowana na 23 maja zosta-
ła odwołana. Pomimo tego udało się 

WRĘCZENIE NAGRODY IM. CZOBAN-ZADE 

Medal Bekira Czoban-Zade.

kiej wiosce Kuchcicze, obecnie Pierwomajsk. W Uździe od-
wiedzono mizar, miejsce po meczecie zniszczonym przez 
władze Białoruskiej Republiki Sowieckiej w latach 20., miej-
scowe kościoły oraz mauzoleum Zawiszów. Stamtąd powró-
cono do Kuchcicz, należących niegdyś właśnie do Zawiszów, 
w których zachował się jeszcze ich dwór oraz zbór kalwiński 
z XVI/XVII stulecia. W ostatnim dniu wycieczki zwiedzono 
zamek w Mirze, który w roku 2000 został wpisany na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO, oraz mizar, a także No-
wogródek, Łowczyce i Niekraszuńce. 

Inf. „PT” 

Fot. Józef Jakubowski 

TATARSKA WYPRAWA NA BIAŁORUŚ

Tatarska wycieczka w Uździe.

znaleźć możliwość, aby w ścianach 
krymskotatarskiej biblioteki wręczyć 
zasłużoną nagrodę jednemu z nomi-
nowanych – Stanisławowi Duminowi.

Dyplom oraz medal wręczył wy-
bitny krymskotatarski pisarz Ablâtif 
Welijew, który podziękował autorom 
za świetną książkę i życzył dalszych 
twórczych sukcesów. Pieniężną część 
Nagrody im. Czoban-zade przekazał 
Ajder Emirow, eksdyrektor Fundacji 
im. Bekira Czoban-zade.

Вручение премии им. Чобан-заде 
Informacja KRU 

„Krymskotatarska Biblioteka 
im. Isamiła Gasprinskiego”  

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: 
Musa Czachorowski 

Dziesięcioosobowa grupa podlaskich Tatarów, m.in. Fe-
licja i Jakub Radkiewiczowie, Zinajda Krynicka, Krzysztof 
Mucharski, Lila i Maciej Asanowiczowie oraz Jakub Radkie-
wicz, który pełnił również obowiązki kierowcy, wyruszyła 
w dniach 12-14.07. br. na wycieczkę szlakiem tatarskich 
meczetów i mizarów na Białorusi. Jej inicjatorką była Lila 
Asanowicz z Sokółki, która od lat z powodzeniem zajmuje 
się organizacją tego rodzaju przedsięwzięć. 

Najpierw wycieczka odwiedziła Grodno, Skidel, Słonim 
oraz Kleck, gdzie postanowiła przenocować. Następnego 
dnia zajechano na mizar w Osmołowie, a potem w Kopylu. 
Kolejny nocleg był w internacie szkoły rolniczej w niedale-



2

WYDARZENIA I INFORMACJE

Związek Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej – wraz z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Podlaskiego 
– był organizatorem II Festiwalu Ta-
tarskiego, który odbył się w Supraślu 
w dniach 9-10 sierpnia br. Patronatem 
honorowym objął imprezę Marszałek 
Województwa Podlaskiego. Towarzy-
szyły jej V Międzynarodowe Zawody 
w Łucznictwie Konnym Tatarów Pol-
skich.

Atrakcji było co niemiara: pierw-
szego dnia zaprezentował się w emo-
cjonującym pokazie woltyżerki oraz 
władania szablą i lancą zaprezentował 
się Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku 
Ułanów Litewskich, były też warszta-
ty łucznictwa tatarskiego i miniturniej 
dla najmłodszych. Wielki powodze-
niem cieszyła się (jak zawsze zresztą) 
kuchnia tatarska z Suchowoli i Supra-
śla. Maria Radecka z „Przysmaków 
Tatarskich” pokazała, jakie to cuda 
wyczyniać można z płatem ciasta, aby 
stał się jak najcieńszy. Spragnieni i zgłodniali mogli pokrze-
pić się tatarska sytą, czyli napojem z wody, miodu i cytry-
ny, oraz szurpą: tatarską, rzecz jasna, zupą. Ponadto można 
było zapoznać się z arabską kaligrafi ą, a nawet uzyskać za-
pisane swoje imię. A do tego wszystkiego cały czas rozlega-
ła się tatarska muzyka, zaś na scenie występował tatarski 
zespół „Buńczuk” z Białegostoku oraz czeczeński „Łowzar” 
w pełnym energii repertuarze.

Następny dzień był równie atrakcyjny. Były warsztaty 
szermiercze i łucznicze dla młodzieży oraz mrożący krew 

II TATARSKI FESTIWAL W SUPRAŚLU

Tatarskie potrawy cieszyły się, jak zawsze zresztą, wielkim powodzeniem.

żyłach pokaz jazdy tatarskiej, podczas którego jeźdźcy za-
prezentowali swoją sprawność w posługiwaniu się łukami, 
szablami i rohatynami. Odbył się konkurs wiedzy o Tatarach 
i toczyły się tatarskie opowieści. Nie zabrakło, jakżeby ina-
czej, tatarskich smacznych potraw, a zespoły „Buńczuk” 
i „Łowzar” cały czas przyciągały uwagę obecnych na festi-
walu. Udana była to impreza. Ponoć za rok ma być równie 
dobra, jeżeli nie lepsza.

Inf. „PT” 

Fot. Krzysztof Mucharski 

Siedemdziesiąt pięć lat minęło już od tragicznego dnia, 
1 września 1939 roku, gdy hitlerowskie hordy napadły na 
Polskę. W krwawych zmaganiach z najeźdźcą z poświęce-
niem uczestniczyli przedstawiciele tatarskiej społeczności. 
Od lat uroczyście obchodzą tę rocznicę Tatarzy z Gdańska, 
którzy zazwyczaj wystawiają swój poczet honorowy na 
Westerplatte, gdzie wspólnie z przedstawicielami wojska, 
organizacji kombatanckich, społecznych i młodzieżowych 
uczestniczą w państwowej uroczystości. Tego jednak roku 
tatarska delegacja spotkała się 1 września przed Pomni-
kiem Tatara w oruńskim parku. Byli tam między innymi: 
Dżemila Smajkiewicz-Murman, Ajsza Szabanowicz, Omar 
Asanowicz, Emir Bogdanowicz i Jerzy Szahuniewicz. War-
tę przy pomniku, przed którym ustawiono skrzyżowane 
ułańskie lance z tatarskimi proporczykami oraz buńczuk, 
zaciągnęli kontynuatorzy ułańskich tradycji. Tatarzy złoży-
li wiązanki kwiatów i chwilą ciszy uczcili pamięć o tamtym 
wrześniowym dniu sprzed 75. lat.

Inf. „PT” 

Fot. Adam Murad Murman 

MINĘŁO 75 LAT...

Tatarska delegacja przed Pomnikiem Tatara w oruńskim parku.
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5 września br. odbyło się w Wilnie uroczyste odsłonięcie ta-
blicy pamiątkowej poświęconej muftiemu polskich muzuł-
manów, humaniście į orientaliście, doktorowi nauk fi lozo-
fi cznych Jakubowi Szynkiewiczowi. Tablicę zamieszczono 
na budynku przy ulicy  Aušros vartų 7, w którym w latach 
1926-1944 znajdował się Muftiat muzułmanów Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Wydarzenie to przyciągnęło uwagę nie 
tylko przedstawicieli tatarskich wspólnot Litwy, ale też 
innych organizacji oraz gości z Polski i Białorusi. Byli tu 
m.in. były dyrektor Departamentu Mniejszości Narodo-
wych i Emigracji Antanas Petrauskas, znana działaczka 
Karaimów Litwy, ambasador dr  Halina Kobeckaitė oraz 
przewodnicząca Rady Wspólnot Narodowych Litwy przy 
Ministerstwie Kultury dr  Galina Miškinienė.

Otwierając spotkanie, przewodniczący Związku Wspól-
not Tatarów Litwy dr Adas Jakubauskas powiedział, że na 
to wydarzenie czekaliśmy ponad 20 lat. W tym czasie trzeba 
było wykonać wiele pracy w archiwach, aby dokładnie usta-
lić, w którym budynku znajdował się Muftiat, zbadać staran-
nie wiele dokumentów o działalności Muftiatu oraz muftie-
go, a także zgłębić biografi ę Jakuba Szynkiewicza.

 Zgodnie z muzułmańską tradycją na początku spotka-
nia mufti muzułmanów Litwy Romas Jakubauskas odczytał 
sury z Koranu. W swoim przemowie podkreślił szczególną 
ważność tego wydarzenia dla uwiecznienia pamięci o czło-
wieku, który wniósł wielki wkład dla zachowania islamu 
w przedwojennej Polsce. Istotna była obecność i wystąpie-
nie obecnego muftiego polskich muzułmanów Tomasza Miś-
kiewicza.

W budynku dawnego Muftiatu znajduje się obecnie cen-
trum wystawiennicze nowoczesnego malarstwa i rzeźby 
„Arka”. Organizatorzy spotkania uzyskali możliwość prze-
prowadzenia w auli zaimprowizowanej konferencji naukowej 
poświęconej pamięci Jakuba Szynkiewicza. Zabrali na niej 
głos Dżemila Smajkiewicz-Murman, dr hab. Selim Chazbije-
wicz oraz pracownik naukowy Moskiewskiego Państwowe-
go Muzeum Historycznego, specjalista w dziedzinie gene-
alogii litewskich i polskich Tatarów, dr Stanisław Dumin.

Przybliżmy kilka danych z życia Jakuba Szynkiewicza, 
o których mówili występujący. Urodził się 16 kwietnia 1884 

Galim Sitdykow

CZEKALIŚMY NA TO PONAD 20 LAT 

Zebranych powitał mufti litewskich muzułmanów Romas Jakubauskas 
(w centrum). Po lewej: Adas Jakubauskas - przewodniczący Związku 
Wspólnot Tatarów Litewskich, po prawej: gość z Polski, mufti Tomasz 
Miśkiewicz.

roku w tatarskim miasteczku Lachowicze (obecnie na Biało-
rusi). Ukończył realne gimnazjum w Mińsku, po którym kon-
tynuował naukę w Instytucie Politechnicznym w Sankt-Pe-
tersburgu. Stamtąd w roku 1910 przeniósł się na wydział ję-
zyków wschodnich tamtejszego uniwersytetu. Po wybuchu 
I wojny światowej, będąc studentem 4 roku został powołany 
do armii i do roku 1917 przebywał na froncie. W latach 1918-
1919 razem z innymi polskimi i litewskimi Tatarami uczestni-
czył w ruchu narodowo-wyzwoleńczym Tatarów krymskich 
oraz tworzeniu demokratycznego krymskotatarskiego pań-
stwa. W roku 1919 powrócił do Polski. Tego samego roku 
otrzymał zgodę odrodzonego Państwa Polskiego i wyjechał 
kontynuować przerwaną naukę w dziedzinie orientalistyki 
i fi lozofi i na Uniwersytecie Berlińskim. Po jej zakończeniu 
uzyskał stopień naukowy doktora fi lozofi i. Przez krótki czas 
mieszkał jeszcze w Berlinie, pracując jako tłumacz i nauczy-
ciel języków obcych. 

Podczas Wszechpolskiego Zjazdu Delegatów Gmin Mu-
zułmańskich, który odbył się w Wilnie 29 grudnia 1925 roku, 
został wybrany muftim muzułmanów Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Jakub Szynkiewicz był dobrze znany w muzułmańskim 
świecie. W roku 1926 uczestniczył we Wszechświatowym 
Kongresie Muzułmanów w Kairze, w roku 1930 odwiedził 
Egipt, Hidżaz (obecnie terytorium Arabii Saudyjskiej), Syrię 
i Palestynę. Został przyjęty przez króla Egiptu Fuada I. Tego 
samego roku odbył hadżdż do Mekki i Medyny. W roku 1932 
przebywał w Turcji i powtórnie w Egipcie, zaś w roku 1937 – 
w Indiach.

Mufti znał dziesięć języków, w tym arabski, turecki i per-
ski. Przetłumaczył na polski wybrane sury Koranu i opu-
blikował je w roku 1935. Pod jego kierownictwem uregu-
lowane zostały prawne relacje wspólnoty muzułmańskiej 
z Państwem Polskim. 21 kwietnia 1936 roku przyjęto ustawę 
„O stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religij-
nego w Rzeczypospolitej Polskiej”. Był członkiem Polskiego 
Towarzystwa Orientalistycznego, na wileńskim Uniwersy-
tecie Stefana Batorego planował wprowadzenie nauczania 
języków wschodnich.

25 listopada 1939 roku przyjął obywatelstwo Republiki Li-
tewskiej. Lata II wojny światowej spędził w Wilnie. Podczas 
niemieckiej okupacji występował w obronie społeczności 

Głos zabrała znana działaczka polskiej społeczności tatarsko-
muzułmańskiej Dżemila Smajkiewicz-Murman. Obok niej (od lewej): 
Stanisław Dumin, Selim Chazbijewicz, Adas Jakubauskas.
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6 września br. w Sorok Tatarach, tatarskiej wsi na Litwie, 
obchodzono narodowe święto – Sabantuj. Podczas uroczy-
stości odbyło się ofi cjalne otwarcie Domu Wspólnoty Tatar-
skiej, który wybudowano w ramach programu opracowa-
nego przez Lokalną Grupę Działania Rejonu Wileńskiego. 
Od wielu lat zabiegała o to tutejsza społeczność tatarska, 
której przewodniczącą jest Fatima Bujnowska. Na uroczy-
stość przybyło wielu gości: reprezentanci wspólnot tatar-
skich z Litwy, Polski, Białorusi oraz Tatarstanu. Byli m.in. 
zastępca prezesa Światowego Kongresu Tatarów Renat 
Nakifowicz Walulin z Tatarstanu, Aydan Yamancan – am-
basador Turcji na Litwie, Łukasz Kaźmierczak – II sekretarz 
Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie; Michał 
Treszczyński – radny rejonu wileńskiego, Maria Maciule-
wicz – starosta gminy pogirskiej, do której należą Sorok 
Tatary. Polską społeczność tatarską reprezentowali: Dże-

UROCZYSTOŚĆ W SOROK TATARACH
mila Smajkiewicz-Murman, Selim Chazbijewicz, Krzysztof 
Mucharski i Aleksander Skibniewski. 

Symbolicznego poświęcenia budynku słowami Koranu 
dokonali: mufti litewskich muzułmanów – Romas Jakubau-
skas oraz soroktatarski imam Ramazan Krynicki. Następ-
nie zebrani udali się do meczetu na modlitwę. Później zaś 
rozpoczęła się część rozrywkowa. Wystąpili goście z dale-
kiego Tatarstanu, z Kłajpedy oraz kapela z Bujwidz. Bez 
wątpienia zaś gwiazdą zaś była Katarzyna Zvonkuvienė, 
która śpiewała po polsku, litewsku i rosyjsku. A w pobliżu 
meczetu trwał kiermasz miejscowych twórców ludowych. 
Swietłana Butar i Ada Germanavičienė prezentowały sztu-
kę inkrustacji drewna i wycinanek. Virginijus Jakubauskas, 
Tatar z rejonu szyrwinckiego – kuśnierstwo. Jego ród od 
ponad dwustu lat zajmuje się ręcznym wytwarzaniem wy-
robów skórzanych. Roza Ščuckienė miała coś dla ciała: 

tradycyjne tatarskie ciasto – stulist-
nik (šimtalapis), natomiast Ali Sa-
zonik ugotował pilaw, który cieszył 
się ogromnym powodzeniem: dwa 
wielkie kotły duszonego ryżu z wo-
łowiną, doprawionego marchewką, 
grochem i rodzynkami opustoszały 
w okamgnieniu.

Soroktatarska uroczystość to 
przykład pięknego współdziałania 
ludzi różnego pochodzenia i różnych 
religii. „Krzewi ąc swoje tradycje, 
które pielęgnują przez pokolenia, 
ubogacają siebie nawzajem, swoje 
rodziny, sąsiadów, wsie i cały rejon. 
Wszystkim serdecznie dziękuję za 
to duchowe bogactwo różnorodno-
ści, za szacunek jednych do drugich, 
za piękny przykład zgody i jedności 
w naszym rejonie” – powiedziała Ma-
ria Rekść, mer rejonu wileńskiego, 
podczas ceremonii otwarcia domu. 

Inf. „PT” 

Fot. Krzysztof Mucharski 

karaimskiej, wskazując na jej tureckie pochodzenie, a tak-
że uratował przed pewną zagładą 200 wileńskich intelek-
tualistów. W roku 1944 wyemigrował z Litwy. Do roku 1957 
mieszkał w Kairze, następnie osiedlił się w Stanach Zjedno-
czonych, gdzie zmarł w roku 1966.

Miłym akcentem konferencji było wykonanie tatarskich 
pieśni przez Rimę Kazėnienė, pieśniarkę z kowieńskiej 
wspólnoty oraz folklorystyczny zespół „Ilsu” pod kierow-
nictwem Almiry Trakšelienė. W końcowej części nastąpiło 
wydarzenie, które w pewnym stopniu wiązało się z od-
słonięciem tablicy upamiętniającej Jakuba Szynkiewicza, 
którego biografi a weszła w skład książki „Tatarzy litewscy 
w historii i kulturze”. Jej drugie wydanie, poprawione i uzu-
pełnione, ukazało się w roku 2012 w Kownie. W zeszłym 
roku książka była zgłoszona na międzynarodowy konkurs 
krymskich Tatarów imienia znamienitego działacza spo-
łecznego, pisarza i poety, bojownika za prawa i wolność 

krymskich Tatarów – Bekira Czoban-zade. W kategorii „pu-
blikacje encyklopedyczne” uzyskała nagrodę jego imienia. 
Autorzy książki: Adas Jakubauskas, Galim Sitdykow i Sta-
nisław Dumin zostali przez komisję konkursową uhono-
rowani pamiątkowymi medalami i dyplomami. Wręczenie 
nagród odbyło się 23 maja 2014 roku w Symferopolu w bi-
bliotece im. Gasprinskiego. Niestety, w związku z tragicz-
nymi wydarzeniami na Ukrainie, autorzy z Litwy – Adas 
Jakubauskas i Galim Sitdykow – nie mogli wjechać na Krym 
w celu odbioru swoich nagród. Mógł to uczynić Stanisław 
Dumin, który przywiózł je teraz do Wilna i w obecności 
uczestników konferencji poświęconej Jakubowi Szynkiewi-
czowi przekazał współautorom.

Galim Sitdykow 

Fot. Vladimir Caralunga-Morar 

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski                                                                          

Uroczystość w Sorok Tatarach zgromadziła m.in. Tatarów z Litwy, Polski i Białorusi.
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17 września 2014 roku w Muzeum 
Historycznym w Białymstoku peł-
na sala powitała Jana Sobolewskie-
go, przybyłego na prezentację jego 
książki pt. „Żołnierskie wspomnie-
nia”. To literacki debiut szanownego 
autora, zasłużonego przedstawicie-
la tatarskiej społeczności, niegdyś 
wieloletniego przewodniczącego 
Najwyższego Kolegium Muzułmań-
skiego Związku Religijnego. Nic 
więc dziwnego, że całe spotkanie 
ozdobione zostało tatarskimi ak-
centami. Zasiadł Jan Sobolewski 
w towarzystwie przewodniczącej 
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
MZR w Białymstoku, Zofi i Józefów, 
oraz Musy Czachorowskiego, który 
prowadził to spotkanie, wspierany 
przez Halinę Szahidewicz. A wśród 
gości zauważyć można było m.in. 
muftiego Tomasza Miśkiewicza 
z małżonką, Barbarą Pawlic-Miśkie-
wicz, Różę Bogdanowicz, Mierjemę 
Chalecką-Giembicką, Zofi ę Konopacką, Lilę Asanowicz, 
Klarę Janglajew, Lillę Świerblewską oraz Różę Chazbije-
wicz. Przybyli koledzy autora ze Związku Inwalidów Wo-
jennych RP, znajomi i liczni sympatycy. 

Rozpoczęło imprezę wejście Elwiry Szehidewicz w pięk-
nej tatarskiej sukni, która powitała zebranych recytacją 
wiersza znanego białostockiego poety, Wiesława Kaza-
neckiego. Poświęcił go swoim rówieśnikom, których rodzi-
ce i krewni nie powrócili z wojny. Jan Sobolewski wojnę, 
na szczęście, przeżył, chociaż odniósł ciężkie rany. Dzięki 
temu opisał swoje wojenne doświadczenia, którymi teraz 
podzielił się z czytelnikami. O książce i autorze wypowie-
działa się Teresa Zaniewska, która we wstępie do „Żołnier-
skich wspomnień” stwierdziła: Sobolewski stara się unikać 
emocjonalności, jak przystoi „staremu wiarusowi”, ale nie 
do końca udaje się mu zamiar ten zrealizować. Wspomnie-
nia te opowiadają nam więc nie tylko o Sobolewskim – żoł-
nierzu, odważnym i prawym, ale mówią także o autorze – 
człowieku, o jego wrażliwości, systemie wartości, o miłości 
i nadziei, o wierze w lepsze strony ludzkiej natury, który oca-
lił mimo tragicznych doświadczeń wojennych.

Postać Jana Sobolewskiego przybliżyła zebranym tak-
że Halina Szahidewicz, która współpracowała z nim przez 
wiele lat. Angażował się w rozmaite przedsięwzięcia: re-
ligijne, społeczne, kulturalne. Zawsze cechowała go roz-
waga i życzliwość; niewątpliwie dramatyczne wojenne 
przeżycia mają w tym swój udział. Widać było, że Jan So-
bolewski z głębokim wzruszeniem reagował na całą sytu-
ację. Wojna, to zniszczenie, to śmierć – mówił. – Podczas 
walk obojętnieje się na wszystko, staje nieczułym, ale trzeba 
umieć ocalić w sobie człowieka. To często bywa na wojnie 
najtrudniejsze...

Jemu te ludzkie cechy udało się zachować, nie poddał 
się wojnie. Musa Czachorowski zwrócił uwagę na przebi-

jający się na łamach książki humor, tak charakterystyczny 
dla Jana Sobolewskiego. Potwierdziły to odczytane frag-
menty. Serdecznie o autorze wypowiedział się też Jan Ada-
mowicz, prezes Związku Tatarów RP. Wartość książki dla 
młodego pokolenia, konieczność popularyzowania postaw 
patriotycznych, społecznie zaangażowanych – podkreślił 
Dariusz Szehidewicz z Chorągwi Białostockiej ZHP. Miłym 
bardzo akcentem był tatarski taniec w wykonaniu Emilki 
Mucharskiej, która wręczyła Janowi Sobolewskiemu wią-
zankę kwiatów: kilka dni wcześniej obchodził bowiem uro-
dziny. Zebrani na stojąco zgotowali owację Jubilatowi i od-
śpiewali „Sto lat”. A przedstawiciele Związku Inwalidów 
Wojennych RP uhonorowali Jana Sobolewskiego Krzyżem 
Pamiątkowym 95-lecie ZIW RP. Z sympatią i uznaniem opo-
wiedzieli przy okazji o jego kombatanckich działaniach. 
Głos zabrał również mufti Tomasz Miśkiewicz, który m.in. 
podziękował bohaterowi spotkania za dotychczasową pra-
cę na rzecz tatarskiej społeczności muzułmańskiej i życzył 
wszelkiej pomyślności.

 Paraska Nalewajko 

Fot. Krzysztof Mucharski 

Paraska Nalewajko

WSPOMNIENIOWE SPOTKANIE 
JANA SOBOLEWSKIEGO

Dla bohatera spotkania zatańczyła specjalnie Emilka Mucharska.
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4 października br. w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Kra-
kowie odbyła się IV Noc Poezji, zaś jej bohaterami byli 
tatarscy poeci: Musa Czachorowski i Selim Chazbijewicz – 
oraz ich twórczość. Spotkanie prowadził Michał Łyszczarz, 
znany z wieloletniego towarzyszenia tatarskiej społeczno-
ści, a wiersze obu autorów interpretował Jakub Kosiniak. 
Publiczność dopisała, na sali zebrało się około pięćdzie-
sięciu osób. I tak rozpoczął się ten wieczór, pełen wierszy 
i rozmów, trochę stepowy, trochę szamański, niewątpliwie 
tatarski i polski zarazem.

Powitał zebranych Michał Łyszczarz i wprowadził pokrót-
ce w tatarską obecność w Polsce. Przybliżył również literac-
kie działania naszych Tatarów, m.in. wydanie w roku 2010 
pierwszej antologii poetyckiej pt. „Tatarskie wierszowanie. 
Oto moje dziedzictwo”. Tatarzy piszą wiersze nie tylko wy-
pełnione tatarskimi odniesieniami, ale sięgają po motywy 
wspólne poetom niezależnie od pochodzenia. Tatarska liry-
ka mówi zarówno o koniach i stepie, o dawnych bohaterach 
oraz meczetach, jak i o współczesnych dylematach egzy-
stencjalnych. Ponoć wierszowanie bliskie jest tatarskim ser-
com, stąd też para się nim wiele osób płci obojga, chociaż 
tych profesjonalnych, uznanych twórców jest tylko dwóch: 
Selim Chazbijewicz i Musa Czachorowski.

I właśnie Czachorowski zaprezentował publiczności swój, 
jak to nazwał, poemat prozą – „W czasie. W przestrzeni”. 
Tekst bardzo emocjonalny, pulsujący, pełen duchowego do-
chodzenia do własnej świadomości. Ona to tworzy go takim, 
jakim jest. On ją stymuluje, rozbudowuje i wzmacnia. Potem 
Jakub Kosiniak czytał wiersze Chazbijewicza: mistyczne 
i szamańskie, archetypiczne i konfesyjne, ale też w pewnym 
sensie rozliczeniowe, podążające za biegiem współczesnych 
wydarzeń. Poeta porusza się bezproblemowo na wielu po-
ziomach, pozostając jednak (przynajmniej dla mnie) twórcą 
bardziej umysłu, niż uczuć. Tym, między innymi, różni się 
od Czachorowskiego, który od okazywania uczuć nie stroni, 
choć wielokroć są one bolesne i gorzkie.

Padło pytanie o poetyckie wzorce, o mentorów obu 
twórców. Były takowe, mieli też swych mistrzów, ale już od 
dawna kroczą własną twórczą drogą, gdyż w odpowiednim 
momencie trzeba umieć uwolnić się, wyzwolić, żeby nie 
powielać cudzych dokonań. I znowu nadszedł czas na wier-
sze: Jakub Kosiniak czytał teraz Czachorowskiego. Wiersze 
bliskie, swojskie, niektóre skierowane do wnuka, związane 
z tatarską okolicą, końmi, stepem. Wenę poczuł przy okazji 
pan z sali, który odczytał swój wiersz pt. „600-letnia histo-
ria pisana wiatrem”, przygotowany specjalnie na spotkanie 
z tatarskimi poetami. 

Tak, poetycko i tatarsko, upłynął czas spotkania. Goście 
mogli jeszcze kupić tomik wierszy, zdobyć autograf autora 
i podzielić się swoimi wrażeniami. A poeci ruszyli potem 
w wieczorny Kraków...

 Paraska Nalewajko 

Fot. Teresa Tokarczyk-Łyszczarz 

Paraska Nalewajko

TATARSCY POECI W KRAKOWIE

Od lewej: Selim Chazbijewicz, Musa Czachorowski, Michał Łyszczarz

Taki właśnie tytuł nosi kolejny tom listów do Macieja Musy 
Konopackiego, opracowany, jak i poprzednie, przez Rafała 
Bergera. Listy owe pisali literaci, prowadzący z adresatem 
konwersację na tematy bardzo różnorodne, bo nie tylko li-
terackie przecież, ale również historyczne, społeczne, poli-
tyczne nawet, a i od osobistych nie stroniący. Wiele w nich 
odniesień do tatarskich dziejów, wrażeń z pobytów w Kru-
szynianach lub Bohonikach, zachwytów nad tatarskimi po-
trawami oraz rozważań zgoła religijnych. 

Bogata niezmiernie ta Maciejowa korespondencja, bę-
dąca dzisiaj już cennym zapisem międzyludzkich relacji. 
Potrafi ł zaintrygować, wciągnąć nieznajome często osoby 
w intrygującą wymianę zdań. Umiał skłonić je do refl eksji 
nad dawną i bieżącą rzeczywistością, w której niektórzy 

odkrywali z zaskoczeniem, że w Polsce mieszkają Tatarzy. 
Mało tego – muzułmanie. Szukał przy okazji tatarskich ko-
rzeni w rodowodach polskich literatów, gdyż – jak powie-
dział Rafałowi Bergerowi – „zależało mu na podbudowa-
niu wspólnoty tatarskiej autorytetami, luminarzami poezji 
i prozy”. Co najciekawsze, niektórzy twórcy (m.in. Jerzy 
Harasymowicz, co akurat jest dość zaskakujące) przyzna-
wali się do tatarskiego pochodzenia. Wybitny pisarz, Jaro-
sław Iwaszkiewicz, ofi arując Maciejowi Konopackiemu swą 
książkę „Zarudzie”, podpisał dedykację „Jarosław Iwaszkie-
wicz – może też Tatar?” Jan Dobraczyński, żołnierz i pisarz, 
stwierdził, że po kądzieli wywodzi się z tatarskiej rodziny, 
Abłamowiczów. Inni jednak – z pewnym nawet żalem (np. 
Kazimiera Iłłakowiczówna) – zaprzeczali temu. 

Musa Czachorowski

LITERACI DO MACIEJA
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Warszawa, 24 sierpnia, i do tego mądry nów księżyca. 
Człowiek, to takie stworzenie, że potrafi  wszystko, co po-
trafi  człowiek. Nie ma granic i jest wszystko, i dwudziesty 
pierwszy wiek teraz, i Średniowiecze. Potrafi  być i diabłem, 
i aniołem, i to w coraz bardziej udoskonalonych wersjach 
skrajności zachowań. Rośliną, zwierzęciem i najbardziej 
rozwiniętym duchem piekielnym albo anielskim. Jak w tym 
wszystkim nie zwariować? Najlepiej na całego być z Alla-
hem, Stwórcą tego świata, bo jak wiadomo, kto trzyma 
z Szefem, ten się jakoś uchowa. Szef nam wyznaczył naszą 
robotę na tym świecie i dokładnie określił swoje wymaga-
nia. Zresztą we wszystkich religiach są prawie takie same, 
a więc można się domyślić, że to jeden i ten sam Szef tu 
rządzi. Tak że w tym dwudziestym drugim wieku powinna 
już być jedna religia dla wszystkich ludzi, a teraz już jest 
dla wielu. 

Musa chciał, abym coś napisała o Tatarach. O Tatarach. 
Co mogę napisać o Tatarach, pytam. Wszystko, co wyssa-
łam z mlekiem Matki, o której Babcia (jej Macocha) mó-
wiła: „Takie dziwne tatarskie dziecko”. Co zresztą właśnie 
tak widziała. To Mama, mając osiem lat, pozwoliła swoje-
mu Ojcu się ożenić, warunkiem dojścia do ślubu, była jej 
akceptacja przyszłej macochy. Dłuższą chwilę podglądała 
ją przez dziurkę od klucza, a później sobie z nią porozma-
wiała i powiedziała jej, że jest fajna, i że chce mieć taka 
mamę. Babcia Urszula była katoliczką, a Dziadek Tomasz 
był prawosławny, ale zawsze trzymał w domu tatarskiego 
ordynansa, aby Mama znała tradycje tatarskie i tatarską 

kuchnię, którą specjalnie dla niej gotowano. Jednak jej ido-
lem była podobno Macocha, którą była zafascynowana. 
Kiedy Macocha Mamy została dyrektorką gimnazjum, wy-
buchła wojna, później ją aresztowano i mama z rocznym 
bratem musiała jakoś sobie radzić. Po wojnie zamieszkali 
w Sopocie, a po śmierci Dziadka to wręcz Mama została 
wybryknięta z domu i dobrze, bo Tata nie miałby szans.

Kiedy się urodziłam, Mama karmiła mnie piersią tylko 
dwa tygodnie, bo już wcześniej wykorzystała urlop macie-
rzyński, później karmiła mnie z butelki Czabanowa, zwana 
Serduszkiem. Serduszko karmiło jedną ręką małpkę, a dru-
gą mnie. Małe małpki zdychały przywiezione z naturalnych 
warunków do niewoli, choć przy noworodku czuły się le-
piej. Zresztą w tym domu dyrektora oliwskiego ZOO, które 
akurat było w trakcie powstawania, prawie wszystkie poko-
je były pełne jakiś zwierząt. W piwnicy były niedźwiadki, 
które odgryzły Czabastarej palec, kiedy je karmiła. Jeden 
pokój był pełen akwariów i węży, zaś inny znowu pełen 
myszek. Serduszko było z Mamą spokrewnione i dzięki 
temu rodzice mieli gdzie zamieszkać po ślubie. Oczywiście 
Mamę przedtem swatano z jej dalszymi tatarskimi kuzyna-
mi, zaś Tatę z tubylkami (żeńska odmiana tubylca), aby nie 
było mezaliansu, ale oczywiście wyszło inaczej. Ponieważ 
ani tatarska dalsza rodzina Mamy, ani Taty danzigerzy nie 
byli z tego małżeństwa zadowoleni, więc dobrze było się 
u Pana Czabana z tym mezaliansem ukryć. 

Moje dzieciństwo było może bardziej tatarskie przez 
pierwsze półtora roku, dopóki nie pojawił się brat i wte-

Elżbieta Ajsza Koschmidder Shah

MOJE TATARSKIE DZIECIŃSTWO

W niniejszym zbiorze przedstawio-
ne zostały listy Jerzego Czarskiego, 
Witolda Dąbrowskiego, Anny (Siostry 
z Plemienia) i Jacka Kajtochów, Tytu-
sa Karpowicza, Macieja Kononowicza, 
Emilii Kunawicz, Wiesława Lasockie-
go, Aleksandra Zaczyńskiego i Tade-
usza Żychiewicza, chociaż znajdziemy 
również pojedyncze przesyłki m.in. od 
Jerzego Putramenta, Tadeusza Kon-
wickiego, Ernesta Brylla, Ady Wińczy, 
Jerzego Janickiego, Zofi i Beynarowej 
– wdowy po Pawle Jasienicy (Leonie 
Lechu Beynarze), Juliusza Sienkiewi-
cza oraz Feliksa Konopki. Część z tych 
nazwisk okryła już, niestety, mgła za-
pomnienia i obawiam się, że nie wszy-
scy czytelnicy będą świadomi o kogo 
chodzi. Dobrze zatem, że pojawiła się 
taka sympatyczna okazja do odświe-
żenia wiedzy o niegdysiejszych pisa-
rzach i poetach.

Różne są to listy, wskazujące na 
mniejsze lub większe zainteresowanie 
tatarszczyzną, która dla Macieja Ko-
nopackiego stanowi od zawsze życio-
we przesłanie. To przecież Tatar z Ta-
tarów, muzułmanin z muzułmanów, 
z tatarską historią i współczesnością 

obcujący od urodzenia, z wielką sym-
patią i otwartością do świata oraz 
ludzi. I dlatego w całej tej dobrej, ser-
decznej często korespondencji, niemi-
łym dysonansem jawią się listy, w któ-
rych osoba, zaznaczająca „nie jestem 
historykiem, ani etnografem, ani tym 
bardziej‚ tatarologiem’ (…) Nie potra-
fi ę na ogół rozsadzić żadnej z tych kon-
trowersji (...)”, poprawia i poucza Ma-
cieja w sprawach tatarskich. Ale to za-
ledwie margines. 

„Literaci do Macieja” – po „Has-
sanie Konopackim – Tatarze, muzuł-
maninie, bydgoszczaninie”, ”Macieju 
(Musie) Konopackim. Udręczeniu ta-
tarskością”, „Dżennet do Macieja” oraz 
„Ułanach do Macieja” – są kolejnym 
fragmentem układanki, obrazującej nie 
tylko kilkadziesiąt lat życia i działalno-
ści Konopackiego, ale ukazującej nam 
przestrzeń, w której się poruszał, uwa-
runkowania społeczne, ludzi, proble-
my. Tym samym stanowią nad wyraz 
interesujący przyczynek do dziejów 
polskiej społeczności tatarskiej. Rafał 
Berger zapowiada kolejną publikację: 
czekamy nań z niecierpliwością.

Musa Czachorowski 

„Literaci do Macieja”, redakcja: Ra-
fał Berger, Stowarzyszenie Jedności 
Muzułmańskiej (Instytut Muzuł-
mański, Warszawa 2014, ISBN 978-
83-935547-4-4
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dy Taty rodzina dała nam mieszkanie u siebie w Jelitkowie. 
Zgorszeniem dla nich było to, że Mama nie prała, przepier-
kę zawsze robiła Pani Brzezińska, a jeśli chodzi o pielusz-
ki, to Tata się nimi zajmował po powrocie z pracy. Mamę 
nudzili Kaszubi i starzy gdańszczanie szwargoczący po 
danzigerowsku. Chodziła z naszą trójką na spacery i kiedy 
chciała wózek zapakować do tramwaju, wtedy najczęściej 
był pomocny Pan Szabanowicz. Tatarzy w Trójmieście nie 
wiedzieli, co z nas trojga wyrośnie. Imam Bekir Jakubow-
ski traktował mnie jako muzułmankę, zakładając u nas 
w domu, w Jelitkowie, nowe gniazdka elektryczne. Rozma-
wiał ze mną jak z dorosłą, co mi bardzo imponowało i zapa-
miętałam go. A kiedy odwiedziła nas w Jelitkowie muzuł-
mańska Babcia Adolcia z Ukrainy, to modliłam się razem 
z nią. 

W pierwszej klasie się rozchorowałam. Wtedy Mama za-
brała nas i pojechała do Warszawy. Na Kaszubkę się nie 
nadawała. Owszem, po tatarskim bracie swojej Mamy zdo-
była mieszkanie, ale świat był tu całkiem inny niż pamiętała 
sprzed wojny. Z dawnych Tatarów byli tylko Ciotka Irenka 
Sandecka i wspomnienia. Reszta siedziała w Anglii lub ich 
nie było. Zresztą niedługo pozostawała „panną z trojgiem 
dzieci”, bo Tata przyjechał za nią. W Warszawie większość 
domowych obowiązków spadło na mnie, a bracia mogli ro-
bić co chcą. Urodziła się siostra, która później pobiła czte-
rech Arabów na uczelni widzących w niej swoją rodaczkę. 
Wtedy Rektor namówił mnie na członkostwo w Muzułmań-
skim Związku Religijnym ze względu na tatarski charakter 
siostry, jak twierdził. Umiałam się modlić, pościłam w Ra-
madan dzięki przyjaźni z Tamarą Sokołowską z Sopotu 
i Maciejem Konopackim. Z siostrą najbardziej pamiętamy 
spotkanie z Tatarami w Sylwestra 1986 roku, kiedy Pani 
Bayerowa, świętej pamięci, u siebie w domu wyprawiła ta-
tarskie spotkanie całonocne w intencji pomyślnej budowy 
meczetu w Gdańsku, ponieważ kilka dni wcześniej ruszto-

wanie zostało podpalone. Pół roku później już meczet był 
do użytku, a więc tatarska magia nadal działała. 

Mama potrafi ła rozkładać karty i radzić, co robić na 
zakrętach życiowych, i tak jak Prababcia miała świetną 
intuicję. Jak już była chora, to odwiedziny Państwa Ko-
zakiewiczów były dla niej wielką radością. Jacy byli Tata-
rzy, wiedziałam z pamiętnika Prababci i z listów Babci do 
przyjaciółki. Na pewno nie tolerancyjni. Zgorszeniem dla 
nich było, iż Dziadek Tomasz był prawosławny, choć pod 
wpływem Babci. Również, że Tata był danzigerem, chociaż 
całkiem pod pantofl em Mamy, ale im się zawsze nie po-
dobało. Na pewno Tatarzy w Warszawie przed wojną gó-
rowali może wykształceniem, większość była wojskowymi. 
Zawsze uważali się za kogoś lepszego i pierwsi byli do ne-
gatywnych emocji. Na pewno zaletą było to, że nie pili i na 
ogół mieli większą intuicję i inteligencję niż przeciętny Po-
lak. Pani Turowiczowa w Karaczi, opowiadała mi, że przed 
wojną jej Teściowa pilnowała Ramadanu i wszyscy pościli. 
Może dlatego po wojnie Turowiczów wywiało do Pakista-
nu. Turowicze warszawscy teraz są katolikami. A mój dan-
zigerowski Dziadek, jak mi opowiadał bajki o stworzeniu 
człowieka, to powiedział, że jak Pan Bóg stwarzał Tatara, 
to po prostu więcej duszy włożył. Myślę że najtrafniej to 
określił.

Teraz to Tatar warszawski, od razu kojarzy mi się z Pa-
nem Leonem Romanowiczem. On naprawdę jest bardzo ta-
tarski w całym tego słowa znaczeniu, prawdziwy zabytek 
tatarskości w Warszawie. Jednak pozostaje z nią samotny, 
choć szanowany i jedyny w swoim rodzaju. Są jeszcze inni 
Tatarzy w Warszawie, ale każdy sobie, nieumiejący stwo-
rzyć jakiejś prężnej wspólnoty, nie to co przed wojną. My-
ślę, że niebawem całkiem tu zaniknie i gdyby nie Tatarski 
Cmentarz Muzułmański, to już nie będzie po niej śladu. 

 
Elżbieta Ajsza Koschmidder Shah 

Serdeczne wyrazy współczucia

Panu Musie Czachorowskiemu wraz z rodziną 
z powodu śmierci Mamy

Pani

JOANNY CZACHOROWSKIEJ

składają

Tomasz Miśkiewicz 
– Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Najwyższe Kolegium 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP

Zarząd Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
w Białymstoku

wraz z całą społecznością tatarską

Niech Bóg Wszechmogący przyjmie Ją pod swoją opiekę
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Gdzież jest moja pamięć, w której się przeglądam... 
Gdzież jest pamięć, która mnie określa, dopowiada dzie-
je, miejsca i ludzi, wszystko, co stworzyło tę historię, 
ciąg zdarzeń, dawnych i bliższych, bezustannie się spla-
tających, przenikających, uzupełniających. Gdzie w tym 
wszystkim mogę odnaleźć siebie samego, wrośniętego 
przecież w to drzewo sięgające korzeniami pramroków, 
koroną zmierzające w nadchodzące świty. 

Otom ja, krew z krwi dawnej, kość z kości przodków, 
a jednak inny, choć jednaki i niezmienny, opisany dawno 
wygasłymi ogniskami, tętentem końskich kopyt, zapo-
mnianymi mogiłami z nierozpoznawalnymi już nagrobka-
mi. 

Otom ja – i krew z mojej krwi, kość z moich kości, moi 
synowie, ich synowie oraz synowie ich synów. Oto pa-
mięć rzeczy, która niechaj trwa. 

Jestem... Często nocami powracam w dawne czasy 
i dawne miejsca. Idę, biegnę przez lata minione, tysiącle-
cia, eony – jakbym żył wciąż i wciąż, jakbym doświadczał 
tego wszystkiego, co niegdyś się przydarzyło, jakbym 
sam uczestniczył w tych wydarzeniach, a przynajmniej 
je obserwował. Najczęściej jednak czuję ból; ból ludzi, 
zwierząt i roślin; ból, który dopada mnie później w naj-
bardziej nieoczekiwanych momentach i odbiera resztki 
świadomości. Wtedy znowu wyruszam w tę przestrzeń 
bezdenną, rozciągającą się od wiekuistości po wieczność. 
Zanurzam się w rzekę czasu, płynę razem z nią.

Na początku było nie słowo, ale deszcz. Strugi wody 
spływające z niebios, zalewające usta i oczy. Oczyszcza-
jące. Jednoczące z ziemią i powietrzem, z drzewami i ka-
mieniami. Wypełniające przestrzeń obrazami ze snów. 
To był zawsze mój czas: czas samotnej wyobraźni, która 
przenosiła mnie w dowolne miejsca poza jakąkolwiek do-
tykalność rzeczy. Szedłem przez rozległe równiny, puste, 
zawsze puste, w bezustannym zimnym deszczu. Czegoś 
szukałem, coś – cokolwiek – pragnąłem napotkać, może 
kogoś zobaczyć – choćby z daleka – ale widnokres nie-
zmiennie pozostawał obojętny na moje wołanie. Tak 
było... Wciąż widzę tego chłopca, dziecko jeszcze, wycho-
dzącego na deszcz, zmokniętego i zmarzniętego, idącego 
polem, łąką, stepem – w dal. Donikąd... Może nadal tam 
idzie... 

Dokąd doszedłem? Nie wiem, nie chcę wiedzieć... 
Chyba, że dotarłem do sadu przed dziadkowym domem, 
do ścieżki wiodącej prosto w otwarte drzwi sionki. Bie-
gnę... Za mną ulica wybrukowana kocimi łbami, po prawej 
stronie jabłonki, między nimi krzaki porzeczek, po lewej 
zagony ziemniaków. Wchodzę między drzewa, dotykam 
ich szorstkiej kory, gładzę liście... Zapach... Zapach ja-
błek i zapach lata, smak tych jabłek, sok spływający po 
brodzie, monotonne brzęczenie owadów. Kładłem się 
wtedy na rozgrzanym palącym słońcem spłachetku tra-
wy pomiędzy drzewami, zamykałem oczy i czułem się jak 
w raju. Senny, coraz bardziej senny, bezcielesny, wrasta-
łem w ziemię najpierw włosami, potem dłońmi, ramiona-
mi, wreszcie stawaliśmy się jednością. 

Ale jestem już w domu! Pokój pachnie... Czym właści-
wie pachnie? Pastą do podłogi, wiklinowymi fotelami, 
lawendą? Maciejką rosnącą pod niskimi oknami? Pewnie 

wszystkim po trochu. Najpiękniejszy jest jednak zapach 
drożdżowych bułek z serem, robionych wieczorem, wy-
piekanych nocą w chlebowym piecu pobliskiej piekarni. 
I jeszcze ten chleb, wielki okrągły bochen o ciemnozło-
cistej chrupiącej skórce. Pajda z masłem w jednej dłoni, 
w drugiej świeżo zerwany ogórek. Kromka posmarowa-
na gęstą świeżą śmietaną i posypana cukrem... Chleb, po 
prostu chleb... Chleb czarny, chleb biały – jedyna świętość, 
w jaką wierzę: słowa zapomnianego już dawno poety, 
tkwiące – po co, na co – wciąż w pamięci. I słowa dziad-
ka, gdy niefrasobliwie wyrzuciłem kawałek niedojedzonej 
kromki chleba: „To grzech, wnusiu, chleba nie wolno wy-
rzucać. Podnieś, odmuchaj i przeproś Pana Boga”. Pro-
sta prawda, prosta nauka, która pozostała we mnie na 
zawsze. 

Za domem dziadków, za czyimś polem, niedaleko, roz-
ciągała się łąka z przepływającą przezeń strugą. Bezkres 
zieleni, a nad nim błękit; gdy wpatrywałem się w niego 
dostatecznie długo, wtedy odlatywałem na mym skrzy-
dlatym koniu, który pasł się pomiędzy pierzastymi ob-
łokami. Pędziliśmy przez niebiański step, daleko, coraz 
dalej, poza czas, poza świat. Widzieliśmy Ziemię w pierw-
szych sekundach jej istnienia, wynurzającą się z odmę-
tów niebytu, parującą, pulsującą, z żarzącymi się języka-
mi magmy. Przedzieraliśmy się przez gęstwinę żywych 
drzew, krzewów, owijających się wokół nóg, chwytają-
cych gałęziami za ręce, wołających „zostańcie tu, zostań-
cie...”; umieraliśmy z pragnienia usypiani przez śpiewa-
jące piaski; galopowaliśmy w trzepocie rajskich ptaków, 
wśród rozbłysków strzał. I tak ciężko było wracać...

Zasypiałem zmęczony na tej łące, a sen mnie koły-
sał, unosił. I szedłem w nim, cichy i bosostopy, polnymi 
drogami, miedzami, bezdrożami. Ja – i przede mną cały 
świat, otwarty na przestrzał, na oścież, z zielenią topól 
splatającą się z błękitem, a może z błękitem zrastającym 
się z zielonością, z dmuchawcami i kaczeńcami, z zim-
ną wodą strugi, w którą zanurzałem rozgorączkowaną 
twarz. Potem owiewał mnie wiatr i czułem w nim oddech 
stepu, zapach koni, może czyjś śpiew, może płacz... Wcią-
gałem wtedy powietrze głęboko do płuc, smakowałem 
je, czułem każdym nerwem mego ciała, gdy rozlewało się 
wszystkimi żyłami i tętnicami, budząc w moim wnętrzu 
pradawny zew krwi.

Jaki więc byłem i jaki jeszcze będę, i skąd we mnie pa-
mięć tylu najprzeróżniejszych rzeczy, powrastana w tkan-
ki, zaszczepiona w mięśnie. Trwam w nieprzerwanym 
łańcuchu istnienia, opisanym pulsowaniem stepu, dawno 
nieistniejącym sadem i wodą, czystą wodą z wyschnięte-
go źródła. Poskładałem siebie ze strzępów światła, z echa 
słów rozbrzmiewających w bezsenne noce, z bezdźwięcz-
nych modlitw przodków, z łaski Bożej, która od zara-
nia świty rozpromienia. Jaki zatem jestem: ile we mnie 
tego, co z moich dziadów, ojców? Możem nie wszystko 
ustrzegł, ale wciąż pozostaję wierny tej przestrzeni, to-
polom i ciszy. Idę wytrwale swoją ścieżką przez łąkę, nie-
opodal cmentarza i strugi.

Urodziłem się w mieście pełnym ludzi różnego pocho-
dzenia i rozmaitej wiary. Przetrwały we mnie okruchy pa-
mięci, niejasne opowieści, cechy fi zyczne, a nade wszyst-

Musa Czachorowski

W CZASIE. W PRZESTRZENI
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Dla osób spoza Wybrzeża, może oprócz tych, które inte-
resują się malarstwem polskim lub zawodowo zajmują 
historią sztuki, nazwisko to zabrzmi niewątpliwie obco. 
Jednak dla mieszkających od Elbląga po Gdańsk, Koło-
brzeg i Szczecin, będzie brzmiało swojsko, szczególnie na 
Kaszubach. Marian Mokwa należy bowiem do najbardziej 
znanych tu artystów-malarzy, którzy swoją twórczość po-
święcili morzu i rodzinnej Ziemi Kaszubskiej. Jak dotąd 
nie słychać, aby któryś z polskich marynistów wysunął na 
pierwsze miejsce przed Mokwą. On nadal pozostaje naj-
większym.

Pragnę w tym miejscu przedstawić mały fragment życio-
rysu Mariana Mokwy, związany z jego podróżą na Wschód, 
ten Bliski i Daleki. W młodości dał się poznać jako uzdol-
niony artysta. Malował wówczas głównie pejzaże swoich 
rodzinnych stron. Działał także w ruchu kaszubskim, na 
rzecz utrzymania swojej tożsamości, jako Kaszuba i Pola-
ka łącznie. Pozostawał pod wpływem takich działaczy Ka-
szubszczyzny jak Aleksander Majkowski lub Antoni Abra-
ham. Ale jakaś nieznana mu siła ciągnęła go na Wschód. 
I wyruszył tam z polecenia służbowego Wiktora Kulerskie-
go, wydawcy „Gazety Grudziąckiej”, przy pomocy redakcji 
francuskiego pisma „Les Illustrations” i angielskiego „Sfi -
re”. Niestety, podczas podróży został okradziony w hote-
lu w Czerniowcach. Zachowały się jednak dwie akwarele, 
które zabrał ze sobą w podróż. Szczęśliwym trafem odna-
lazł w Czerniowcach antykwariat z dziełami sztuki, którego 
właściciel Jonas Drahl, znany w Europie handlarz obrazami, 
ocenił je wysoko i dzięki temu mógł Mokwa dalej odbywać 
swą podróż.

Marian Mokwa był już wówczas po studiach w Akademii 
Sztuki w Berlinie i Monachium. W podróż wyruszył w roku 
1908 do Turcji, śladami swego pradziada Fryderyka Kucz-
kowskiego, ofi cera artylerii pruskiej w służbie Osmanów. 
Będąc w Stambule, zaprzyjaźnił się z Ahmedem Khtarem, 
dyrektorem Muzeum Wojska, który z młodych lat pamiętał 
pradziadka Mokwy, jako Feryka Paszę, wykładowcę w Aka-
demii Wojskowej. Dzięki tej znajomości znalazł się w kręgu 
elity kulturalnej Stambułu, przyjęty do niej serdecznie jako 
Polak.

Należy się zastanowić, jakaż to siła zmuszała wręcz 
przyszłego polskiego malarza marynistę do podróży na 
Wschód. Znał już wówczas Europę Zachodnią, nieobce mu 
były Paryż i Wiedeń. W dłuższym wywiadzie, jaki przepro-
wadził z nim Krzysztof Wójcicki na krótko przed jego śmier-
cią, Marian Mokwa wyznał mu: „(...) chciałem jechać, bo 
coś ciągnęło mnie, wołało w świat. I to właśnie na Wschód. 
Wiem, że to trąci metafi zyką, jakimś nieuzasadnionym mi-
stycyzmem, ale proszę mi wierzyć, że tak było. Mówiłem 
Panu o niewyjaśnionej tajemnicy pochodzenia mego ojca. 
Otóż Wschód zawsze kojarzył mi się z ojcem. Z jego naturą. 
Byłem pewien, że moimi przodkami byli Tatarzy. Marzyłem 
o tym, aby dotrzeć do ich świata. Znaleźć się w stepie, bez-
kresnym, falującym stepie. Odczuć dzikość i pierwotność 
(...)„

 Powróćmy do jego pobytu w Turcji. Musiał sobie zaskar-
bić u tamtejszych władz pełne zaufanie, gdyż był zapra-
szany na spotkania z konsulami i ambasadorami państw, 
które pozostawały w stosunkach dyplomatycznych z Tur-
cją. Odbywały się one w pałacu w Starym Seraju. W sali, 
gdzie miały miejsce, przy okrągłym stole stało zawsze wol-
ne krzesło przeznaczone dla przedstawiciela Polski, której 
wówczas nie było na mapie Europy. Zatem, jak widzimy, 
sprawa nieuznawania przez Turcję rozbiorów Polski nie 
była tylko mitem powstałym w XIX w. Są i inne jeszcze do-
wody, o których nie będę pisał w tym miejscu.

 Na prośbę sułtana Mehmeda Raszida V, Mokwa zajmo-
wał to miejsce, jako przedstawiciel nieistniejącego wtedy 
państwa. Należy się tu dziwić, że nie zaprotestował prze-
ciwko temu uczestniczący w spotkaniu ambasador rosyjski 
gen. Diakow. Miał ponoć nawet polubić Mokwę i zaprosił 
go do odbycia podróży po Rosji. Oczywiście, Mokwa wy-
raził na to zgodę, ponieważ dawało mu to szanse jeszcze 
bardziej wgłębić się we Wschód. 

 Jego podróż po Rosji, rozpoczęta w Odessie, trwała pra-
wie 2 lata. Ale chęć poznania Wschodu zaprowadziła go da-
lej – do Indii i Tybetu. Zachwycał się przyrodą Azji i gościn-
nością jej mieszkańców. Wszędzie malował pejzaże i wido-
ki zwiedzanych miast, portretował także ich mieszkańców. 
Oddziaływała na niego przestrzeń stepu, czuł się na nim 

Aleksander Miśkiewicz

MARIANA MOKWY PODRÓŻE 
NA BLISKI I DALEKI WSCHÓD

ko głęboka atawistyczna świadomość, poczucie odmien-
ności. Wszystko to, i skąpe słowa dziadków, i obserwacje 
niezorientowanego jeszcze dziecka, i późniejsze docieka-
nia, poszukiwanie śladów, podążanie po tropach przeszło-
ści i własnej teraźniejszości – wzmacniało się i zrastało ze 
sobą. Wreszcie wszystko trafi ło na swoje miejsce. Odna-
lazłem się w czasie i przestrzeni, wśród cieni przodków 
i wśród ludzi tu i teraz. Jestem jak oni: w pełni stamtąd 
i stąd. Jestem nimi, oni są mną. Krew z krwi.

Zrobiłem jeden krok w stronę mego dziedzictwa, a ono 
zbliżyło się do mnie o tysiąckroć więcej. Czułem obecność 
Najwyższego, która sama z siebie, we właściwym momen-

cie, ogarnęła moje serce i duszę, stając się tak naturalną 
i niezbędną do życia jak powietrze. Biegłem, często doni-
kąd, ale droga sama mnie odnalazła, poprowadziła tam, 
gdzie zawsze było moje miejsce. Czekało, jeszcze zanim 
się urodziłem. I wreszcie znalazłem się wśród ludzi takich 
jak ja. Mówimy jednym głosem, czujemy tę samą radość 
i ten sam ból. Jednakową modlitwą zwracamy się do 
Boga, jednakowymi słowami odprowadzamy się w osta-
teczną podróż. 

Jestem... Jestem.
Musa Czachorowski 
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jakby wyzwolony z wszelkich więzów dotychczasowego 
życia, w pełni szczęścia. Wyzwolił te uczucia ów mit o po-
chodzeniu tatarskim jego Ojca, a być może nawet na jakąś 
dłuższą chwilę zespolił Mokwę z azjatyckim kontynentem. 

 W roku 1912 Marian Mokwa powrócił do Turcji, podej-
mując pracę asystenta dyrektora Muzeum Wojska w Stam-
bule. Był to czas wojen bałkańskich, niepomyślny dla Tur-
cji. Jednak dla Mokwy nie stanowiło to przeszkody aby 
wyruszyć w miejsca działań wojennych, celem malowania 
scen z bitew, sylwetek żołnierzy, ukazywania skutków walk 
w postaci akwarel dokumentujących zniszczenia, jakie wy-
rządziła wojna na Bałkanach.

 Podczas drugiej wojny bałkańskiej w roku 1913 Mokwa 
odbywał rejsy okrętami wojennymi Turcji działających 
na Morzu Czarnym, Egejskim i Marmara. Na zamówienie 
wspomnianego wyżej Muzeum wykonywał obrazy przed-
stawiające walki na morzu oraz zafascynowany jego wi-
dokiem, o każdej porze dnia i nocy, malował wiele akwa-
rel mu poświęconych. W tym czasie obudziło się u niego 
silne uczucie poświęcenia swojej twórczości morzu. Choć 
wcześniej znał już Bałtyk, jednak przyszło ono dopiero te-
raz, wraz z myślą, że jest Polakiem i jego ojczyzna wciąż 
pozostaje zniewolona. Ślubował zatem, że jeśli wróci do 
Polski, to do końca życia pozostanie malarzem marynistą. 
To ślubowanie nastąpiło w dość dramatycznych chwilach. 
Tak o tym pisze Romuald Tadeusz Bławat, autor monogra-
fi i o Marianie Mokwie: „Pancernik >>Yavuz<<, na którego 
pokładzie znalazł się Mokwa, znajdował się wtedy na Mo-
rzu Marmara na wysokości Catalacy, ostatniej linii obrony 
tureckiej przed Stambułem. Padały salwy z 19 armat burto-
wych dużego kalibru. Widok piękny i groźny zarazem, co 
potęgowały ogniste błyski wielokrotnie odbijane w lustrze 
wody. W wojennej scenerii – gdy życie wisiało na włosku, 
malarz złożył swoje słynne śluby: Jeśli Polska się odrodzi, 
to wówczas cały swój talent poświęcę morzu.” 

 Ale jednak jego dusza Przodków stepowych, nie za-
gasła przy fascynacji morzem. Po zakończeniu wojen bał-
kańskich wyruszył do należących do Turcji ziem arabskich, 
w tym zwiedził Jerozolimę. Tam też malował widoki, por-
tretował tubylców, oddając się myślą, że w sercu jego oj-
czyzną pozostanie Wschód.

 Po rozpoczęciu pierwszej wojny światowej latem roku 
1914 Marian Mokwa powrócił na Pomorze, jako poddany 
cesarskich Niemiec. Uczestniczył w wojnie, a po odzyska-
niu niepodległości przez Polskę dotrzymał swoich ślubów. 
Został wielkim malarzem artystą, malując nie tylko widoki 
morza, ale kaszubskich rybaków, widoki Gdańska i budują-
cej się Gdyni. Mieszkał w Sopocie należącym wówczas do 
obszaru Wolnego Miasta Gdańska. Ale własną galerię po-
siadał w Gdyni. Podczas okupacji niemieckiej uległo znisz-
czeniu wiele jego obrazów, szczególnie tych, które na-
wiązywały do przeszłości, do walk o Pomorze z Zakonem 
Krzyżackim i oddających chwałę polskiego żołnierza. Te 
obrazy z nienawiścią niszczyli Niemcy, chociaż doceniając 
ich wartość artystyczną, zachowali te o tematyce morskiej, 
nienawiązującej do przeszłości, które zostały zrabowane 
z jego galerii i wywiezione do Niemiec. 

 Po drugiej wojnie światowej Marian Mokwa nadal 
mieszkał w Sopocie, jednak odzyskał tylko na krótko swo-
ją galerię, gdyż według nowego ustroju, nie mógł już być 
jej właścicielem. Pomimo tego nadal malował, zdobywając 
sławę największego w Polsce malarza marynisty. Wiele 
jego obrazów posiadają muzea na Wybrzeżu, w tym Cen-
tralne Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum Narodowe 
w Szczecinie oraz Muzeum Miasta Gdyni w Gdyni i sąsia-
dujące z nim Muzeum Marynarki Wojennej. Niejedno płót-
no pozostaje w rękach prywatnych. Przed kilku laty dużą 
część jego twórczości można było obejrzeć w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhero-
wie. Marian Mokwa zmarł 15 czerwca 1987 roku. Twórcza 
pasja artysty oddziałuje do dziś na wielu młodych adeptów 
malarstwa, szczególnie poświęcających się morzu i pol-
skiemu Wybrzeżu. 

 A co z jego duszą Tatara? O pochodzeniu swego Ojca 
nigdy nie zapomniał. Ono stale nie dawało mu spokoju. Kil-
ka lat przed śmiercią zwierzył się o tym znanemu nam Ma-
ciejowi Konopackiemu, także mieszkańcowi Sopotu. Ten 
niepokój stepów, zamieniony na bezkresny widok morza, 
pozostał u niego na zawsze. 

Aleksander Miśkiewicz 

W roku 1864 w wydawanym w Lipsku „Dzienniku Politycz-
nym, Literackim i Naukowym Ojczyzna” (nr 54 z 5 lipca) 
ukazał się nekrolog, którego przydługą treść warto przy-
toczyć w całości, chociażby z tego powodu, że niezwykle 
zawikłane losy przywołanej w nim postaci wydają się jed-
nocześnie – paradoksalnie – typowe dla całej generacji 
polskich emigrantów – żołnierzy wolności:

Saturnin Kleczyński, b. ofi cer Wojska polskiego, Ma-
jor Sztabu jeneralnego Armii Tureckiej, Komendant 
twierdzy Ruszczuka podczas wojny Wschodniej. Ka-
waler Krzyżów: Wojskowego polskiego, Hiszpańskie-
go Ferdynanda i Izabeli, Ofi cer Sułtańskiego orderu 
Medżidie; ozdobiony medalami; za wojnę przeciw 
Austrii; Tureckim, za wojnę przeciw Moskwie; oraz 

Angielskim, za bitwę pod Eupatorią i wzięcie Sewa-
stopola; przeżywszy lat na wygnaniu lub w obozie, 
zakończył swój żołnierski żywot, 28 b. mca., w Muni-
cypalnym Domu Zdrowia, Faubourg St Denis nr 200, 
z kąd zwłoki Jego, po nabożeństwie żałobnem w Ka-
plicy tegoż domu, przeniesione będą na cmentarz 
Montmartre, we czwartek, dnia 30 Czerwca o godzi-
nie 4 po południu bez opóźnienia. Wieczny odpoczy-
nek racz mu dać, Panie! 

Paryż, dnia 29 Czerwca 1864 roku. 

Podpisani: Przyjaciele zmarłego oraz towarzysze 
broni i wygnani zapraszają Rodaków do oddania Mu 

ostatniej chrześcijańskiej posługi. 

Jan Polaczek

MEHMEDA-BEJA 
KONTERFEKT NIEPOSPOLITY
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Już ze skrupulatnie wyliczonych zasług, stopni wojsko-
wych i funkcji możemy się zorientować, że mamy do czy-
nienia z postacią niepospolitą, choć – jak wspomniałem 
– dla polskich losów nie tak znowu odosobnioną. Spróbuj-
my więc przyjrzeć się jej bliżej. Otóż Saturnin Kleczyński, 
znany potem w wojsku tureckim jako Mehmed-bej, uro-
dził się w roku 1806 roku w Chyrowie w powiecie sambor-
skim1. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa (choć nie 
udało się znaleźć bezpośrednio potwierdzających to do-
kumentów archiwalnych) był synem Antoniego Kleczyń-
skiego i Teresy Antoniny z domu Micińskiej (właścicielki 
Bońkowic)2. Jak na szlacheckiego syna przystało, przezna-
czona mu została kariera wojskowa. Rozpoczął ją w roku 
1827, służąc w wojsku austriackim – w pułku lekkiej jazdy 
(szwoleżerów)3. Stało się tak z prostej przyczyny: Polska 
była pod zaborami, a Chyrów znalazł się w tej części, któ-
ra została zagarnięte przez Austrię.

Jednakowoż w roku 1831, czyli w czasie trwającego 
właśnie powstania, powodowany poczuciem narodowym, 
zbiegł na terytorium Królestwa Kongresowego i tam 
wstąpił w szeregi Wojska Polskiego. Wiemy, że był pod-
porucznikiem w 19. Pułku Piechoty Liniowej4, czy też – jak 
podają inne źródła – porucznikiem w 25. Pułku Piechoty 
Liniowej (możliwe jednak, że służył w obu tych oddziała-
ch)5 oraz, że zanim 13 lipca 1831 roku wraz z korpusem do-
wodzonym przez generała Antoniego Giełguda przeszedł 
do Prus6, zdążył się odznaczyć w boju, za co został udeko-
rowany Krzyżem Kawalerskim Virtuti Militari7.

Jako były żołnierz powstańczej armii naturalną koleją 
losu znalazł się na emigracji. Do Francji przybył w lutym 
1832 roku, początkowo znajdując schronienie w zakładzie 
dla wojskowych – emigrantów popowstaniowych w Besa-
nçon8, długo jednak w obozowej w gruncie rzeczy bezczyn-

1 Nieprawdziwa jest informacja o tym, że jakoby przyszedł na świat 
w roku 1810 na Węgrzech, vide: M. Paszkiewicz, Lista emigrantów 
polskich w Wielkiej Brytanii otrzymujących zasiłki od rządu brytyjskie-
go w latach 1834–1899, [w:] Materiały do biografi i, genealogii i heral-
dyki polskiej, t. II, Buenos Aires–Paris 1964, s. 79.

2 Wskazuje na to data ich ślubu pokrywająca się z rokiem urodzenia Sa-
turnina. Związek małżeński zawarty został w kościele w Chyrowie 14 
maja. Antoni liczył wówczas 35 lat, a Teresa Antonina Micińska – 24, 
vide: Liber Copulatorum, Parafi a Chyrów, t. II: 1784–1899, Archiwum 
Archidiecezjalne w Przemyślu. Jeśli chodzi o sam ród Kleczyńskich her-
bu Strzemię, to wywodzi się on z Klęczan w powiecie pilzneńskim. 
W XVI wieku jednym z najprzedniejszych przedstawicieli był Sebastian 
– pan na Broniszowie. Spośród jego dzieci dla linii, z której wywodzi 
się Saturnin, szczególnie ważny okazał się Piotr ożeniony z Anną Ko-
łaczkowską, ponieważ jego syn Stanisław dał początek tej linii, vide: A. 
Boniecki, Herbarz polski, t. X, Warszawa 1907, s. 112; S. Uruski, Rodzi-
na. Herbarz szlacht polskiej, t. VI, Warszawa 1909, s. 367–368.

3 Jeśli oczywiście wierzyć Kazimierzowi Sczanieckiemu, który powoły-
wał się na jego zwierzenia, vide: K. Sczaniecki, Pamiętnik. Wielkopol-
ska i powstanie styczniowe we wspomnieniach galicyjskiego ziemiani-
na, opracował, wstępem i przypisami opatrzył W. Molik, Poznań 1999, 
s. 109.

4 Vide: R. Bielecki, Słownik biografi czny ofi cerów powstania listopado-
wego, t. II: E–K, Warszawa 1996, s. 281.

5 J. Bartkowski, Spis Polaków zmarłych na Emigracji od roku 1831 
[Cmentarzyk], wyd. L. Krawiec, [w:] Materiały do biografi i, gene-
alogii i heraldyki polskiej, pod red. S. Konarskiego, t. VII–VIII, Rzym 
1985, s. 207. 19. Pułk Piechoty Liniowej był formacją tworzoną na 
Mazowszu (stąd zwany też 1. Pułkiem Województwa Mazowieckie-
go), a 25 Pułk Piechoty Liniowej nazywany był Pułkiem Litewskim. 
Zważywszy na fakt, że Saturnin Kleczyński służbę zakończył pod 
rozkazami gen. Giełguda po nieudanej wyprawie na Litwę, można 
przypuszczać, że przybywszy do Królestwa Kongresowego, wpierw 
zasilił kadrę ofi cerską Pułku Mazowieckiego, a następnie uczestniczył 
w tworzeniu Pułku Litewskiego.

6 R. Bielecki, op. cit., s. 281.
7 „Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” 1866–

1867, s. 337; „Ojczyzna. Dziennik Polityczny, Literacki i Naukowy” 
(Lipsk) 1864, nr 54 (wtorek, 5 lipca); S. Uruski, op. cit., t. VI, s. 370–
371.

8 Service Historique de l’Armée de Terre, Vincennes, sygn. XL 53; Place 
de Besançon, Dépôt des réfugiiés Polonais. Zanotowany tam został 
23 listopada 1832 roku na liście ofi cerów 2-ème compagnie, vide: R. 
Bielecki, Zarys rozproszenia Wielkiej Emigracji we Francji 1831–1837. 
Materiały z archiwów francuskich, Warszawa–Łódź 1986, s. 83.

ności nie wytrwał. Jak wielu polskich kombatantów polisto-
padowych wziął udział w tak zwanej wyprawie frankfurc-
kiej i w jej rezultacie 7 kwietnia 1833 roku trafi ł do Szwaj-
carii. Następnie jako członek Hufca Świętego uczestniczył 
w nieudanej wyprawie do Sabaudii, organizowanej na po-
czątku roku 1834 przez polskich „żołnierzy wolności” prze-
bywających w Szwajcarii9. Był za to więziony w kantonie 
Vaud10. Wydalony do Anglii utrzymywał się tam z zasiłku 
rządowego11. We wrześniu 1834 roku przystąpił w Londynie 
do Ogółu Emigracji Polskiej, został też członkiem Towarzy-
stwa Wzajemnego Oświecenia. Obracając się w środowisku 
polskich demokratów, myślał o wyjeździe do Stanów Zjed-
noczonych, w takim zamiarze prowadził nawet werbunek. 
Trudno zweryfi kować informacje, powtarzane przez Kazi-
mierza Sczanieckiego (pewnie na podstawie relacji same-
go Saturnina Kleczyńskiego), jakoby w tych latach miał 
on jeszcze uczestniczyć w stopniu porucznika w służbie 
regentki i królowej Hiszpanii Marii Krystyny w tłumieniu 
powstania Karlosa-Marii de Borbón, brata zmarłego kró-
la (1833)12, i bić się w Portugalii za Don Miguela-Michała. 
Konsekwencją tego zaangażowania mógłby też być jego 
rzekomy udział w walkach republik południowo-amerykań-
skich (w trwających do roku 1834 działaniach Don Miguela 
przeciwko cesarzowi Brazylii Piotrowi I)13. Za udział w woj-
nie hiszpańskiej miał zostać odznaczony Krzyżem Świętych 
Ferdynanda i Izabeli14.

29 listopada 1843 roku dał znów znać o sobie, tym ra-
zem w Paryżu. Wystosował memorandum potępiające 
politykę księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. Ale już 
w styczniu następnego roku uznał jego przywództwo. 
Prawdopodobnie skłonił go do tego Karol Sulczewski, 
którego wkrótce zaczął reprezentować jako pełnomocnik 
w Towarzystwie Literackim Przyjaciół Polski. Odtąd ofi -
cjalnie na życie zarabiał, pracując jako niezwiązany z poli-
tyką urzędnik. W tajemnicy jednak wykonywał też zleco-
ne przez Sulczewskiego dyspozycje polityczne.

W roku 1846 wraz z generałem Władysławem Zamoy-
skim i towarzyszącymi mu ofi cerami udał się do Włoch, 
gdzie odbył wszystkie przeciw Austriakom kampanie 
i jako nagrodę waleczności wyniósł z nich medal i sto-
pień kapitana15. W tym samym roku widzimy go ponow-
nie w Londynie16, między innymi pośród grona założycieli 
Polskiej Loży Narodowej – podpisał deklarację założyciel-
ską z 17 czerwca 1847 roku17. W roku 1848 nie zdążył do 

9 K. Sczaniecki, op. cit., s. 109. Nieprawdą wszakże jest, że – jak po-
daje Sczaniecki (zapewne według tego, co powiedział mu Saturnin 
Kleczyński) – jej organizatorem był gen. Józef Bem.

10 Jego podpis znalazł się pod petycją wystosowaną 5 lutego 1834 roku 
do Rządu w Bernie (Rady Stanu) przez uchodźców polskich więzio-
nych w donjon de Rolle, vide Archives du Canton Voud – Lausan-
ne, sygn.: K VII E/9-2 (Noyon, Rolle, Avenches, pétition collectives, 
1834), vide również pismo datowane 19 lutego 1832 (ibid.).

11 Przyznawano mu go od 10 czerwca 1834 roku, vide: M. Paszkiewicz, 
op. cit., s. 79.

12 K. Sczaniecki, op. cit., s. 109.
13 Ibid., s. 109.
14 „Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” 1866–

1867, s. 337; „Ojczyzna. Dziennik Polityczny, Literacki i Naukowy” 
(Lipsk) 1864, nr 54 (wtorek, 5 lipca); S. Uruski, op. cit., t. VI, s. 370–
371.

15 „Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” 1866–
1867, s. 337.

16 Vide: A. Krosnowski, Almanach Historique ou Souvenir de l’Emigra-
tion Polonaise, Paris 1846, s. 337.

17 G.J. Fisk, The Polish National Lodge No. 534, „Ars Quatuor Corona-
torum” t. XLIV, 1934, s. 176–178; H.C. Iverson, The Polish National 
Lodge No. 534 (Formerly No. 778). The history of the Lodge and its 
masonic associations from its consecrations to the present day, Lon-
don 1937, s. 16; idem, The Polish National Lodge No. 534. Souvenir of 
Centenary Celebrations 12th June 1947, [London 1947]; M. Daniele-
wiczowa, „Nostrowe vashia!” Nieznana karta z dziejów wolnomular-
stwa polskiego w Anglii, „Wiadomości”, [Londyn] 1962, nr 6, s. 1. Jest 
wszakże prawdopodobne, że w poczet braci lożowych został przyjęty 
już wcześniej, w czasiepobytu w Besançon, vide: L. Hass, Wolnomu-
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powstania poznańskiego, ale za to już w maju i czerwcu 
roku następnego bił się w Badenii z Prusakami18. Nie-
wykluczone, że w tamtejszym powstaniu walczył pod 
komendą samego Ludwika Mierosławskiego. Wrócił do 
Paryża, a potem do Londynu, gdzie w roku 1854 po raz 
kolejny podpisał deklarację krytykującą Czartoryskiego19.

Gdy tylko wybuchła wojna krymska, wraz z lordem Du-
dleyem Stuartem – który między innymi dał się poznać 
z propolskich sympatii – udał się do Konstantynopola. Za-
ciągnął się tam do armii tureckiej. Jako Mehmed-bej20 (Mu-
rad-bej?21) uczestniczył w kampanii nad Dunajem, walcząc 
między innymi w bitwach pod Kalafem i Czitate. W nagrodę 
za dzielność uzyskał awans na majora. Przez pewien czas 
był też komendantem twierdzy Ruszczuk22, gdzie miejsce 
zborne znalazły setki Polaków podlegających generałowi 
Władysławowi Zamoyskiemu, oczekując na rozkaz sfor-
mowania z nich 2. Pułku Kozaków Sułtańskich. Następnie 
(od końca lipca 1854 roku) w zajętym przez Turków mieście 
Dziurdżewo (Giurgiu) przyszło mu sprawować funkcję ko-
mendanta placu23. Obowiązki swe wypełniał sumiennie24. 
Podobnie w polu – bił się dzielnie. W bitwie pod Eupatorią 
(wrzesień 1854 roku) dowodził szwadronem jazdy. Był po-
śród szturmujących szańce Sewastopola25.

Obok Michała Czajkowskiego (czyli Sadyka-paszy) po-
śród Polaków w armii otomańskiej cieszył się największą 
popularnością. W uznaniu dzielnej postawy żołnierskiej 
i talentów organizacyjnych przydzielony został do sztabu 
Omera-paszy – głównodowodzącego armii tureckiej. Ten, 
zwróciwszy nań uwagę, wyjednał mu u sułtana stopień 
ofi cerski orderu Medżidie26. Koniec wojny bynajmniej nie 
przerwał jego służby w armii tureckiej. W randze pułkow-
nika Kleczyński sprawował komendę garnizonu tureckie-
go w Bagdadzie27. Dopiero wybuch powstania spowodo-
wał złożenie przez niego dymisji. Spiesznie wyruszył do 
Polski. Według notki pośmiertnej z roku 1867 w „Roczniku 
Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu”, po-
mimo szczerych chęci stan zdrowia nie pozwolił mu już 
wziąć czynnego w boju udziału28.

Nie do końca jednak wydaje się to zgodne z prawdą. 
Stoi przynajmniej w sprzeczności z relacją Kazimierza 
Sczanieckiego, który w roku 1863 widział go w Krako-
wie, a potem towarzyszył mu w podróży do Paryża, od-
nosząc wtedy wrażenie, że był to mimo wieku człowiek 

larze polscy w kraju i na świecie 1821–1999. Słownik biografi czny, War-
szawa 1999, s. 219–220.

18 K. Sczaniecki, op. cit., s. 109, vide: M. Tyrowicz, Towarzystwo Demo-
kratyczne Polskie 1832–1863. Przywódcy i kadry członkowskie, War-
szawa 1964, s. 293.

19 L. Hass, op. cit., s. 219.
20 Takie nazwisko obok rzeczywistego zanotowane zostało w akcie zgo-

nu – acte de décés: 2483, Archives départamentales de Paris, Cote V 
4 E. 116 v.

21 Tak z kolei określa go Kazimierz Sczaniecki, a za nim Witold Molik 
w przypisach do jego Pamiętnika, op. cit., s. 110 oraz s. 153, przyp. 
227.

22 „Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” 1866–
1867, s. 337. Możliwe jednak, że informacja ta jest mylna. Mogło bo-
wiem chodzić o miasto Giurgiu, skąd mamy potwierdzenie sprawowa-
nia przez Kleczyńskiego (Kleszczyńskiego) komendantury.

23 Jenerał Zamoyski, 1803–1868, t. VI: 1853–1868, Poznań 1930, s. 86; K. 
Dach, Działalność Michała Czajkowskiego (Sadyka Paszy) i Władysła-
wa Zamoyskiego w czasie wojny krymskiej, „Studia Historyczne” R. 
XXVIII, 1985, zesz. 1, s. 52.

24 Zwrócił tym nawet uwagę Francuza Levala, który sporządził relację 
ze swego pobytu w Giurgiu, vide: K. Dach, op. cit., s. 52.

25 „Ojczyzna. Dziennik Polityczny, Literacki i Naukowy” (Lipsk) 1864, nr 
54 (wtorek, 5 lipca).

26 „Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” 1866–
1867, s. 337; „Ojczyzna. Dziennik Polityczny, Literacki i Naukowy” 
(Lipsk) 1864, nr 54 (wtorek, 5 lipca).

27 K. Sczaniecki, op. cit., s. 109; R. Bielecki, Słownik…, op. cit., s. 281.
28 „Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” 1866–

1867, s. 337.

silny i zdrów29. Ten bystry obserwator przytacza ponadto 
wiele unikalnych informacji na temat ostatnich lat życia 
Saturnina Kleczyńskiego oraz szczegóły dotyczące jego 
powierzchowności. Sczanieckiego, w roku 1863 zajmujące-
go się zaopatrzeniem wojska powstańczego, z Saturninem 
Kleczyńskim los zetknął 18 listopada tegoż roku w dość 
przykrych okolicznościach – w areszcie „pod telegrafem”, 
czyli w krakowskiej policyjnej izbie zatrzymań30. Tego dnia 
– jak czytamy – przyprowadzono z miasta starszego siwego 
mężczyznę, który w każdym ruchu zdradzał żołnierza, a był 
ubrany w obcisłe spodenki węgierskie, takież buty i rodzaj 
zielonej, mocno szamerowanej czamarki. Figura niezwykle 
dorodna, wysoki i dobrze zbudowany, siwe włosy, ale oczy 
i rzęsy czarne i ruchy prawie młode. Nie odzywał się do ni-
kogo, usiadł na łóżku i podparł siwą głowę i dumał. Jednak 
kiedy tylko usłyszał „Boże, coś Polskę”, podniósł głowę i łzy 
zaczęły kapać gęsto spod czarnych jego rzęs, po czym pod-
niósł się i zaczął nas ściskać i całować31. 

Owym jegomościem, który przyjechał do Krakowa 
tak ekscentrycznie ubrany, że prawie od razu dostał się 
w ręce policji i „pod telegraf”, okazał się syn szlachcica 
samborskiego, Saturnin Kleczyński. Rychło opowiedział 
on Sczanieckiemu barwne koleje swego życia.

Ów ekscentryczny strój, z dzisiejszej perspektywy ko-
jarzący się wprawdzie ze stereotypowym na Zachodzie 
wyobrażeniem polskiego powstańca (może założył go 
jako wręcz gotowy insurekcyjny mundur), wtedy wydał 
się tak nietypowy, że już na wstępie pozbawił Saturnina 
Kleczyńskiego możliwości udziału w walkach. Jeszcze 
większe zdziwienie wzbudziła zawartość jego bagażu. 
Miał tam krzyży i medali wielką ilość, miał z sobą pełny 
mundur pułkownika tureckiego – a więc akcesoria świad-
czące o jego bogatej przeszłości. Przyodziany w ów peł-
ny mundur błyszczący od złota, udekorowany krzyżami 
za waleczność, z fezem okręconym kosztownym szalem, 
tworzącym turban na głowie, miast na pole chwały udał 
się do Wiednia. A że prócz orientalnego uniformu miał też 
postawę imponującą i rysy twarzy bardzo ładne, wszędzie 
po drodze wzbudzał sensację. W towarzystwie wspomnia-
nego Sczanieckiego, ale pod eskortą policyjną, pojechał 
z Wiednia do Monachium. Stamtąd, zakosztowawszy 
wpierw hulanki dla odreagowania żywota, który – jak po-
wiedział – pędził niczym mnich, ruszył do Paryża.

We Francji za złote suwereny, wiezione z myślą o po-
wstaniu (po zamianie było tego z 10 000 franków), wyku-
pił sobie rentę francuską. Długo spokojnym i dostatnim 
życiem się jednak nie nacieszył. Zmarł 28 czerwca 1864 
roku. Jego śmierć (jak zaznaczono w akcie zgonu) została 
zgłoszona przez księcia Władysława Czartoryskiego – wła-
ściciela Hotelu Lambert – oraz kapitana Alfonsa Kossilow-
skiego – żołnierza armii tureckiej32, najbliższe mu osoby.

29 K. Sczaniecki, op. cit., s. 111.
30 K. Sczaniecki (op. cit., s. 109) podaje datę około 20 listopada. Nato-

miast ze źródeł policyjnych wiemy, że aresztowanie miało miejsce 
18 listopada 1863 roku (Raport dla W. Majewskiego – Aresztowania, 
śledztwa i denuncjacje, nr 253, wzmianka o aresztowaniu Kleczyńskie-
go, który służył w wojsku tureckim, z paszportem na inne nazwisko, 
vide: Galicja w powstaniu styczniowym. Materiały i dokumenty, pod 
red. S. Kieniewicza, I. Millera, Wrocław 1980, dok. nr 23).

31 K. Sczaniecki, op. cit., s. 109.
32 Acte de décés: 2483, Archives départamentales de Paris, Cote V 4 F. 

1.160. Jego tekst brzmi: le 29 juin à 10H – décés Saturnin Kleczynski, 
dit. Mehmed Bey, décédé. hier [28 juin 1864] à trois h. matin, rue 
du Fg. St Denis 200 [Paris], agé de 57 ans, chef d’escadron de l’ètat 
major de l’armée ottoman, né dans le Cercle de Stry (Galicie) demeu-
rait à Neuilly (Seine) rue d’Orléans 12, était cèlibatéire (sans autres 
renseignements). La déclaration faité à nous offi  cier de l’etat-civil du 
10-e arrond. De Paris par le price ladislas Czartoryski, âgé trente six 
ans, propriétaire rue St Louis en l’Ile No 2, et Kossilowski capitaine de 
l’armée ottomane, ayant pour prénom Alphonse, âgé de 33 ans, Bo-
ulevard des Batignoles no 56, qui ont signé avec nous, après lecture. 
Signé. L. Czartoryski A. Kossilowski.
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Zgodnie z zapowiedzią w nekrologu ciało Saturnina 
Kleczyńskiego złożono na cmentarzu Montmartre33. Po-
czciwość bez skazy, odwaga bez junakerii, miłość ojczyzny 
bez czczej deklamacji, cechowały przede wszystkim [sic!] 
jego charakter. Był jednym z najpiękniejszych typów pol-
skiego żołnierza, który większą część emigracyjnego na-
wet życia spędził w obozach, nie przestając myśleć [sic!] 
o ojczyźnie. Słowem, idealny wzorzec polskiego żołnierza 
wolności. Ukrywający się pod monogramem Jld. K. autor 
notki pośmiertnej z „Rocznika Towarzystwa Historyczno-
-Literackiego w Paryżu”34, z której pochodzi powyższy cy-
tat, z pewnością nie przesadził.

Na szczęście Saturnin Kleczyński nie został zapomnia-
ny, jak wielu mu podobnych. Po przeszło stu pięćdziesię-
ciu latach przywróciła go pamięci Denise de Champeaux 
z domu Kleczyńska. Właśnie dzięki zebranym przez nią 
dokumentom i wskazówkom mógł powstać niniejszy 
tekst. Ona sama jest autorką biografi i innego patrioty-po-
wstańca wywodzącego się z rodu Kleczyńskich – swojego 
przodka w linii prostej – Józefa. Pierwsza edycja książki 
ukazała się w roku 1992 pod tytułem „Józef Kleczyński. 
Patriota polski XIX stulecia zapomniany i przywrócony 
pamięci”35. Mimo że był to biogram, jeszcze niedopraco-
wany36, wydał się uczonemu tej miary, co Stefan Kienie-
wicz tak ciekawy i symptomatyczny, że w przedmowie do 
wspomnianego wydania napisał coś, czego nie sposób na 
zakończenie nie przytoczyć: Życiorys ułamkowy, pozba-
wiony końca, obfi tujący w znaki zapytania – jest przecie 
moim zdaniem wart publikacji. [...]

Na przykładzie Józefa Kleczyńskiego możemy wyobra-
żać sobie, jak nieraz toczyły się losy – nie wybitnego wca-
le, ale właśnie przeciętnego emigranta. Karierę wojskową 

33 Numer rejestracyjny 3355 (ligne 30 – fosse 68), vide: J. Bartkowski, 
op. cit., s. 207.

34 „Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” 1866–
1867, s. 337.

35 D. de Champeaux-Kleczyński, Józef Kleczyński. Patriota polski XIX 
stulecia zapomniany i przywrócony pamięci, Lublin 1992.

36 Liczne luki zostały usunięte w nowym, wielce rozbudowanym wyda-
niu: D. de Champeaux née Kleczynski, Józef Kleczyński. Un patriote 
polonais oublié et retrouvé, Lublin 1998.

przed rokiem 1830 obierał niejeden syn ofi cjalisty. Pod-
ofi cer zawodowy zwykle wychodził na tułaczkę w stopniu 
podporucznika. Trafi ał do jednego z francuskich dépôts, 
ocierał się o masonerię, wędrował z kraju do kraju po Eu-
ropie Zachodniej, szukał zarobku bez większego powo-
dzenia, żenił się z cudzoziemką – także nie zawsze szczę-
śliwie, dożywał dni tak, że i jego śmierci nie zauważyli 
współtułacze37. Za potwierdzenie słuszności słów Kienie-
wicza o potrzebie dociekań kolei życia emigrantów, takich 
jak Józef Kleczyński, nawet jeśli z początku ich rezultat 
wydawać się może tylko szkicem do portretu nieznanego 
emigranta, mogą służyć opowiedziane tutaj dzieje innego 
Polaka zmarłego na wychodźstwie – Saturnina Kleczyń-
skiego. Nie tak znowu dalekiego krewnego Józefa i niemal 
jego rówieśnika. 

Z takich biografi i wyrastał bowiem i etos, i stereotyp 
polskiego patrioty epoki romantyzmu. Człowieka, który 
czuł się polskim patriotą zawsze i wszędzie. Po klęsce 
powstania zmuszanego dorabiać w charakterze raczej na-
jemnika, choć z racji wcześniejszych przejść z konieczno-
ści uczestniczącego przede wszystkim w różnego rodzaju 
rewoltach, czemu za szyld służyło piękne hasło Za wol-
ność naszą i waszą. Jeśli jednak można było dorobić się 
majątku, zgłaszano się pod byle moralnym pretekstem na 
służbę u tych, co niedawno jeszcze tę wolność, na przy-
kład w Grecji, krwawo tłumili. W wypadku Kleczyńskiego 
był to sułtan turecki. Mehmed-bej służył mu wytrwale i bił 
się za niego dzielnie. Gdy jednak poczuł, że jego prawdzi-
wa Ojczyzna jest w potrzebie, nie wahał się wszystkiego 
rzucić. Życie i majątek oddając jej do dyspozycji. Historia 
spłatała mu jednak niezłego fi gla. Ot, taka igraszka losu.

Jan Polaczek 

Mehmeda-beja konterfekt niepospolity, albo syna 
szlachcica samborskiego w sułtańskiej służbie niepospolite 

przypadki, www.poloniawstambule.com

37 D. de Champeaux-Kleczyński, Józef Kleczyński. Patriota polski…, op. 
cit., s. XV.

Musa Czachorowski

ZAPOMNIANY TATARSKI MIZAR
Na prawym brzegu Wilii, w pobliżu wioski Karolin (błr. 
Караліно) znajduje się zapomniany tatarski cmentarz. 
Przed wojną były to ziemie województwa wileńskiego 
Rzeczypospolitej, obecnie należą do Republiki Białoruś. 
Nieopodal leżą Krzywicze (błr. Kрывічы) oraz miastecz-
ko Dołhinów (błr. Даўгінава), w którym według spisu po-
wszechnego z roku 1921 zamieszkiwało 29 muzułmanów. 
Tak opisał tę okolicę hrabia Konstanty Tyszkiewicz (1806-
1868) w swym życiowym dziele pt. „Wilija i jej brzegi”1. 

Naprzeciw ujścia Dźwinosy, na prawym brzegu Wilij, 
mamy wieś Stachy; od niej idąc prawym brzegiem tej 
rzeki i śledząc ją w rozlicznych zakrętach, w jakie się 
ona tutaj wśród kwiecistych błoni wywija, napotyka się 
na mogilnik tatarski. Niedaleko od brzegu na niewiel-

1 Konstatnty hr. Tyszkiewicz, Wilija i jej brzegi, Drukiem i nakładem 
J. I. Kraszewskiego, Drezno 1871, s. 31-32.

kim wzgórku jest zbiór kurhanów, mających wszelkie 
charaktery mogił przedchrześcijańskich. Lubo mnie 
chętka brała niezmyślna do rozwinięcia moich nad 
temi mogiłami archeologicznych poszukiwań kopać ich 
wszakże nie odważyłem się; albowiem w religijnem są 
one poszanowaniu u Tatarów osiadłych w tej okolicy. 
Dotąd się wszyscy Tatarowie tutejsi chowają w tem uro-
czysku. Podanie jest, iż tu się znajduje pochowany nie-
jakiś han tatarski, przez księcia litewskiego Witołda za-
brany. Powiadano mnie nawet, iż Tatarowie maja na to 
miejsce przywilej, jakoby któregoś z książąt litewskich, 
lecz tego przywileju dopytać się nie potrafi łem. Tatarzy 
dołhinowscy, sprawdzani przeze mnie, nie umieli mnie 
w tym względzie objaśnić, zsyłając się na swego mołnę, 
mieszkającego w miasteczku Krzywiczach. Niezadowol-
niony ta odpowiedzią, posłałem do mołny moje zapyta-
nia, na co mnie wręcz ten tatarski kapłan odpowiedział, 
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iż żadnych na to uroczysko Tataro-
wie szczególnych przywilejów nie 
posiadają. Takowem objaśnieniem 
mołny tatarskiego komentować się 
mnie przyszło.

Nie daleko od tego uroczyska, za-
wsze na prawym brzegu rzeki jest 
dwór Karolin, od którego ku Wilij 
płynie rzeczka Siarnistą, nazwana; 
z przeciwnej zaś strony, na lewym 
brzegu tej rzeki od wioski Olesina 
jest przekop do Wilij wprowadzo-
ny, któren prostuje płynącą tam 
rzeczkę, zowiącą się Droździanką. 
Za dworem Karolinem jest wieś Ka-
mień; w niej ostatni już most na rze-
ce Wilij, na trakcie wiodącym z Miń-
ska do Dołhinowa.

Wśród rosnących gęsto drzew 
i bujnego poszycia znajduje się około 
50. kopców, porośniętych gęstą tra-
wą, zasypanych liśćmi oraz igliwiem. 
Jak podaje tablica informacyjna, jest 
to teren zabytkowy: cmentarz kurha-
nowy z IX-XI stulecia. A na tych sta-
rych kurhanach, kopcach, i między 
nimi, tkwią kamienne tablice nagrob-
ne z polskimi, rosyjskimi i arabskimi 
inskrypcjami. To tatarskie mogiły, 
świadectwo odwiecznej obecności 
muzułmanów w sercu Europy. Naj-
prawdopodobniej pochówki rozpo-
częto tu pod koniec XVIII wieku, 
jednak z uwagi na brak informacji 
pisanych oraz niemożność odczyta-
nia napisów na najstarszych, nieomal 
całkowicie zniszczonych nagrobkach, 
trudno ustalić to w miarę dokładnie. 
Zmarłych grzebano tutaj jeszcze do 
roku 1980. Byli to niewątpliwie Tata-
rzy z leżących nieopodal miejscowo-
ści, m.in. Dokszyc (błr. Докшыцы), 
Głębokiego (błr. Глыбокае), Miadzio-
ła (błr. Мядзел), Ambrozowicz (błr. 
Амбросавічы), Widz (błr. Відзы), 
Postaw (błr. Відзы), Dołhinowa (błr. 
Даўгінава). Na niektórych nagrob-
kach dają się jeszcze rozczytać zapi-
sane po rosyjsku nazwiska: Gembic-
ki, urodzony bodajże w roku 189(?); 
Jakubowskij Ab 1893-1947; Jakubow-
skaja Felja 1916-1957; Gimbicki Adam 
– urodzony 1875, zmarły 1949; Mier-
jiema Bohdanowiczowa przeżyła 63 
lat, zmarła 1920 roku, 12 rebila uwie-
la. Ponoć znajdziemy tam również 
nazwiska: Bazarewicz, Iljasiewicz, 
Szczucki. 

Niestety, mizar jest nieogrodzony 
i bardzo zaniedbany. Jeszcze kilka lat i nikt nie będzie już 
miał pojęcia, że wśród drzew, pomiędzy trawiastymi kop-
cami, spoczywają snem wiecznym jacyś Tatarzy... Bracia 
Tatarzy białoruscy, może obok tej państwowej tablicy in-

formacyjnej warto postawić drugą, choćby z krótkim napi-
sem: „Stary tatarski mizar”?

 Musa Czachorowski 

Fot. Józef Jakubowski 

Nagrobki Jakubowskich.

Nagrobek Mierjiemy Bohdanowiczowej.
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Kopulasty grobowiec E ski-Dürbe [krymskotat. Stary 
Grobowiec] zalicza się do najstarszych zabytków archi-
tektury. Zgodnie z wzorami tradycyjnego budownictwa 
muzułmańskiego, mauzoleum przedstawia kwadratową, 
ośmiokątną konstrukcję przykrytą kopułą, z kryptą poni-
żej. Wejście do krypty, lokowane zazwyczaj ze wschod-
niej lub południowej strony, było zamurowywane albo 
zastawione płytą. W górnym pomieszczeniu na posadzce 
stawiano pomnik nagrobny, niekiedy z datowanymi in-
skrypcjami1. Zabytki te dotrwały do naszych czasów dzię-
ki temu, że wykonane były z ciosanego kamienia, o które, 
jako o wyjątkowe obiekty architektoniczne, bardziej lub 
mniej dbano. Dürbe wznoszono nad mogiłami władców, 
członków dynastii, osób wysoko postawionych, boga-
tych oraz wpływowych obywateli, a także nad grobami 
duchownych, wyróżniających się za życia prawością oraz 
uczonością. Charakter tych budowli odzwierciedlał religij-
ną ideologię islamu: „doczesne życie to marność – życie 
przyszłe wiecznością”.

 Na lewym nadbrzeżu rzeki Czuruk-Su, 180 metrów 
na południowy wschód od chańskiego pałacu, w za-
ułku przy ulicy Zoi Kosmodemjańskiej 15, znajduje się 
najbardziej interesujący obiekt średniowiecznego Bach-
czysaraju – Eski-Dürbe „Stare Mauzoleum”, postawione 
jeszcze pod koniec XV wieku. Zabytek wyróżnia się zwię-
złością i surowością formy, jednocześnie, jego proporcje 
i rozwiązania architektoniczne nie są pozbawione repre-
zentacyjności i, w poszczególnych elementach, nawet 
dekoracyjności. Asymetryczna w planie konstrukcja skła-
da się z budynku dürbe i przylegającego do południo-
wej fasady dziedzińca otoczonego murem z siedmioma 
łukami oraz rozmieszczonymi poniżej dwudziestoma 
wąskimi ozdobnymi otworami. Ta monumentalna kwa-
dratowa budowla zwieńczona jest z lekka podniesioną 
półokrągłą kopułą na ośmiokątnej podstawie, przykrytą 
obecnie ocynkowaną blachą. Prawdopodobnie począt-
kowo miała kształt piramidalny, zaś jej powłoka wyko-
nana była z blachy ołowianej. Według informacji uzy-
skanych od pierwszego dyrektora Bachczysarajskiego 
Pałacu-Muzeum, U. A. Bodaninskiego [Üsein Abdurefi 
oğlu Bodaninskiy, 1877-1938, krymskotatarski historyk, 
artysta, historyk sztuki, etnograf, autor ponad 20 prac 
naukowych], kopuła została poważnie uszkodzona ude-
rzeniem pioruna w latach 80. XIX w.2 

 Od strony wschodniej do kamiennej bryły przylega 
wysuwający się do przodu portal. Składa się z pylonów 
i wysokiego strzelistego łuku z ciosanego kamienia, za-
znaczonego lekkim cofnięciem w stosunku do płaszczy-
zny ściany frontowej. Zwrócone ku wejściu boczne ścia-
ny pylonów pozbawione są zdobień, natomiast łuk od 
wnętrza niszy wspiera się na rzeźbionym gzymsie. Na 
zewnątrz, po bokach i u szczytu łuku widnieją trzy rzeź-
bione rozety. Oznacza to, że w dürbe znajdowały się trzy 
mogiły z kamiennymi nagrobkami3. 

1 A. N. Popow, Wtoraja uczebnaja ekskursja Simferopolskoj mużskoj 
gimnazii: Bachczisaraj i jego okrestnosti, 1888, s. 22. 

2 U. A. Bodaninskij, Tatarskie «djurbe» – mawzolej w Krymu, 1927, s. 124 
3 Tamże, s. 187.

 Otwory okienne rozkładają się na dwóch poziomach. Od 
północy dürbe posiada dwa przepusty okienne, od zacho-
du – jeden, od południa – drzwiowy i okienny na wspólnej 
osi, zaś od wschodu w głębi niszy portalu – niewielkie drzwi 
wejściowe4. 

 Według ustnej tradycji, w dürbe pochowany został pe-
wien feudalny książę „Dere-bej”, który władał okolicznymi 
ziemiami przed Girejami. Mauzoleum otaczały obwarowania 
„Bujuk-Issar” – „Wielkiego Muru”, będące siedzibą Dere-be-
ja oraz jego oddziałów. Ślady tych fortyfi kacji były widoczne 
jeszcze w drugiej połowie XIX wieku w parafi i „Oksjuz-Dża-
mi” [krymskotat. Oksüz-Cami]. Miejsce to do dzisiaj zacho-
wało swoja nazwę. Jak mówi legenda, każdego roku, gdy za-
marza rzeka Czuruk-Su, Dere-bej ze swoją konnicą wyprawia 
się na Ukrainę. Przekaz ten ma duże znaczenie zarówno dla 
określenia czasu wzniesienia zabytku, jak i w kwestii związ-
ku umocnień miasta „Kyrk” (obecnie Eski-Jurt) z jego górską 
twierdzą Czufut-Kale.

Dürbe było otoczone cmentarzem; kilka nagrobków 
widnieje na rysunku francuskiego artysty Augusta Raff eta 
z roku 1837 [Denis Auguste Raff et, 1804-1860, francuski ma-
larz i grafi k, na Krymie przebywał w roku 1837] oraz na foto-
grafi ach z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Możliwe, 
że do rodzinnego cmentarza dobudowano arkady. Podobne 

4 E. Czubarow, Oczerki istorii i kultury krimskich tatar, 2005, s. 126. 

Wejście do mauzoleum.

Elwis Osmanow

MAUZOLEUM ESKI-DÜRBE - POMNIK 
ŚREDNIOWIECZNEGO BAKCZYSARAJU
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cmentarze znane są m.in. wśród zabytków Buchary i Stare-
go Taszkientu.

Najbardziej kompletną historię architektoniczno-arche-
ologicznych badań dürbe na Krymie opracował W. P. Kiriłko5. 
Początek badania muzułmańskich mauzoleów Krymu należy 
przypisać ostatniej ćwierci XIX wieku, gdy 15 października 
1890 roku I. S. Żurjari, na polecenie Komisji Archiwalnej, ba-
dał krypty rozmaitej wielkości, położone „nieopodal dworca 
kolei żelaznej”6 . 

W la  tach 20. XX wieku wzrastało zainteresowanie spo-
łeczne kultura krymskich Tatarów. W tymże okresie powstał 
pierwszy rejestr historyczno-kulturalnych zabytków Krymu. 
1 czerwca 1925 roku U. A. Bodaninski opracował dla wydzia-
łu muzealnego Gławnauki [Главнаука – Главное управление 
научными, научно-художественными и музейными учре-
ждениями: Główna Dyrekcja Instytucji Naukowych, Nauko-
wo-Artystycznych i Muzealnych, istniejąca w Rosji sowiec-
kiej w latach 1921-1930] „Wykaz zabytków historycznych 
i grodzisk w grupie Bachczysarajskiego Pałacu-Muzeum”, 
w którym znalazł się „monumentalny zabytek XV wieku – 
Eski-Dürbe”7. 

Architektoniczne oraz historyczne zabytki Bachczysa-
raju zostały utrwalone przez K. F. Bogajewskiego [Кон-
стантин Фёдорович Богаевский, 1872-1943], znanego 
artystę-malarza, członka Rosyjskiego Towarzystwa Ba-

5 W. P. Kirilko, Archeologiczeskoe issledowanie musulmanskich 
mawzoleew-djurbe Bachczisaraja, 2005-2009, s. 439-466. 

6 I. Żurjari, Poezdka w blizajszie okrestnosti Bachczysaraja, 1890, s. 
7 A. W. Żliwnjuk, Neizwestnye stranicy pamjatnikoochranitelnoj raboty 

w Krimu w 20-30 gg. XX w. 2007, s. 17-18. 

dań Krymu [РОПИК – Российское 
общество по изучению Крыма. 
Działało w latach 1911-1931, reak-
tywowane w Moskwie 28 maja 2011 
roku]. W latach 1926-1928, pracując 
na zlecenie Krymskiego Regional-
nego Komitetu Do Spraw Muzeów 
i Ochrony Zabytków Sztuki, Anty-
ków, Przyrody oraz Życia Ludowego 
[Крым ОХРИС – Крымский областной 
комитет по делам музеев и охраны 
памятников искусства, старины, 
природы и народного быта, utwo-
rzony w roku 1917], artysta stworzył 
dużą serię akwarel, przedstawiają-
cych poszczególne budynki religijne 
i publiczne, wśród których znalazło 
się „Stare Mauzoleum” – Eski-Dürbe.

W latach 1926-1927 archeolog, spe-
cjalista-wschodoznawca i architekt-
-konserwator B. N. Zasypkin [Борис 
Николаевич Засыпкин, 1891-1955] 
przeprowadził archeologiczne i tech-
niczne badania stanu zabytków archi-
tektonicznych Bachczysaraju. Zosta-
ły przejrzane, wymierzone i opisane 

wszystkie cokolwiek znaczące pamiątki krymskotatarskiego 
budownictwa, dla których opracowano szczegółowy plan 
robót remontowo-restauracyjnych8. Po kontroli Eski-Dürbe 
przygotowano ustawę i pod kierownictwem U. A. Bodanin-
skiego przystąpiono do remontu: odrestaurowano kopułę, 
uzupełniono ubytki w kamieniarce dürbe oraz ścianach dzie-
dzińca, wykonano żelazną kratę drzwiową.

W roku 1965 Kijowska Pracownia Naukowo-Restaura-
cyjna wykonała jeszcze jedne remont zabytku: odtworzo-
no brakujące części i detale ścian dziedzińca, wypełniono 
pokrycie kopuły cementowym jastrychem, zaś w poło-
wie lat 90. przykryto ją arkuszami ocynkowanej blachy. 
W roku 2013 bachczysarajska ekspedycja archeologiczna 
przeprowadziła prace specjalistyczne, w rezultacie któ-
rych udało się uściślić datowanie zabytku i rozeznać jego 
cechy konstrukcyjne. I tak, po stratygra fi cznych obserwa-
cjach w wykopach, dokonanych przy ścianach budynku 
i w jego wnętrzu, uznano, że data powstania dürbe może 
sięgać XVII wieku.

Eski-Dürbe wymaga dalszych wnikliwych badań, ponie-
waż jako konstrukcja architektoniczna nie posiada bliskich 
odpowiedników w historii muzułmańskiego budownictwa 
i reprezentuje typowe krymskie cechy.

Elwis Osmanow 

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 

8 B. N. Zasypkin, Pamjatniki architektury krymskich tatar, 1927, s. 117. 

Widok od strony południowo-zachodniej.
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Walkę prowadziła młoda, nastawiona niepodległościowo 
inteligencja, kupcy oraz przemysłowcy muzułmańscy. 
Nowa inteligencja, kształcona w dużej mierze już według 
wzorców europejskich, oprócz idei wolnościowych prze-
niosła na wschód muzułmański ideologię europejskiego 
nacjonalizmu, zdecydowanie wybierając kulturową opcję 
okcydentalistyczną jako jedyną możliwą wobec niebez-
pieczeństwa rusyfi kacji części elit społeczeństwa muzuł-
mańskiego w imperium rosyjskim. Kształcenie w religij-
nych szkołach, medresach, polegające na nauczaniu no-
wych treści: przedmiotów ścisłych, języków europejskich, 
dziejów ojczystych i języka przy zastosowaniu innych niż 
tradycyjne sposoby nauczania, polegające na mechanicz-
nym, pamięciowym opanowaniu materiału, bez prób ro-
zumienia nauczanych treści, nazywane zostało nową me-
todą, w języku arabskim – usul dżadid. Od tego określenia 
nacjonalistyczny, zorientowany narodowowyzwoleńczo 
ruch młodej inteligencji muzułmańskich narodów Rosji 
nazwano dżadidyzmem. Kryczyński opisał też działalność 
polskiej misji dyplomatycznej w Baku, na czele z Tytusem 
Filipowiczem, w roku 1919, epizod z formowaniem dywizji 
polskiej generała Lucjana Żeligowskiego, w czym wydat-
nie pomagał mu generał Maciej Sulkiewicz jako szef szta-
bu armii Azerbejdżanu. 

Kolejny tekst, „Tragedia Tatarów Krymskich” autor-
stwa Aleksandra Achmatowicza, opisuje sytuację Krymu 
po jego aneksji przez Rosję w roku 1783 oraz zajęcie Pół-
wyspu Krymskiego przez Armię Czerwoną. Achmatowicz 
omawia relacje pomiędzy odradzającym się państwem 
tatarskim na Krymie a rządem hetmana Pawła Skoropad-
skiego, który próbował zdławić nowo powstającą tatarską 
państwowość w imię swoich imperialnych zapędów, tj. 
tendencji do inkorporacji półwyspu przez państwo ukra-
ińskie. Następnie przedstawia niemiecką okupację Krymu 
po traktacie brzeskim, od połowy roku 1918 do paździer-
nika tegoż i stosunek wojskowej administracji niemieckiej 
do tatarskich prób niepodległościowych, w tym do rządu 
Sulkiewicza. Kończy artykuł wyrażeniem nadziei na szyb-
ką niepodległość zarówno Krymu, Kaukazu, rosyjskiego 
Turkiestanu, jaki i Idel-Uralu. Achmatowicz, podobnie 
jak Kryczyński, uczestniczył w wydarzeniach na Krymie 
w roku 1918, sprawował funkcję ministra sprawiedliwości 
w rządzie generała Sulkiewicza, zaś w latach 1920-1922 
był wicepremierem w rządzie Republiki Litwy Środkowej 
ze stolicą w Wilnie, a także senatorem Rzeczypospolitej. 

Niewątpliwie prometejskiej proweniencji jest list Dża-
fara Sejdameta do Aleksandra Achmatowicza, jako byłego 
ministra sprawiedliwości w rządzie gen. Sulkiewicza. Pisa-
ny był i opublikowany w języku francuskim, zaś współcze-
śnie, w zbiorze politycznej publicystyki Sejdameta, w ję-
zyku rosyjskim1. Wyraża wdzięczność dla Achmatowicza 
za jego działalność na Krymie w roku 1918 i nadzieję na 

1 Dżafer Sejdamet, Publicistika, Symferopol 2012, s. 113-114.

dalszą współpracę z krymskotatarską emigracją politycz-
ną w Polsce. Sejdamet liczył, że Achmatowicz będzie sta-
rał się za pomocą publikacji podtrzymywać świadomość 
politycznych interesów Rzeczypospolitej na Krymie. 
Nawiasem mówiąc, właśnie ten fragment listu zachował 
swoją aktualność do dzisiaj. Wyrażał nadzieję na wsparcie 
przez ogół społeczeństwa tatarskiego Polski i Litwy dą-
żeń Tatarów krymskich do niepodległości.

Ciekawe informacje znajdują się także w „Kronice” 
pierwszego tomu „Rocznika Tatarskiego”. Mowa jest tam 
o uczestnictwie emigracyjnych, prometejskich działaczy 
politycznych z Idel-Uralu, Turkiestanu oraz Azerbejdżanu 
w życiu społecznym polskich Tatarów. I tak, 26 grudnia 
1928 roku, podczas I Zjazdu Wszechpolskiego delegatów 
oddziałów Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP 

Selim Chazbijewicz

TEMATYKA PROMETEJSKA 
W CZASOPISMACH POLSKICH TATARÓW 
W OKRESIE II RZECZYPOSPOLITEJ (2)

Sadri Maskudi (1879-1957)
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obecni byli Ajaz Isha-
ki i Omar Bej Taregu-
łow, zaś 27 grudnia 
1929 roku w Wilnie 
przebywali Dżafar 
Sejdamet i Abdullah 
Zihni Sojsal, będąc 
gośćmi polskich Ta-
tarów. W styczniu 
1931 roku na zapro-
szenie tatarskiej spo-
łeczności był w Wil-
nie prof. Validi Zeki, 
natomiast 18 maja 
1931 roku wileńscy 
Tatarzy uczcili jubi-
leusz 25-lecia działal-
ności publicystycz-
nej Ajaza Ishakiego. 

Związek Kultural-
no-Oświatowy Ta-
tarów RP w ramach 
swej działalności 
statutowej prowadził 
szeroką akcję odczy-
tową wśród ludności 
tatarskiej na Kresach. Tematyka odczytów, prowadzo-
nych zarówno przez wykształconą elitę polskich Tata-
rów, jak i przez gości emigrantów i działaczy prometej-
skich, w części dotyczyła idei prometejskiej. Mówiły one 
m.in. o zadaniach oraz misji dziejowej polskich Tatarów, 
z uwzględnieniem młodzieży tatarskiej. Tak np. w roku 
1926 Ali Woronowicz wygłosił w Wilnie odczyt o zada-
niach młodzieży tatarskiej, zaś Konstanty Achmatowicz 
o istocie narodowości. W roku 1927 Olgierd Kryczyński 
miał wykład pt. „Ruch nacjonalistyczny a Tatarzy litew-
scy”, natomiast w roku 1932 pt. „Rzut oka na islam pod 
względem geografi cznym, statystycznym, politycznym 
i kulturalnym”. 

Pierwszy tom „Rocznika Tatarskiego” zawiera jeszcze 
inne materiały o zdecydowanie prometejskiej wymowie, 
np. artykuł, a właściwie rozbudowany nekrolog, „Ku pa-
mięci Tadeusza Hołówki” autorstwa Azera Haliła Beja 
Has-Mameda, azerbejdżańskiego działacza prometej-
skiego, ministra sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 
w rządzie Republiki Azerbejdżańskiej w latach 1919-1920, 
przewodniczącego Azerbejdżańskiej Rady Narodowej na 
emigracji. Śmierć Tadeusza Hołówki, zamordowanego 
przez terrorystów z OUN w Truskawcu 29 sierpnia 1931 
roku, była szokiem zarówno dla polskiego społeczeństwa, 
jak i dla działaczy prometejskich. Hołówko był bowiem 
animatorem i koordynatorem tego ruchu. Tekst bezpo-
średnio nawiązuje do działań związanych z prometejską 
polityką, są w nim przywołani działacze wywodzący się 
z polskich Tatarów, m.in. bracia Leon i Olgierd Kryczyń-
scy oraz gen. Maciej Sulkiewicz, a także opisana ich ak-
tywność wśród rosyjskich muzułmanów. 

Wcześniej jednak znajduje się notka informacyjna pt. 
„Prasa muzułmańska w Europie”, sygnowana podpisem 
Redakcja. Można domniemać, że jej autorem był Leon 
Kryczyński, bardzo aktywny na polu współpracy pomię-
dzy prasą prometejską. Mamy tu krótkie przedstawienie 
emigracyjnych tytułów prasy muzułmańskiej uczestni-
czących w realizacji polityki prometejskiej. Oprócz cza-
sopism ukazujących się w Polsce, jak „Przegląd Islamski” 
oraz „Wschód-Orient” pod redakcją Włodzimierza Bącz-
kowskiego („Życia Tatarskiego” nie uwzględniono, ponie-

waż wydawane było od roku 1934, a „Rocznik Tatarski” 
ukazywał stan z roku 1932), przedstawiono periodyki 
publikowane w innych krajach Europy. we Francji, Niem-
czech, Rumunii oraz Finlandii. We Francji wydawano: 
miesięcznik „Informations Musulmanes” pod redakcją 
Yousufa Maghrebiego ukazujący się od roku 1931 w Pary-
żu i „Prométheé” – sztandarowy periodyk ruchu prome-
tejskiego pod redakcją Jerzego Gvazawy – oba w języku 
francuskim. Oprócz tego były pisma tureckojęzyczne i ro-
syjskojęzyczne: miesięcznik „Yasz Turkistan” (Młody Tur-
kiestan) od roku 1931 pod redakcją Mustafy Czokaj Ogłu 
w Nogents s. Marne oraz również miesięcznik „Gorcy 
Kawkaza” publikowany od roku 1929 w Paryżu pod redak-
cją Barasbi Baytugana. 

W Niemczech drukowano: od roku 1924 niemieckoję-
zyczny kwartalnik „Moslemische Revue” pod redakcją 
Maulviego Sadruddina i Maulviego Khana Durraniego, 
a językach turkijskich: od roku 1931 miesięcznik „Istıklal” 
(Niepodległość) pod redakcją Mehmeda Emin Resul Za-
dego oraz od roku 1928 „Yana Milli Yol” (Nowa Droga Na-
rodowa) pod redakcją Ajaza Ishaki. W Rumunii od roku 
1929 ukazywał się miesięcznik „Emel” (Dążenie, Cel), po 
roku 1944 wydawany w Stambule z przerwami do czasów 
współczesnych. Jego redaktorem naczelnym był w okre-
sie międzywojennym adwokat Müstecıb Ülküsal, zaś w la-
tach 70. XX w. polski Tatar zamieszkały w Stambule Mu-
rat Yakupoğlu Jakubowski. W okresie międzywojennym, 
od roku 1932, wychodził tygodnik „Yıldırım” (Błyskawica) 
pod redakcją Omera Halita. W Finlandii natomiast od 
roku 1931 ukazywał się miesięcznik „Yeni Turan” (Młody 
Turan) pod redakcją Sadyk Beja. 

Jak podała redakcja „Rocznika Tatarskiego” (czyli Leon 
Kryczyński), w latach 1924-1932 ukazało się 11 tytułów 
prasy prometejskiej w różnych językach w pięciu krajach 
europejskich, nie licząc Turcji i Jugosławii. Wyłączyć z nich 
należy „Wschód-Orient” oraz „Prométheé”. Jak widać, na-
silenie działalności prometejskiej przypadło po roku 1926, 
co należy wiązać z ponownym dojściem do władzy Józe-
fa Piłsudskiego i związanego z nim lobby politycznego. 
Na ten okres datuje się także rozwój działalności Związ-
ku Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP, jej powiązania 

Ali Turan Hüseyinzade (1864-1941), pierwszy z prawej, Konstantynopol, 17.02.1911 r.
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z działalnością prometejską, zwiększona aktywność poli-
tyczna i kulturalna braci Olgierda i Leona Kryczyńskich 
oraz ilość publikacji o charakterze prometejskim w prasie 
tatarskiej w Polsce.

Tom drugi „Rocznika Tatarskiego” z roku 1935 przynosi 
na samym początku dużą (ponad sto strom) i ważną roz-
prawę Leona Kryczyńskiego pt. „Tatarzy polscy a wschód 
muzułmański”. Jest to całościowy, historyczny przegląd 
relacji polsko-litewskich Tatarów z muzułmańskim wscho-
dem, przede wszystkim Złotą Ordą, Chanatem Krymskim 
i Portą Ottomańską. Część pierwsza dotyczy relacji hi-
storycznych, natomiast dalsze odnoszą się do XX-wiecz-
nych relacji polskich Tatarów ze wschodem muzułmań-
skim, rozumianych przede wszystkim jako aktywność na 
polu wspólnej walki o wolność i niepodległość narodów 
i państw muzułmańskich. Wschód muzułmański to głów-
nie Krym oraz Idel-Ural, a także Kaukaz i Turkiestan: te-
reny rosyjskie i sowieckie. Autor opisuje działalność ge-
nerała Macieja Sulkiewicza na Krymie i w Azerbejdżanie, 
wcześniejsze kontakty studentów – Tatarów polskich 
z przedstawicielami społecznej elity młodych muzułma-
nów studiującymi w Petersburgu przed rokiem 1914, ak-
tywność polskich muzułmanów na Kaukazie i w Turkie-
stanie, stosunki z prometejską emigracją. Tekst bardzo 
ciekawy, jedyny jak dotąd omawiający całościowo rela-
cje polskich, muzułmańskich Tatarów z muzułmańskim 
wschodem, rozumianym przede wszystkim jako obszar 
rosyjski i sowiecki. 

W „Recenzjach i sprawozdaniach” – IV części drugiego 
tomu rocznika, znajduje się recenzja książki Dżafera Sej-
dameta pt. „Ismail Bey Gaspralı (Gasprinski)”. Jej autor, 
Kırımlı Yığıt (Edige Szynkiewicz), pokrótce omawia pracę 
Sejdameta, będącą polityczną biografi ą Gasprinskiego, 
przedstawiającą jego sylwetkę oraz poglądy i ideologię 
stanowiącą podstawą odnowy narodowej krymskich Tata-
rów oraz innych, muzułmańskich narodów Rosji. Była to 
jednocześnie jedna z pierwszych prób publicystycznych 
w Polsce młodego wówczas działacza polskich i krym-
skich Tatarów, późniejszego zaangażowanego uczestnika 
ruchu prometejskiego2. W późniejszym okresie, tj. w la-

2 Edige Kırımal urodził się w 1911 r. w Bachczysaraju na Krymie. Był 
synem polskiego Tatara Mustafy Szynkiewicza, prezesa Związku 
Tatarów Litewskich na Krymie. Jego brat, Jakub, był w latach 1925-
1939 muftim muzułmańskim na RP. Edige Kırımal skończył szkołę 
podstawową w Derekoy niedaleko Jałty, później liceum w Jałcie 
i Wyższy Instytut Pedagogiczny w Symferopolu. Gdy w roku 1928 
po egzekucji Weli Ibrahimowa zaczęły się represje w stosunku do 
narodowców tatarskich, Edige Szynkiewicz razem z ojcem zostali 
aresztowani i zesłani do obozu pracy na północy ZSRR. W 1932 r. 
Edige Szynkiewicz uciekł z lagru i nielegalnie przekroczył granicę 
sowiecko-irańską. W Teheranie zgłosił się do polskiej ambasady. 
W tymże roku znalazł się w Stambule, w centrum krymskotatarskiej 
emigracji politycznej, w otoczeniu jej lidera, Dżafara Sejdameta. 
W 1934 r. przyjechał do stryja w Polsce i podjął studia w Szkole 
Nauk Politycznych przy Instytucie Badań Europy Wschodniej w Wil-
nie, które ukończył w 1939 r. Zajmował się intensywnie działalnością 
na rzecz niepodległości Tatarów krymskich, był założycielem Koła 
Młodzieży Tatarskiej w Wilnie, a potem ogólnopolskiego Związku 
Kół Młodzieży Tatarskiej. Wygłaszał odczyty, publikował artykuły 
w prasie polskiej, m.in. w „Życiu Tatarskim” i „Wschodzie-Oriencie”. 
Był zwolennikiem ścisłego związania Tatarów polskich i krymskich. 
Jeszcze jako E. Szynkiewicz pośredniczył pomiędzy kierownictwem 
emigracji Tatarów krymskich w Stambule, zwłaszcza Dżafarem Sej-
dametem, a grupą kierowniczą polskich Tatarów. Zmienił też nazwi-
sko na Kırımal (co znaczyło „Zabierz Krym”), pod którym opubliko-
wał większość swoich prac pisarskich. Po zajęciu Polski przez armię 
niemiecką w 1939 r., wyjechał do Berlina, stamtąd do Stambułu. 
W czerwcu 1941 r. wyjechał z Turcji do Berlina z M. Ülküsalem. Pró-
bował nawiązać współpracę z Niemcami na polu krymskotatarskiej 
autonomii. W 1942 r. wyjechał wraz z Halimem Balicem na Krym, 
pełniąc funkcję przedstawiciela interesów tatarskich przy OKH We-
hrmacht. Aktywnie uczestniczył w ewakuacji części Tatarów z Kry-
mu wraz z armią niemiecką w 1944 r. Po wojnie zamieszkał w Mo-
nachium. Doktoryzował się w 1952 r. na podstawie pracy pt. „Der 
nationale Kampf der Krimtürken”. Kontynuował działalność jako 
przedstawiciel Narodowego Centrum Krymskiego w Instytucie Ba-

tach 1935-1939, Edige Szynkiewicz-Kırımal stał się bardzo 
aktywnym publicystą piszącym na temat Krymu, krym-
skich Tatarów i walki ze Związkiem Sowieckim. Publiko-
wał w prasie polskich Tatarów, w kwartalniku „Wschód-
-Orient”. 

Na łamach „Życia Tatarskiego” opublikował następu-
jące artykuły, noty i przyczynki: „Przeszłość i teraźniej-
szość Tatarów krymskich” (7/1934), „Wszechazjatycki 
kongres i Japonia” (10/1934), pod pseudonimem Kirimli 
Arsłanoglu Ibrahim – „Tiurcy w Rumunii” (1/1935), „Te-
heran” (1/1935), będący fragmentem opisu jego uciecz-
ki z Związku Sowieckiego przez Kaukaz i Iran do Tur-
cji i Polski, cykl „Z podróży po Persji” (5, 6 i 12/1934), 
„Turkiestan Wschodni” (7, 8, 10/1934), „Od Teheranu do 
tureckiej granicy” (2/1935) – dalszy ciąg opisu podróży-
-ucieczki, „Z podróży po Persji” (4/1935), „Imam Szamil 
– bohater narodowy” (5/1935), kontynuacja „Z podróży 

dań nad Związkiem Radzieckim i w Bloku Paryskim. Do 1972 r. spra-
wował funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Dergi” wydawa-
nego przez wymieniony Instytut w języku tureckim. Współpracował 
z Radiem Wolna Europa i Svoboda. Zmarł w Monachium 22 czerwca 
1980 r. na raka żołądka. Patrz: Selim Chazbijewicz, Tatarzy polsko-li-
tewscy w latach II wojny światowej [w:] Meandry cywilizacyjne, kwe-
stie narodowościowe i polonijne, pod red. A. Chodubskiego, Toruń 
1996, s. 91-99; tenże, Ideologie Muzułmanów-Tatarów Polskich 1918-
1939, [w:] „Rocznik Tatarów Polskich”, t. I, Gdańsk 1993, s. 30-31; 
Sabri Aykan, Dr Edige Kırımal (notatka biografi czna), [w:] „Rocznik 
Tatarów Polskich”, t. III, Gdańsk-Toruń 1995, s. 135-137. Również na 
podstawie informacji ustnej uzyskanej od Murata Jakubowskiego-
Yakupoğlu, byłego red. emigracyjnego dwumiesięcznika Tatarów 
krymskich w Turcji „Emel” 5 sierpnia 1991 r. w Stambule oraz kore-
spondencji osobistej E. Kırımala z lat 1945-48 w posiadaniu autora.

Po lewej: Mirsaid Sułtan Galijew (1892-1940).
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po Persji” (5/1935). E. Szynkiewicz stał się wręcz jednym 
z głównych publicystów zapełniających numery „Życia 
Tatarskiego”. 

Ważnym czynnikiem poznania relacji pomiędzy spo-
łecznością polskich Tatarów a ruchem prometejskim jest 
część V „Rocznika Tatarskiego” pt. „Kronika”, podzielo-
na na „Kronikę krajową” i „Kronikę zagraniczną”. W czę-
ści krajowej możemy np. przeczytać, że 8 maja 1933 roku 
w Instytucie Wschodnim w Warszawie odbyło się ogólne 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału warszaw-
skiego Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP. 
W Instytucie organizowano także zebrania, uroczystości 
i modlitwy Gminy Muzułmańskiej m. st. Warszawy, a na-
wet naukę religii muzułmańskiej dla dzieci. Widać stąd, 
że działalność tatarskich muzułmanów w Warszawie była 
powiązana z działalnością Instytutu Wschodniego. Ist-
niejące przy Instytucie Orientalistyczne Koło Młodych 
powiązane było z gminą muzułmańską także prywatnie, 
towarzysko, zaś liderzy gminy, m.in. Olgierd Kryczyń-
ski i przewodniczący oddziału warszawskiego ZK-OTRP 
Abdulhamid Churamowicz, wspierali ówczesną politykę 
prometejską poprzez publicystykę i współpracę orga-
nizacyjną z Instytutem Wschodnim. Podobnie działo się 
w Wilnie, gdzie Szkoła Nauk Politycznych przy wileńskim 
Instytucie Badań Europy Wschodniej, zwłaszcza lektorat 
języka tatarskiego, skupiała tatarską młodzież Wilna. 

Uroczystości z okazji różnych rocznic integrowały 
emigracyjną społeczność działaczy prometejskich oraz 
polskich Tatarów. Np. 24 listopada 1934 roku w Instytucie 
Wschodnim w Warszawie odbył się wieczór tatarski po-
święcony 17 rocznicy Kurułtaju krymskich Tatarów, zorga-
nizowany przez Orientalistyczne Koło Młodych, w którym 
uczestniczyli również polscy, warszawscy Tatarzy. Takich 
przykładów było wiele. Do Polski przyjeżdżał co jakiś 
czas lider politycznej emigracji krymskich Tatarów Dża-
far Sejdamet, wygłaszając odczyty, prelekcje, spotykając 
się z emigrantami krymskimi i Tatarami polskimi. Kronika 
informuje np. o odczycie Dżafara Sejdameta 5 kwietnia 
1935 roku w Instytucie Wschodnim. Także polscy Tatarzy 
organizowali odczyty i prelekcje na temat Krymu, np. 19 
kwietnia 1935 roku w Klecku. Referat o wyraźnie prome-
tejskim charakterze pt. „Rozwój krymskiego ruchu na-
rodowego” wygłosił wspomniany już Murat Jakubowski, 
późniejszy działacz krymskiej emigracji w Turcji. 

Również „Kronika zagraniczna Rocznika Tatarskiego” 
zawiera informacje na temat aktywności prometejskiej 
działaczy tatarskich przebywających w Polsce, np. Ajaza 
Ishakiego, który w ówczesnym Harbinie oraz Cesarstwie 
Mandżukuo próbował zorganizować przy pomocy Japo-
nii emigrację Idel-Uralu. Z kolei miesięcznik „Życie Ta-
tarskie” w numerze 4 z roku 1936 opublikowało odezwę 
wileńskiego Koła Młodzieży Tatarskiej, wyraźnie mówiącą 
o łączności ze światem muzułmańskim na gruncie idei na-
rodowych. Chodziło o zamanifestowanie związku z Tata-
rami Krymu i Idel-Uralu i ich dążeniami do niepodległości 
i solidarności z wysiłkiem prometejskiej emigracji obu na-
rodów tatarskich. 

Tendencje narodowe wśród polskich Tatarów nasiliły 
się po roku 1936, czego dowód znajdzie się również na 
łamach „Życia Tatarskiego”. Jednocześnie pogłębiły się 
tendencje do ściślejszej niż dotąd współpracy z agenda-
mi prometejskimi, m.in. kwartalnikiem „Wschód– Orient”, 
Instytutem Wschodnim i Orientalistycznym Kołem Mło-
dych, gdzie istniała sekcja krymskotatarska. Jeśli mieli-
byśmy wprowadzić pewną chronologię do prometejskiej 
aktywności polskich Tatarów i wzrostu tendencji narodo-
wych wśród tej grupy etnicznej, to możemy zdecydowa-

nie wyróżnić lata 1934-1936 jako okres wzrostu i lata 1936-
1939 jako największe natężenie tych tendencji. W roku 
1938 wydano także następujące broszury: „O niepodległy 
Krym” autorstwa Selima Ortaya, członka Orientalistycz-
nego Koła Młodych, oraz „Odpowiedź ukraińskim nacjo-
nalistom” Edige Kırımala. 

Pierwsza była publikacją Instytutu Wschodniego, zaś 
druga wyszło nakładem własnym autora. Praca pt. „O nie-
podległy Krym” pokrótce przedstawiała historię Krymu, 
Tatarów oraz ich walki o niepodległość, a także dzieje ru-
chu narodowego odrodzenia na przełomie XIX i XX stule-
cia. Broszura E. Kırımala omawiała relacje ukraińsko-ta-
tarskie, począwszy od rządów hetmana Pawła Skoropad-
skiego w roku 1918, i dążenie nacjonalistów ukraińskich 
do przedstawiania Krymu jako wręcz rdzennego teryto-
rium ukraińskiego, przeciwko czemu autor dziełka pro-
testował. Bronił on zarówno tatarskości Krymu w sensie 
historyczno-kulturowym, jak i udowadniał jego gospodar-
czą i polityczną odrębność od Ukrainy. Uważał, że tylko 
narodowa autonomia Krymu w sytuacji braku niepodle-
głości, to znaczy status quo półwyspu jako Tatarskiej Au-
tonomicznej Republiki Krymu, jest realizacją jego właści-
wego statusu pod względem historycznym, kulturowym, 
ekonomicznym i politycznym. 

Warto odnotować, że w okresie II wojny światowej przy 
dowództwie II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie istniał Naczelny Imamat Wojskowy Muzułmanów 
Polskich, działający do roku 1947. W tymże roku, 26 i 27 
września, odbył się I Walny Zjazd Muzułmanów Polskich 
w Wielkiej Brytanii, który powołał Naczelny Imamat Mu-
zułmanów Polskich w Wielkiej Brytanii3, ściśle współpra-
cujący z polskimi ośrodkami emigracyjnymi. Naczelny 
imam Emir Bajraszewski wchodził w skład IV Rady Naro-
dowej z nominacji Augusta Zaleskiego, prezydenta RP na 
Uchodźstwie. Imamat wydawał własne czasopisma4, takie 
jak „Komunikat” (1945-1947) oraz „Głos z Minaretu” (1947-
1952). Po roku 1952 Emir Bajraszewski przeniósł się do 
USA, gdzie rozpoczął pracę w FBI. 

Wydawane przez niego czasopisma kontynuowały mię-
dzywojenną tradycję prometejską w innych już, niestety, 
emigracyjnych realiach. Naczelny Imamat Muzułmanów 
Polskich na Obczyźnie utrzymywał kontakty zarówno 
z emigracją polityczną krymskich Tatarów, jak i osobiście 
z Edige Kırımalem, a także z polskimi instytucjami emi-
gracyjnymi, m.in. z Instytutem Reduty w Londynie będą-
cym politycznym echem dawnego Instytutu Wschodnie-
go. Tematyka prometejska na ich łamach prezentowana 
była bądź przez samego naczelnego redaktora, bądź 
przez wspomnianego E. Kırımala lub także przez Veli Bek 
Jedigara, Azera, byłego ofi cera Komendy Głównej AK, au-
tora wydanego w roku 1933 opracowania dziejów i szlaku 
bojowego Pułku Ułanów Tatarskich im. Płk. Mustafy Ach-
matowicza, istniejącego w Wojsku Polskim w latach 1919-
1920. Można więc mówić nawet o częściowej personalnej 
kontynuacji tej politycznej tradycji.

Selim Chazbijewicz 

3 Kalendarz Muzułmański 1368/1949, oprac. i wyd. Naczelny Imamat 
Muzułmanów Polskich w Wielkiej Brytanii, Londyn 1949, s. 24.

4 Selim Chazbijewicz, Prasa tatarsko-muzułmańska w Polsce w latach 
1939-1996, „Rocznik Tatarów Polskich”, t. 3, Gdańsk-Toruń 1995, 
s. 87-103.
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Znajomość języka rosyjskiego nie była wśród Tatarów na 
Powołżu ani powszechna, ani nawet dogłębna, aż do lat 
dwudziestych XX wieku. W XIX stuleciu kultura tatarska, 
nauka religijna, piśmiennictwo rozwijało się na zasadzie 
kultury alternatywnej do państwowej, rosyjskiej. Tylko 
warstwy nowocześnie wykształcone, młoda inteligencja 
tatarska z ruchu dżadidów, dobrze znała zarówno rosyjski, 
jak i inne języki europejskie, zwłasz-
cza francuski oraz niemiecki. Dlate-
go powszechna szkolna nauka ro-
syjskiego miała przynieść w efekcie 
rusyfi kację tatarskiej ludności. Ko-
lejnym etapem walki o unifi kację na-
rodów, wchodzących w skład Związ-
ku Sowieckiego, w tym też Tatarów, 
była ateizacja i walka z religią, jako 
zjawiskiem społecznym oraz kultu-
rowym, a także z organizacją religij-
ną. W sierpniu 1921 roku przy Cen-
tralnym Komitecie Wykonawczym 
TASRS (TatCIK) powołano Centralną 
Komisję do Spraw Realizacji Języka 
Tatarskiego (CK RTJ)1. W roku 1926 
powstał również Wszechrosyjski Ko-
mitet ds. Nowego Alfabetu Tureckie-
go, na czele którego stał ulubiony 
uczony Stalina, profesor języko-
znawstwa Nikołaj Jakowlewicz Marr. 
Zadaniem tej komisji była realizacja 
postulatu prawnego i rzeczywistego 
– zrównanie na terytorium republiki 
języka tatarskiego i rosyjskiego we 
wszystkich państwowych i społecz-
nych instytucjach, zorganizowanie 
procedur produkcji – we wszelkie-
go typu zakładach produkcyjnych 
– w języku tatarskim, zabezpie-
czenie mniejszościom narodowym 
możliwości komunikacji w języku 
rodzimym. Wprowadzenie języka tatarskiego i rosyjskie-
go w powszechne użycie na szczeblu niższego aparatu 
partyjnego i administracyjnego, zwłaszcza na wsi, w są-
downictwie i organach ścigania, prokuraturze; przygoto-
wanie dla nieznających tatarskiego krótkich kursów języ-
ka rodzimego i kursów z języka rosyjskiego. W tym celu 
zalecano zwiększenie kadr tatars ki ch w niższym szczeblu 
administracji partyjnej i państwowej, zwiększenie punk-
tów(!) kulturalno-oświatowych, nauczanie tatarskiego 
pracowników wyższych zakładów naukowych, tzw. wu-
zów (WUZ – Wyższe Ucziebnoje Zawiedienije), bibliotek, 
zakładów rolniczych itp. Oprócz centralnej komisji zor-
ganizowano również regionalne i lokalne, we wszystkich 
12 jednostkach administracyjnych republiki, a także w 50 
organizacjach, podlegających CIK TASRS. 

W roku 1924 powstał „Perspektywiczny plan realizacji 

1 Kamil Alimowicz Abljazow, op. cit, s. 193.

(używania) języka tatarskiego w obłastiach (powiatach)”, 
rozpisany na lata 1924-1929. Jego ważną stroną było 
zwiększanie liczby pracowników znających oba języki, ro-
syjski i tatarski. Organizowane były również specjalne se-
sje TATCIK, poświęcone problemowi językowemu. Główną 
uwagę zwracano na tworzenie tatarskiej klasy robotniczej 
i zatrudnianie Tatarów w nowo powstających zakładach 

przemysłowych oraz fabrykach prze-
mysłu ciężkiego. Aktywność wspo-
mnianej komisji stopniowo zanikała 
po roku 1927 i w 1932 zakończyła się 
całkowicie. 

W roku 1920 dekret Rady Komisa-
rzy Ludowych TASRS uprościł zasa-
dy pisowni tatarskiego alfabetu na 
podstawie grafi ki arabskiej, tzw. Iske 
imja (stara ortografi a) i wprowadził 
zasady nowej ortografi i (Yana imj), 
będącej uproszczonym zapisem 
dawnej grafi i arabskiej. W takiej for-
mie alfabet tatarski funkcjonował do 
1 stycznia 1930 roku, kiedy przyjęto 
alfabet łaciński, zwany przez Tata-
rów Yanalif. Stało się tak decyzją CIK 
i Rady Komisarzy Ludowych TASRS 
z 7 sierpnia 1929 roku. Wcześniej, 
w dniach 26.02.-5.03. 1926 roku, od-
był się w Baku Pierwszy Kongres 
Turkologiczny, podczas którego 
forsowano koncepcję alfabetu ła-
cińskiego dla wszystkich narodów 
turkijskich Związku Sowieckiego. 
W roku 1939, w ciągu trzech miesię-
cy wprowadzono do języka tatar-
skiego alfabet rosyjski, oparty na 
grażdance – zmodyfi kowanej wersji 
cyrylicy. Dodano do niego 6 liter, od-
dających fonemy języka tatarskiego: 
Ə, Ɵ, Җ, Һ, Ң, Ү. 

W ten sposób dokonano rusyfi kacji tatarskiego pi-
śmiennictwa i języka, w którym spora część wyrazów za-
pożyczona jest z języka rosyjskiego. Należy wspomnieć, 
że na terenie Powołża już od XVIII wieku istniała rosyjska 
oświata, jednakże aż do XX stulecia Tatarzy praktycznie 
z niej nie korzystali. W każdym razie w niewielkim stop-
niu. Już w roku 1758 założono w Kazaniu pierwsze gimna-
zja, traktowane wtedy jako wyższe zakłady nauczania, 
zaś w roku 1804 otwarto Uniwersytet Kazański. Tatarska 
oświata, oparta o tradycyjne muzułmańskie nauczanie, ist-
niała jednakże równolegle, tworząc dwa nieprzenikające 
się systemy. Na przełomie XIX i XX wieku tylko nieliczni 
przedstawiciele tatarskiej inteligencji przeszli przez oba. 
Teraz, pod władzą bolszewików system tradycyjny, mu-
zułmańsko-tatarski miał zostać zlikwidowany, zaś system 
rosyjski – podległy ideologicznej indoktrynacji – wdrożony 
jako powszechny i jedyny. Nauka rosyjskiego była oczywi-
ście obowiązkowa na każdym szczeblu nauczania. 

Żołnierz Legionu Turkiestańskiego czyta 
gazetę „Yeni Turkistan”.

Selim Chazbijewicz

TATARSTAN. POMIĘDZY AUTONOMIĄ 
A TĘSKNOTĄ DO SUWERENNOŚCI (6)
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Podczas obrad wspomnianego powyżej kongresu 
doszło do wystąpień wielu ówczesnych luminarzy na-
uki tatarskiej w ZSRS. Występował, między innymi, Be-
kir Çobanzade uważany za największego poetę Tatarów 
krymskich, naukowiec, turkolog, profesor uniwersytetu 
w Symferopolu i od roku 1925 w Baku. Polemika z Niko-
łajem Marrem kosztowała go w konsekwencji życie, bo-
wiem w roku 1937 został aresztowany, podczas trwającej 
20 minut „rozprawy sądowej” oskarżony o odchylenie pra-
wicowo-nacjonalistyczne i zlikwidowany 13 października 
1937 r. Kongres uchwalił rezolucję, mówiącą o konieczno-
ści wprowadzenia w życie alfabetu łacińskiego dla naro-
dowości tureckojęzycznych Związku Sowieckiego. Jednym 
z głównych zwolenników wprowadzenia łacińskiego al-
fabetu był tatarski komunista z TASRS, pisarz i poeta – 
Galimdżan Ibrahimow, jeden ze znaczących uczestników 
tego gremium, forsujący uchwały zgodne z polityką Sta-
lina. Polityka korenizacji realizowana była do roku 1929. 
Jednym z jej elementów na Powołżu i w innych turecko-
języcznych oraz muzułmańskich republikach sowieckich 
była ideologiczna próba połączenia założeń doktrynal-
nych islamu, zwłaszcza społecznych, z doktryną komu-
nistyczną. Pomiędzy rokiem 1923 a 1928, tj. pomiędzy 
pierwszym a drugim aresztowaniem Sułtana Galijewa, 
jego wpływ na tatarskich działaczy komunistycznych był 
duży. W tym czasie miały jeszcze miejsce próby opozy-
cji wobec polityki partii. W roku 1927 powstała w Kazaniu 
podziemna grupa literacka Dżidigan2, której celem było 
przeciwstawianie się polityce unifi kacji i rusyfi kacji wśród 
Tatarów Nadwołżańskich oraz innych narodów turkijskich 
Związku Sowieckiego.

Ofi cjalnie rozpoczęto „walkę z analfabetyzmem”, co 
w praktyce oznaczało również zapoznanie „mas tatar-
skich” z językiem rosyjskim. Według danych spisu, w re-
publice czytać i pisać umiało 33,1% Tatarów zamieszka-
łych na wsi, 53,6% w miastach; zaś w roku 1929 czytać po-
trafi ło już 45% mieszkańców wsi, a w roku 1934 było 64,7% 
umiejących czytać w wieku od 8 do 50 lat, zaś w wieku od 
8 do 15 lat aż 94%. Naukę prowadzono w języku rosyjskim 
i tatarskim. Tworzono kadry nowej „socjalistycznej” inte-
ligencji tatarskiej, którą przeciwstawiano starej „dżadidi-
stycznej”. W tym okresie ta ostatnia bardzo często albo 
już nie żyła, albo też siedziała w więzieniach i obozach 
pracy lub przebywała na emigracji. Niemniej podnosiły 
się statystyczne liczby studiujących Tatarów. I tak w okre-
sie 1927/8 na Uniwersytecie Kazańskim i w Instytucie 
Pedagogicznym studiowało 979 studentów, w tym tatar-
skich – 370. W roku akademickim 1930/31 – 2738 studen-
tów, w tym 892 Tatarów; 1931/32 – 4501, z tego 1533 Ta-
tarów. Dla porównania w roku 1924 na wyższych studiach 
w republice było zaledwie 109 Tatarów, zaś w 1930 – 183 
tatarskich studentów3. 

Kolejnym polem działalności kulturalnej władzy so-
wieckiej było piśmiennictwo, rozumiane także jako wy-
dawnictwa prasowe i książkowe. Rozwijała się również li-
teratura piękna i naukowa. Wraz ze zmianami w alfabecie 
oraz tworzeniem się nowej inteligencji, a także zmianami 
wynikającymi z industrializacji i kolektywizacji potrzebna 
była też nowa literatura, kształtująca nowego „sowieckie-
go człowieka” czy też „sowieckiego Tatara”. Jednocześnie 
polityczne represje, żądanie realizacji ideologicznej zasa-
dy „realizmu socjalistycznego”, kult jednostki, prymityw-
na i nachalna propaganda nie sprzyjały wolnej myśli tak 
koniecznej do rozwoju literatury i sztuki. W latach dwu-
dziestych, zwłaszcza trzydziestych, można mówić o ide-

2 Azade Ayșe Rorlich, The Volga Tatars, op. cit., s. 155.
3 Kamil Alimowicz Abljazow, op. cit., s. 99.

ologicznych rzemieślnikach, ale nie o pisarzach lub po-
etach tatarskich. Tym bardziej, że częste zmiany alfabetu 
nie sprzyjały ani rozwojowi prawdziwego czytelnictwa, 
ani twórczości. 

W TASRS rozwijano również ofi cjalnie naukę. Już w roku 
1918, wiosną – na terytorium Tataro-Baszkirskiej Republi-
ki Sowieckiej – zorganizowano Naukowe Kolegium, które 
jednak w praktyce nie funkcjonowało ze względu na walki 
i zmieniającą się szybko sytuację polityczną. Formalnie 
pozostawało pierwszą tatarską organizacją naukową, po-
siadającą oddziały związane z muzealnictwem, językiem, 
piśmiennictwem, historią, a także pierwszą encyklopedią 
tatarską4. W grudniu 1921 roku założono Centrum Akade-
mickie (Akademcentr) w ramach działalności Ludowego 
Komisarza Oświaty TASRS (Narkompros TASSR), które 
wchłonęło wcześniejsze struktury. W strukturze Akadem-
centra funkcjonowały cztery komisje: naukowo-politycz-
na, naukowo-techniczna, naukowo-pedagogiczna i arty-
styczna, dzieląca się na podkomisje: literacką, teatralną, 
muzyczną, kinematografi czną i nauk o sztuce. Należało 
do niego również archiwum główne (Gławarchiw) i mu-
zeum centralne (Gławmuziej). Centrum koordynowało 
wszelkich wydawnictw na terytorium republiki, wydawało 
podręczniki, organizowało kursy, wspierało twórczość ar-
tystyczną. Działały w jego składzie także stowarzyszenia 
naukowe, np. Naukowe Stowarzyszenie Wiedzy o Tata-
rach, Tatarska Księgarnia, Centralna Wschodnia Bibliote-
ka, Biuro Krajoznawcze, przemianowane na Stowarzysze-
nie Wiedzy o Tatarstanie (Obszczestwo Izuczenija Tatar-
stana). W roku 1927 pod szyldem centrum zorganizowa-
no odpowiednio zarządzane „Domy Kultury Tatarskiej”. 
Publikowano „Wiadomości naukowego Stowarzyszenia 
Wiedzy o Tatarach” (Wiestnik naucznogo obszczestwa 
tatarowiedienija). W latach 1917-1932 wydano w Kazaniu 
7000 tytułów tatarskich książek o łącznym nakładzie 49 
mln egzemplarzy. Z tego, w latach 1929-1932, było 1270 
oryginalnych tytułów, zaś przekładów 16865. 

W tym okresie tworzyli pisarze tatarscy, którzy za-
akceptowali sowiecką rzeczywistość, dając temu wyraz 
w swojej twórczości. Byli to m.in.: Agzam Kamal (1918-
1943) – poeta, Galiaskar Kamal 1879-1933), dramaturg, Sza-
rif Kamal (1884-1942) – pisarz, Madżid Gafuri (1880-1934) 
– pisarz, Galimdżan Ibrahimow (1887-1938) – pisarz, Szamil 
Usmanow (1898-1937) – pisarz. Przedstawicielem młod-
szego pokolenia był Musa Dżalil (1906-1944), uważany za 
jednego z największych poetów tatarskich XX wieku. W la-
tach 20. zaczął powoli rozwijać się teatr tatarski – sztuka 
przed rewolucją nieznana i nieuprawiana w muzułmańskim 
społeczeństwie Tatarów. Pojawili się tatarscy dramaturdzy, 
piosenkarze, aktorzy, co związało się z laicyzacją życia, do-
konaną przez bolszewików. Ponadto zaczęła rozwijać się 
kinematografi a, malarstwo przedstawiające. Wspieranie 
przez władzę tego typu twórczości miało na celu m.in. ate-
izację społeczeństwa. Już w latach 20. sowieci rozpoczęli 
atakowanie muzułmańskiej religii i religijnej organizacji. 
Łączyło się to z napaścią na tradycyjne wartości narodowej 
kultury tatarskiej, dążąc do wykorzenienia wszelkiego po-
czucia tożsamości. Kultura miała być „narodowa w formie, 
socjalistyczna w treści”, czyli sprowadzać się li tylko do 
odartego z głębszych treści ludowego folkloru, interpreto-
wanego zgodnie z marksistowską dialektyką. 

Od początku przejęcia władzy przez bolszewików trwa-
ła ciągła walka z religią, narastająca w swoim zmasowaniu 
i wyrafi nowaniu metod i sposobów. W latach 20. organi-
zowano parodie nabożeństw wielkanocnych, chrztów, za-

4 Jw., s. 204.
5 Jw., s. 206.



24

HISTORIA ΄ NAUKA ΄ LITERATURA

miast imion tradycyjnych, religijnego pochodzenia, nada-
wano noworodkom nowe, „rewolucyjne”, np. Atlantyda, In-
dustria, Oktiabrina (od nazwy miesiąca: oktiabr – paździer-
nik), Majna (od maja), Czerwoniec, Spartak, Tekstil itp. 
Z kolei 15 maja 1932 roku prasa sowiecka ogłosiła „antyreli-
gijną pięciolatkę”. Według jej założeń, do 1 maja 1937 roku 
w ZSRS nie powinien funkcjonować żaden dom modlitwy, 
zaś „pojęcie Boga powinno być zlikwidowane jako przeży-
tek średniowiecza, jako narzędzie ucisku klas pracujących”. 
Powstał Związek Wojujących Bezbożników ZSRS, na czele 
z Centralną Radą, która wydawała gazetę „Bezbożnik Wo-
jujący”, która ukazywała się też w lokalnych mutacjach. 
Publikowano plakaty o treści m.in. „Na śmietnik bogów – 
kościoły na składy narzędzi rolniczych dla kolektywów”. 
Publikowano „naukowe” artykuły, mówiące o fi kcji mi-
tów religijnych, ich korzeniach, wywodzących się z kultu 
sił przyrody. Wyśmiewano i upokarzano duchowieństwo 
wszystkich wyznań, religijne tradycje, obrzędy, pamiątki. 
Początkowe pewne faworyzowania islamu w okresie pore-
wolucyjnym wynikało z chęci wykorzystania go jako ide-
ologii antykolonialnej, celem dywersji przeciw interesom 
i stanowi posiadania Wielkiej Brytanii na Wschodzie. 

W roku 1928 zlikwidowano pozostałe 52 mekteby – niż-
sze szkoły muzułmańskie i zakazano w nich nauki. Roz-
poczęła się kampania na rzecz ateizacji społeczeństwa. 
W roku 1931 na terytorium TASRS istniało już zaledwie 
980 meczetów z 2223 istniejących w roku 1917. Z 3700 
mułłów (imamów – duchownych) w roku 1930 zostało 625. 
Na przełomie lat 20. i 30. władza sowiecka praktycznie 
zlikwidowała muzułmańskie duchowieństwo. Ograniczo-
no do minimum naukę tradycji, historii i kultury tatarskiej. 

Lata 30. to początek coraz bardziej umacniającej się 
dyktatury Stalina, który rok 1929 określił jako rok „wiel-
kiego przełomu”. Rozpoczęła się industrializacja kraju, 
w tym też TASRS, realizowana metodami siłowymi, ob-
liczona na szybki efekt i wzrost bez względu na koszty 
społeczne i ekonomiczne. Te ostanie były zbyt duże, 
koszt społeczny przerastał jakiekolwiek możliwe zyski. 
Nastąpiła gwałtowna zmiana systemu życia i etyki, na 
której opierała się świadomość narodowa. Dotychcza-
sowe wartości etyczno-religijne, poczucie wspólnoty, 
współuczestnictwa oraz współodpowiedzialności zastąpił 
system etyki „klasowej i partyjnej”, która przede wszyst-
kim wysuwała wartości kolektywu i wpisywania się weń 
jednostki. Tworzyła się sowiecka mitologia „przodownic-
twa pracy”, „bohaterstwa pracy”. Jeszcze na początku lat 
20. TASRS była przede wszystkim krajem o gospodarce 
rolniczo-przemysłowej, z przewagą rzemiosła i przemysłu 
lekkiego, nie różniąc się tym zbytnio od reszty terytorium 
Związku Sowieckiego. Dopiero narzucona przez Stalina 
szybka industrializacja zmieniła proporcje. 

W grudniu 1929 roku Stalin ogłasił koniec NEP-u. Rok 
wcześniej rozpoczął się proces szachtyński, który zapo-
czątkował walkę z dawnymi, jeszcze przedrewolucyjnymi 
specjalistami technicznymi, dawną techniczną inteligencją. 
Sprawę tego „przestępstwa”, polegającego na założeniu 
istnienia ośrodka „sabotażystów przemysłowych” w rejo-
nie Szacht – węglowego zagłębia Donbasu, wspieranych 
przez zachodnich przemysłowców, potraktowano jako 
pretekst do pierwszej publicznej rozprawy sądowej, nagło-
śnionej przez ówczesne sowieckie media. Afera ta – „ujaw-
niona” na plenum KC w kwietniu 1928 roku – była pierwszą, 
pilotażową sprawą i zapoczątkowała późniejsze procesy 
i czystki. Zakończyła się pięcioma wyrokami śmierci. Mimo 
to, w roku 1928 wielu sowieckim obywatelom wydawało 
się, że życie powoli powraca do normalności. Już w roku 
1927 sowieccy ekonomiści przystąpili do opracowania za-

łożeń pierwszego planu pięcioletniego rozwoju gospodar-
ki państwa, zwanego popularnie „pięciolatką”. Został on 
przedstawiony do zatwierdzenia w kwietniu 1929 roku na 
XVI konferencji partyjnej. Okres realizacji pięciolatki wią-
zał się z budową przemysłu również na ziemiach tatar-
skich. Stalin narzucił niewiarygodne wręcz liczby związane 
ze wzrostem produkcji. Wyśrubowane zostały do niemoż-
liwości normy produkcyjne, już wcześniej ustanowione na 
prawie bardzo wysokim pułapie. 

Statystyka wykazywała żądane cyfry, tym bardziej, 
że z instytutów statystycznych, naukowo-badawczych 
i ekonomicznych zostali wyrzuceni wszyscy „mieńszewi-
cy, prawicowcy, bezpartyjni”, uznani za „szkodników”. 
W grudniu 1929 roku zjazd przodowników pracy rzucił 
hasło „pięć w cztery”, tzn. wykonania zadań pięciolatki 
w cztery lata. Aby temu podołać, wprowadzono postu-
lowane wcześniej przez Trockiego zasady militaryzacji 
pracy. W roku 1931 Stalin wprowadził nową siatkę płac, 
uzależnioną od wykonania normy i kategorii pracy. Rok 
później gospodarka narodowa zatrudniała 22,9 miliony 
ludzi. Niebywale wzrosła w bardzo szybkim tempie ilość 
mieszkańców miast, co odbiło się na – i tak już fatalnej – 
jakości życia w miastach. Na piętnastym zjeździe partii, 
w roku 1927 przyjęto kurs kolektywizacji rolnictwa, zaś na 
przełomie lat 1927/28 rozesłano po kraju rozporządzenia 
podpisane przez Stalina, które nakazywały zwiększenie 
tempa kolektywizacji na wsi. Stopniowo wprowadzano 
system nakazowy, mający zastąpić prawa ekonomiczne 
realizowane w okresie NEP-u.   

W latach 20. władze Związku Sowieckiego wobec mniej-
szości narodowych w Rosji realizowały politykę, której au-
torem był Józef Stalin. Nosiła ona nazwę korenizacji, czyli 
zakorzeniania, co oznaczało tworzenie formalnych naro-
dowych autonomii, rozwój lokalnego języka na poziomie 
administracyjnym i tworzenie lokalnej struktury partyjnej. 
W TASRS obowiązywała polityka tataryzacji. Na poziomie 
oświaty i ofi cjalnej kultury ludowej została już wcześniej 
opisana. Obejmowała również, o czym wyżej, tworzenie 
aparatu partyjnego: średniego i niższego szczebla, złożo-
nego z przedstawicieli miejscowej ludności. 

W listopadzie 1929 roku odbyło się trzecie plenum Ta-
tarskiego Obkomu (obłastnyj komitiet) partii, które mia-
ło wypracować stanowisko na szesnastą ogólnorosyjską 
konferencję partyjną i czternastą konferencję partyjną 
Tatarstanu (TASRS). Plenum potępiło Sułtan Galijewa 
i jego koncepcję tatarsko-muzułmańskiego narodowego 
komunizmu. Wraz z nim wyrzucono z partii wszystkich 
jego zwolenników. Wybrano Centralny Komitet Wyko-
nawczy WKP(b) Tatarstanu, którego członkami zostali: 
szef wydziału propagandy K. Mansurow, pierwszy sekre-
tarz Tatarskiego Obkomu – R. Sabirow, M. Burundukow 
– ludowy komisarz ds. edukacji, V. Ishakow – wiceprze-
wodniczący ds. Gospłanu i M. Budaili – przewodniczący 
Komsomołu, niedługo potem aresztowany za „rozsie-
wanie plotek szkodzących dyktaturze plroletariatu”6. 
Rozpoczęły się czystki wśród tatarskich liderów komuni-
stycznych. W roku 1930 represjonowano 2056 tatarskich 
komunistów, co stanowiło 13,4% wszystkich tatarskich 
członków WKP(b). Z tej liczby 2273 zostało oskarżonych 
o odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, z tego 329 
rozstrzelano na miejscu. Zaatakowano również tatarskie 
instytucje kulturalne i naukowe, powstałe w okresie kore-
nizacji. Pierwszą ofi arą było Stowarzyszenie Tatarologów 
rozwiązane w roku 1929. Latem następnego roku zlikwi-
dowano Instytut Orientalistyczny w Kazaniu, a następnie 

6 A. A. Rorlich, op. cit. , s. 155.
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grupę Dżidigan (Dżidigen), represjonowano Stowarzysze-
nie Tatarskich Pisarzy Proletariackich, zaś w roku 1932 
rozwiązano Tatgosizdat (Tatarskie Państwowe Wydaw-
nictwo). Pod pretekstem ulegania „sułtangaliewizmowi” 
czystka dotknęła działaczy kultury, literatów, naukowców 
i nauczycieli tatarskich. Sprawa grupy „Dżidigen” była 
pod koniec lat 20. XX w. pretekstem do rozprawienia się 
z uznaną za niepokorną inteligencją tatarską. Obwinio-
no sześciu młodych pisarzy, działaczy kultury, w tym N. 
Isambeta, A. Kutuja, G. Minskiego. Rozprawy toczyły się 
w latach 1929-19307. W roku 1932 scena polityczna par-
tii komunistycznej i sfera kultury były całkowicie podpo-
rządkowana moskiewskim, 
stalinowskim dyrektywom. 
W takiej to sytuacji, Tatar-
stan razem z Związkiem So-
wieckim wszedł w okres dru-
giej wojny światowej. 

W latach 30. rozpoczyna 
się intensywna industrializa-
cja TASRS. W okresie pierw-
szej pięciolatki, tj. w latach 
1929-1934, około 25% docho-
du narodowego ZSRS pocho-
dziło z produkcji przemysło-
wej. Blisko 80% populacji 
ludności zatrudnione było 
w rolnictwie, wypracowując 
50% całości dochodu narodo-
wego. Podobnie było w TA-
SRS. Pomiędzy rokiem 1914 
a 1922 wyroby przemysłowe 
stanowiły 25% dochodu. 
W roku 1925 wpływy z prze-
mysłu stanowiły już 70% 
dochodu narodowego repu-
bliki. W tym czasie, w okre-
sie NEP-u, 80% produkcji 
pochodziło z niedużych fi rm 
prywatnych. Na wsi śred-
niej wielkości gospodarstwa 
stanowiły 58% wszystkich, 
zaś duże i bardzo duże 7,6%. 
Lata 20. – to rozwój przemy-
słu lekkiego w TASRS – pro-
dukcja wyrobów lnianych (Fabryka im. Lenina), chemii 
dla gospodarstw domowych. Dopiero od lat 50. XX wieku 
zaczyna się rozwijać przemysł wydobywczy – wydobycie 
ropy naftowej i gazu ziemnego, a także produkcja samo-
chodów (słynne zakłady Kamaz). W dalszym ciągu rozwija 
się przemysł chemiczny.

8. OKRES II WOJNY ŚWIATOWEJ. 
PRÓBA WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ 
U BOKU NIEMCÓW

Po ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki pewna nieduża 
część emigracji politycznej Tatarów Nadwołżańskich za-
częła kolaborację z Niemcami, w sensie zarówno politycz-
nym, jak i militarnym. Spodziewali się realizacji swoich na-
rodowych aspiracji we współpracy z III Rzeszą, tzn. uzyska-
nia niepodległości w granicach Republiki Idel-Ural z roku 
1918. W roku 1942 doktor Ahmet Temir – wykładowca języ-
ka tatarskiego na uniwersytecie berlińskim – był ze strony 

7 Tatarskij Encikłopiediczieskij Słowar’, op. cit. , s. 173.

tatarskiej organizatorem przedstawicielstwa wobec władz 
niemieckich. W rosyjskiej historiografi i nazywane jest ono 
Komitetem Idel-Uralu, chociaż ofi cjalnie takiej nazwy nie 
używano8. Ahmet Temir pracował w wydziale propagandy 
radiowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy. For-
mowanie tatarskiego przedstawicielstwa rozpoczęło się 
w maju 1942 roku. W jego skład weszli: Ahmet Temir – jako 
przewodniczący „prezydent”, Rais Samat, Iskander Jau-
szew, Szafi  Ałmas, Alimdżan Idrisi, Szamsi Idrisi oraz Heinz 
Unglaube ze strony Niemców Nadwołżańskich. Dodatko-
wo w czerwcu do komitetu dołączyli: Ahmed Zaki Walidi, 
Tamurbek Dawletszin, Abdulgani Usman, Mugin Bachtikow 

i Fatkułła Abzaletdinow. 
W lecie 1943 roku człon-

kowie Komitetu Turkie-
stańskiego zwrócili się 
do Tatarów z propozycją 
o utworzenie jednego, 
wspólnego przedstawiciel-
stwa, którą poparło nie-
mieckie Ministerstwo do 
Spraw Okupowanych Tere-
nów Wschodnich A. Rosen-
berga i jego przedstawicie, 
prof. Gerhard von Mende 
oraz Patrik von zur Mühlen. 
Wprawdzie Tatarzy i Basz-
kirzy przeciwstawiali się 
temu pomysłowi, jednak-
że decyzje Ostministerium 
były ostateczne. Na czele 
Turkiestańsko-Tatarsko-
-Baszkirskiego Komitetu 
stanął Veli Kajum Chan, zaś 
Tatarów Nadwołżańskich 
reprezentował Szafi  Ałmas, 
którego prawdziwe nazwi-
sko brzmiało Gabdrachman 
Gibadułłowicz Galiullin. 
Badacze tego okresu i pu-
blicyści używali często na-
zwiska Szafi jew. Urodził się 
on w roku 1885. Pseudonim 
Szafi  Ałmas wziął od imienia 
swego przodka9. W Niem-

czech mieszkał od 1928 roku. Od roku 1942 za zgodą i z po-
mocą władz niemieckich odwiedzał obozy sowieckich jeń-
ców wojennych, werbując ochotników do Legionu Idel-Ural 
w ramach armii niemieckiej. Strona niemiecka po konsulta-
cjach uznała Szafi ego Ałmasa za osobę najodpowiedniejszą 
do szefowania przedstawicielstwu Związku Walki Turko-Ta-
tarów Idel-Uralu. Niemniej, zarówno ze strony innych komi-
tetów, jak i przedstawicieli administracji niemieckiej, trwały 
usilne starania o zmianę lidera tatarskiego. Sam Szafi  Ałmas 
17 października 1944 roku wystosował pismo do Ostministe-
rium, na ręce Gerharda von Mende, w którym podkreślał 
swoją rolę w walce o wolny Idel-Ural. Pismo to, napisane 
pompatycznym stylem, odniosło skutek i Szafi  Ałmas dalej 
sprawował swoją funkcję aż do stycznia 1945 roku, kiedy to 
wykorzystując swoje tureckie obywatelstwo uciekł do Turcji, 
gdzie zmarł w 1954 roku. 

Skład komitetu Związku Walki Turko-Tatarów Idel-Uralu 
przedstawiał się na początku stycznia 1945 roku następu-
jąco: Szafi  Ałmas – prezydent organizacji, Salich Fajzullin – 
zastępca, Garif Sułtan – przewodniczący organizacji, Kasza-

8 Iskander Giljazow, Legion Idel-Ural, Moskwa 2009, s. 230.
9 Jw., s. 235.
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pow – starszy lejtnant, Wafi n – kapitan i ofi cer łącznikowy 
ze sztabem niemieckich formacji ochotniczych oraz szef wo-
jennego wydziału Związku Walki Turko-Tatarów Idel-Uralu, 
a także łącznik z Wehrmachtem. Iwan Skobielew – Czuwasz, 
przewodniczący oddziału niemuzułmańskich narodów Idel-
-Uralu, Szakir Ałkajew – pułkownik, Galim Ajdagułow – re-
daktor literackiego czasopisma, odpowiedzialny za sprawy 
kultury, Iszmajew – redaktor naczelny gazety „Idel-Ural”, 
Isłamgułow – członek redakcji, Gunafi n – szef obozów 
ochotników w Dargibel i Bewerungen. To ostatni skład ko-
mitetu. 29 sierpnia 1943 roku Szafi  Ałmas opublikował w ga-
zecie legionowej „Idel-Ural” list otwarty do legionistów, 
będący jednocześnie programo-
wym dokumentem tatarskiego 
ruchu pod niemieckimi auspicja-
mi. Główne tezy tego wystąpie-
nia zawierają się w poniższych 
punktach:

• Walczymy nie tylko 
przeciw bolszewizmowi, 
ale także by zniszczyć 
rosyjski imperializm. 
Pojęcie „Wielkorosji” 
pojawiło się dopiero 
po podporządkowaniu 
przez Rosję narodów 
wschodu. 

• Tatarscy chłopi byli spy-
chani na coraz gorszą 
ziemię, tatarskie wsie 
odsuwano od miast, ta-
tarska populacja była 
coraz bardziej rozrzuco-
na, tatarskie społeczeń-
stwo na siłę chrystiani-
zowano i rusyfi kowano, 
tłamsząc tatarską kultu-
rę, chociaż Tatarzy ginę-
li i walczyli za rosyjskich 
carów; naród był uciska-
ny i poniżany.

• Szafi  Ałmas pisał: Nigdy 
żadne rosyjskie państwo 
nie powie nam: macie 
swój kraj, swoje bogactwa, żyjcie wolno i korzystaj-
cie z tego według waszej woli10.

• Tatarzy, którym nie potrzeba żadnych „pięknych 
słówek” o autonomii, powinni wykorzystać nada-
rzającą się okazję, kiedy Niemcy dali im broń do 
ręki, żeby „walczyli za wolność”. W tej walce Le-
gion Idel-Ural jest jądrem organizacyjnym i powi-
nien grać szczególną rolę. 

• Pojęcie Idel-Ural, a nie Tatarstan stosuje się po to, 
by uwypuklić łączność narodów Powołża i Uralu, 
których dotyczy wspólny historyczny los, nie tylko 
samych Tatarów.

Komitet zorganizował również zjazd, kurułtaj przed-
stawicieli narodów Idel-Uralu, który odbył się w gmachu 
rady miejskiej Greiswaldu na północy Niemiec, pomiędzy 
wyspami Rugią i Wolin, w dniach 3-5 marca 1944 roku. 
Zjechało nań około 200 delegatów, przede wszystkim 
z Legionu Tatarów Nadwołżańskich (Idel-Ural). Ponadto 
uczestniczyli w nim niemieccy urzędnicy Ostministerium, 
wyżsi ofi cerowie i przebywający w Niemczech przedsta-
wiciele innych komitetów narodowych. Prof. Gerhard 

10 Jw., s. 250.

von Mende z ramienia Ostministerium krótko opisał nie-
miecką politykę wschodnią. Zjazdowi towarzyszyły tak-
że wydarzenia kulturalne. Na koniec przyjęto rezolucję 
podsumowującą. W preambule mówiło się o 400 latach 
rosyjskiej okupacji i ucisku narodów Powołża oraz Uralu. 
Jednakże nie straciły one nadziei na ponowne zorganizo-
wanie swojej państwowości. Według autorów tejże pre-
ambuły – wraz z wejściem Wehrmachtu na teren Związ-
ku Sowieckiego, Tatarzy ponownie otrzymali szansę nie-
podległości. Dzień likwidacji bolszewizmu będzie dniem 
wyzwolenia narodów Idel-Uralu. W celu realizacji tej 
szansy dowództwo niemieckie w sierpniu 1942 roku po-

stanowiło sformować Legion 
Tatarów Nadwołżańskich. 
Sztab i punkt werbunkowo-
-organizacyjny znajdował się 
w miejscowości Jedlnia, na 
wschód od Radomia11. Two-
rzenie legionu szło dosyć 
opornie, wbrew deklaracjom 
politycznym grupy działa-
czy. Na początku powstało 
około 15 kompanii, w tym 7 
batalionów polowych i służb 
pomocniczych armii niemiec-
kiej jako ochrona transportu, 
kolei, służb budowlanych itp. 
W pierwszych miesiącach 
1943 roku na front wysłano 
3 tatarsko-wołżańskie ba-
taliony (826, 827, 828), zaś 
w drugiej połowie roku ko-
lejne cztery, noszące numery 
od 828 do 831. Stan liczebny 
batalionu wynosił od 800 
do 1000 żołnierzy, w tym 60 
osób niemieckiego personelu 
kadry dowódczej: 4 ofi cerów, 
1 urzędnik wojskowy, 32 pod-
ofi cerów i 23 szeregowych. 

Ogólna liczba żołnierzy 
wynosiła 13 tysięcy. Służyli 

tam nie tylko Tatarzy, ale też 
i inne narodowości Powoł-

ża i Uralu: Baszkirzy, Maryjczycy, Mordwini, Czuwasze, 
Udmurci. Pod koniec roku 1943 bataliony zostały skierowa-
ne na front zachodni, do południowej Francji. 

W roku 1944, rozkazem z 15 grudnia Legion Tatarów 
Nadwołżańskich połączono z innymi wschodnimi jednost-
kami, tworząc na rozkaz Heinricha Himmlera jednostkę 
Wschodniotureckiego Waff en SS, pod dowództwem SS-
-Standartenführera Haruna El-Raszida Beja alias Wilhel-
ma Hintersatza12. Urodził się on 26 maja 1886 roku w Sen-
ftenbergu. Podczas I wojny światowej był niemieckim 
odpowiednikiem T. E. Lawrence’a. Oddelegowany przez 
niemieckie Ministerstwo Wojny do służby w armii turec-
kiej w roku 1916, nauczył się tureckiego i podstaw arab-
skiego. Zaczął się pasjonować kulturą i religią muzułmań-
ską, w efekcie czego dokonał konwersji na islam, w Turcji 
w roku 1919. Jego przyjaciel Szejch ul-Islam Kiazim Eff endi 
wybrał mu imię Harun El-Raszid Bej. Wilhelm Hintersatz 
jako Harun El-Raszid Bej organizował również z polece-
nia prezydenta Republiki Weimarskiej – Friedricha Eberta 

11 Joachim Hoff man, Die Ostlegionen 1941-1943, Freiburg im Breisgau 
1986, s. 33. 

12 Oleg Walentynowicz Romańsko, Musul’manskije legiony wo wtoroj 
mirowoj wojnie, Moskwa 2004, s. 297.

SS-Standartenführer Harun El-Raszid Bej – Wilhelm 
Hintersatz.
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Dżafer Sejdamet

WSPOMNIENIA (9)

GRÓB BRATA

Pewnego dnia udaliśmy się z ojcem do naszej winnicy, dość 
daleko od wsi. Gdy przechodziliśmy obok cmentarza, nie 
mówiąc ojcu, oddaliłem się i poszedłem na grób mego uko-
chanego brata, obok źródła. Ojciec przyszedł za mną. Na 
grobie brata widniał napis ułożony przez mnie. Postaliśmy 
około dziesięciu minut, odmówiliśmy surę Fatihę1. Wspo-
mnieliśmy w myślach brata... Z oczami wilgotnymi od łez 
wolno oddaliśmy się od grobu i poszliśmy dalej.

TUREK MUSTAFA

W winnicy wyszedł nam na spotkanie Mustafa – pracował 
u nas, pochodził ze wschodniej Turcji. W czasie tego poby-
tu wcześniej go nie widziałem. Już w pierwszych słowach 
zapytał mnie, czy Turcja weźmie udział w wojnie. Odpo-
wiedziałem, że jest to bardzo prawdopodobne i dlatego 
powinien jak najszybciej wrócić do ojczyzny. Spojrzał na 
ojca i zaczął całować moje ręce... Rzekł: „Tak, panie, już nie 
mogę tu zostać”. Mustafa był zaufanym ojca, dlatego ojciec 
nie chciał, aby odchodził od nas. Zaczął go przekonywać: 
„Czekaj, Mustafo... Jeszcze nie wiadomo, czy Turcja przystą-
pi do wojny... Jak nawet przystąpi, łatwo tam pojedziesz, nie 
ma co się śpieszyć”. Mustafa nie odpowiadał, spoglądał na 
mnie... Oczekiwał ode mnie wsparcia. Wyraziłem przeko-
nanie, że Mustafa absolutnie i to jak najprędzej powinien 
jechać i poprosiłem jedynie ojca, aby zapłacił mu złotymi 
monetami. Powiedziałem Mustafi e, żeby nikomu o naszej 
rozmowie nie mówił, a co najwyżej wyjaśnił, że wyjeżdża 
w związku z chorobą kogoś z rodziny w Turcji. Z drugiej 
strony jednak zasugerowałem, by jednak namówił do wy-
jazdu tych spośród swych krajan, do których ma zaufanie. 
Na te słowa Mustafa odrzekł: „Znaczy, panie, że według 
was wojna znowu nam przeznaczona... Niech Bóg wspo-
może”. Miał łzy w oczach, rzekł: „Ci giaurzy, panie, bardzo 
mocni” – i westchnął. Usiłowałem go pocieszyć mówiąc: 

1 Fatiha (ar. Otwierająca) – pierwsza i prawdopodobnie najstarsza 
sura Koranu, składająca się z siedmiu wersetów o treści: W imię 
Boga Miłosiernego, Litościwego! Chwała Bogu, Panu światów; 
Miłosiernemu, Litościwemu; Królowi Dnia Sądu; Ciebie czcimy 
i Ciebie prosimy o pomoc; Prowadź nas drogą prostą; Drogą tych, 
których obdarzyłeś dobrodziejstwami, nie zaś tych, na których jesteś 
zagniewany, i nie tych, którzy błądzą - tłumaczenie wg: Koran; 
z arabskiego przełożył i komentarzem opatrzył Józef Bielawski, 
Warszawa 1986. Fatiha bywa recytowana nad grobem zmarłego, 
przy ceremonii ślubnej i składania przysięgi (wszystkie przypisy 
w tekście pochodzą od tłumacza). 

„Oni mocni, ale Niemcy mocniejsi, nie bójmy się Mustafo, 
Bóg nam pomoże”. Mustafa wrócił do swojej pracy, my zaś 
z ojcem spróbowaliśmy winogron, pochodziliśmy trochę po 
winnicy i wróciliśmy.

OJCIEC 
– ZAMYŚLONY

Po rozmowie z Mustafą twarz ojca jeszcze bardziej spo-
ważniała. Mówił mało, ciągle coś przemyśliwał. W czasie 
drogi nagle zwrócił się do mnie i powiedział: „Znaczy, nie 
masz wątpliwości, że Turcja też przystąpi do wojny... W ta-
kim razie dlaczego nie powiedziałeś tego otwarcie kolegom 
w Jałcie?” Czemu... Odpowiedziałem: „Jaka korzyść wy-
nikłaby dla naszych z tego, że wiedzieliby o tym kilka dni 
wcześniej?... Mustafa i jego kajanie to obywatele Turcji... 
Pozostawienie ich tutaj jest dla nich niekorzystne, powinni 
wyjechać”. Przekonałem ojca. Następnego dnia kazał za-
wołać Mustafę. Dał mu w złocie wypłatę i bakszysz. Musta-
fa wyjechał z żalem. Od tego dnia ojciec zaczął dokładnie 
śledzić gazety i słuchać wiadomości, z uwagą interesował 
się przebiegiem wojny. Cieszył się bardzo sukcesami Niem-
ców.

CZY TURCJA POWINNA PRZYSTĄPIĆ 
DO WOJNY?

W tych dniach Ismail Bej w gazecie Terdżuman bronił tezy, 
że Turcja powinna pozostać neutralna. Mój ojciec też uwa-
żał, że byłoby to z korzyścią dla Turcji. Pewnej nocy, na 
spotkaniu przyjaciół ojca w naszym domu – uczestniczyło 
w nim też kilku znajomych nauczycieli – ojciec poruszył ten 
temat... Wszyscy bardzo się zainteresowali... Ja stwierdzi-
łem, że Turcja nie zdoła pozostać niezaangażowana, i jeżeli 
przystąpi do wojny, to tylko z Niemcami. Powiedziałem, że 
największym oczekiwaniem Rosji jest opanowanie Cieśnin 
i Stambułu, i w tym celu mogą się porozumieć z Anglika-
mi i Francuzami, a być może nawet już się porozumieli. Te 
słowa wszystkich pogrążyły w smutku. Zamilkli i na na-
szym posiedzeniu przez kilka chwil zaległa cisza. Jeden ze 
starszych wsi rzekł: „Kozak nigdy się nie nasyci... Znaczy, 
chce jeszcze połknąć Turcję... Oby Bóg nam pomógł”. „Ko-
zak nigdy się nie nasyci...” – jakże prawdziwe były te słowa. 
Rosjanie może rzeczywiście nie jedzą wiele... Ale przeważ-

oddział „Freikorpsu” do walki z aktywistami „Spartakusa” 
i komunistami. Uczestniczył w niemieckiej misji do Per-
sji, celem utworzenia niemieckich wpływów politycznych 
w tym kraju. 7 czerwca 1944 w stopniu sturmbannführera 
wstąpił w szeregi Waff en-SS, awansując niebawem do stop-
nia standartenführera. W październiku 1944 roku obejął 
dowództwo Ostmuselmanische SS-Regimentu, 1 grudnia 
przemianowanego na Osttürkische Waff en-Verbande der 
SS. Biogram jego jest ciekawym przyczynkiem do historii 
relacji niemiecko-tureckich i tatarskich. 

Żołnierze tego legionu w roku 1945 znaleźli się w pół-
nocnej Jugosławii i część z nich została przez Anglików 
wydana władzom sowieckim. Opisał to literacko jeden 
z największych polskich pisarzy XX wieku – Józef Mac-
kiewicz w swojej słynnej powieści „Kontra” w dokumen-
talno-literackim eseju pt. „Tragedia nad Drawą” oraz pro-
zie wspomnieniowej pt. „Wschodniotureckie Waff en SS”, 
zamieszczonej w tomie esejów i wspomnień pt. „Droga 
Pani”.

Selim Chazbijewicz 
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nie nie zauważają, że się nasycili... 
Ta myśl – w tym aspekcie słuszna – 
wyrażała też inne, może ważniejsze 
spostrzeżenie – że imperialistyczna 
Rosja mimo całej swej dotychczaso-
wej ekspansji terytorialnej i tak nie 
jest nasycona – było to symboliczne 
wyrażenie całej rosyjskiej historii.

Potem zebrani zaczęli opowiadać 
o armii tureckiej i wierze w zwycię-
stwo Niemiec.

Nazajutrz pojechałem do Jałty... 
Przed rozmową z kolegami wstą-
piłem do Derekoj. Porozmawiałem 
z Hamdim i jego matką. Opowie-
dzieli mi, że w sprawach paszporto-
wych mają pewne trudności, ale Kurt 
Mehmet Aga usiłuje je rozwiązać. 
Przeżywali wielki niepokój i podnie-
cenie: co będzie, jeżeli wojna nagle 
wybuchnie, albo po drodze statek 
uderzy w miny... Odpowiedzialność 
za całą rodzinę spoczywała na bar-
kach matki. Ta kobieta, zamyślona i wrażliwa, wzruszała 
mnie. Z całego serca pragnąłem, aby zostali. Ale koniecz-
ność życiowa przeważnie zmuszała nas, byśmy kroczyli 
wbrew głosowi serca... Nie wiedziałem, kiedy ponownie 
ujrzę siostrę Hamdiego – Hanifę, tę Hanifę, która stała się 
przyczyną, dla której w moim sercu, sercu człowieka, który 
w życiu jeszcze niewiele widział, zrodziła się i wzrosła zdo-
biąca moje marzenia – miłość, Hanifę, do której z Paryża, 
gdy uczyła się w amerykańskim college’u w Arnawutkoj2 
wysłałem kilka listów i jakieś książki po angielsku, Hanifę, 
od której otrzymałem w zamian tylko krótki, kilkuzdanio-
wy list z podziękowaniami...

Hamdi – tak jak jego matka wrażliwy i czuły, jakby czytał 
w mym sercu – tego dnia wyczuwając mój niepokój i ból, nie 
pozostawił mnie samego. W czasie mojej wizyty u Hamdie-
go, cała społeczność Derekoj – ze sztandarami na przedzie, 
potem dzieci z medresy, imamowie – wszyscy z modlitwą 
za zwycięstwo Rosji szli w procesji do Jałty. My nie wyszli-
śmy z domu, trwaliśmy pogrążeni w rozmowie. Po południu 
Hamdi, jego siostra i ja najpiękniejszą dorożką w Jałcie zro-
biliśmy przejażdżkę do Ałupki. Wieczorem poszedłem do 
Dżafera Ablajewa. Przyszedł też Iskender Ahmedow. Razem 
udaliśmy się do Emira Hasana Adamanowa w Jałcie, długo 
rozmawialiśmy o polityce i „sprawie narodowej”. Moi przyja-
ciele uważali, że jeżeli armia rosyjska poniesie klęskę, to tak, 
jak było w roku 1905, rewolucja może wybuchnąć. Jednak 
nikt z nich nie sądził, że zwycięstwo rewolucji będzie równo-
znaczne z upadkiem caratu. Dlatego pragnęli, by narodowa 
organizacja konspiracyjna pozostała tylko pomiędzy kilko-
ma ludźmi, kategorycznie nie godzili się na szersze przygo-
towania. A ja już więcej się nie upierałem.

PARYŻ NIE POKONAŁ WIOSKI KYZYLTASZ

Następnego dnia Dżafer Ablajew zaprosił na przyjęcie 
Hamdiego, jego siostrę i mnie. Chociaż ani Dżaferowi 
ani nikomu innemu nie opowiedziałem o mojej miłości, 
on albo coś sam – błyskotliwy i inteligentny – zauważył, 
albo chciał, abym był zakochany, dość, że zorganizował to 
przyjęcie. Gdy zebraliśmy się w domu, delikatnymi żartami 
i aluzjami dał mi odczuć, że wie o moim uczuciu... 

Bardzo mocne musiało być wówczas nasze tradycyjne, 

2 Arnawutkoj – dzielnica Stambułu na europejskim brzegu Bosforu.

narodowe wychowanie i nasze obyczaje, skoro ja, przez 
kilka lat mieszkaniec Paryża, mimo wszystko czerwieniłem 
się od tych Dżaferowych żartów. On zaś zauważywszy to, 
mówił: „Paryż nie pokonał wioski Kyzyltasz”3 i śmiał się.

W domu Dżafera, położonym pośrodku pięknego ogro-
du, spędzaliśmy wtedy niezapomniane godziny. Spotkanie 
to spowodowało, że moje przyjacielskie uczucia wobec Dża-
fera, zresztą i tak bardzo silne, wzrosły jeszcze bardziej. 

W tydzień później znów przyjechałem do Jałty, odpro-
wadziłem Hamdich na statek i pożegnałem. Chociaż nie 
wiedziałem, czy jeszcze kiedykolwiek zobaczymy się, nie 
powiedziałem o tym tej dziewczynie, którą kochałem ca-
łym sercem i umysłem. Cały niepokój i smutek schowa-
łem w sercu... Pożegnałem ich powiewając chusteczką 
z nabrzeża i odszedłem spoglądając, jak z każdą chwilą 
oddalają się. Tym razem w Jałcie była ze mną moja siostra 
Ajsze. Widziała się z rodziną Hamdiego i uczestniczyła 
w pożegnaniu. Chociaż miała wtedy 12-13 lat, rozumiała 
moje emocje. Kiedy wróciliśmy do domu, opisywała mamie 
i siostrze Hatidży to, co widziała, szczególnie wychwalała 
Hanifę i opowiadała, jak bardzo ją lubi. 

Z CZELEBIM DŻIHANEM 

Przez prawie tydzień jeździłem do okolicznych wiosek 
i rozmawiałem z tamtejszymi nauczycielami, inteligencją, 
przyjaciółmi i krewnymi. Mówiliśmy o sprawach narodo-
wych, o polityce, albo po prostu gawędziliśmy. Potem po-
jechałem do Akmesdżit, a stamtąd do Gozlewe. Kilka dni 
gościłem u Czelebich Dżihanów. Tylu gości przybywało 
z Gozlewe i okolic, że nie mieliśmy z Czelebim Dżihanem 
możliwości, aby tylko we dwóch dłużej porozmawiać. Nie 
udało się nam też pójść do kafany w mieście i tam swo-
bodnie pomówić. Rozmawialiśmy ze znajomymi serdecz-
nie i poważnie. Wszyscy, z którymi spotykaliśmy się, czy 
to wieśniacy czy mieszczanie, wykształceni, czy nie, byli 
ludźmi głęboko wierzącymi w idee narodowe. W czasie 
tego pobytu poznałem nauczyciela z Gozlewe, pochodzą-
cego z książęcego rodu mirzów – Osmana Czelebijewa. Ten 
poważny, spokojny, wyważony człowiek wywarł na mnie 
wrażenie. Zawsze ciepło wspominam tego uczuciowego 
i serdecznego człowieka rozumiejącego ciężką sytuację 
naszego ludu. Chociaż pochodził z wysokiego rodu, potra-

3 Kyzyltasz – rodzinna wieś autora wspomnień.

Jałta na starej widokówce.
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fi ł dobrze porozumieć się z ludem. Cenił wiedzę, prawdę, 
człowieczeństwo. Odczuwał ogromną więź z narodem. 

Doszliśmy z Dżihanem do wniosku, że musieliśmy jed-
nak znaleźć chociaż kilka chwil na rozmowę sam na sam. 
Dlatego pewnego dnia rankiem poszliśmy za miasto, aż na 
step i tam omówiliśmy, jak zintensyfi kować naszą konspi-
racyjną działalność na Krymie, gdzie powinni działać i spo-
tykać się podlegli nam towarzysze. 

PIERWSZE KONSPIRACYJNE SPOTKANIE 

Aby przejść do konkretów, zadecydowaliśmy, że nasi towa-
rzysze – członkowie tajnego stowarzyszenia Watan, przeby-
wający na Krymie, będą spotykać się w Akmesdżit, w jed-
nym z pomieszczeń na tyłach kafany niejakiego Wagema, 
w której pracował Weli Ibrahimow. Do kafany tej często 
przychodzili nasi, miejsce było bardzo ludne. A poza tym 
nasi i tak zbierali się w tej kafanie w sprawach handlowych. 
Mieliśmy pewną dozę zaufania do Welego Ibrahimowa – 
wiedzieliśmy, że w 1905 r. współdziałał z rewolucjonistami 
i jest bardzo oddany ludowi. Pierwszym moim zadaniem 
po przybyciu do Akmesdżit, było dojście z nim do poro-
zumienia. Powiedziałem mu, że nie planujemy tworzenia 
żadnej organizacji, uważamy jedynie, iż dyskusje z kilkoma 
przyjaciółmi o zagadnieniach narodowych są przecież po-
żyteczne, i pytamy, czy w tym celu moglibyśmy spotykać 
się w jednym z pomieszczeń na tyłach kafany. Zapytałem 
też, czy, według niego, wzbudziłoby to zainteresowanie po-
licji, a w razie nalotu policyjnego – czy mógłby nam pomóc 
zapewniając ucieczkę tylnymi drzwiami. Oczy Welego roz-
błysły, ożywiły się. Powiedział: „Jak bardzo, jak bardzo mnie 
uradowałeś... Znaczy, że wy też na nowo czekacie nadejścia 
rewolucji”. Powiedział to tak serdecznie, tak od serca, że 
odezwałem się doń patrząc prosto w jego ożywione oczy: 
„Nie wątpimy w to... To pewne. Ale co my zrobimy... To wła-
śnie nas zastanawia”. Pomyślałem, że – aby nie wzbudzać 
podejrzeń – lepiej będzie, jeżeli nie będę dłużej rozmawiał 
z Welim, i nie czekając na jego odpowiedź, dodałem: „Zna-
czy, dogadaliśmy się. Przyjdziemy”. I odszedłem. W dwa dni 
później razem z przyjaciółmi zrobiliśmy pierwsze zebranie. 
Weli dyżurował – nie oddalił się z kafany nawet na sekundę. 
Robił też tak i później z wielkim poświęceniem. O sprawie 
opowiedział tylko 1-2 przyjaciołom z rewolucji 1905 r., z któ-
rymi był w zażyłych stosunkach. 

W tym zebraniu wzięli udział: nauczyciel medresy Dag-
dajyr – Abdulhakim Hilmi, Czelebi 
Dżihan i jeszcze kilku kolegów, któ-
rych imion nie pamiętam.

Najważniejszym rezultatem ze-
brania była decyzja utworzenia orga-
nizacji centralnej. Towarzysze dali mi 
i Czelebiemu Dżihanowi pełnomoc-
nictwo decydowania o sposobach 
działania we wszystkich zagadnie-
niach, ustalili, że możemy wciągnąć 
do naszej działalności tych ludzi na 
Krymie, których uznamy za odpo-
wiednich. Zadaniem każdego z ko-
legów było znaleźć i przygotować 
dwie – trzy godne zaufania osoby. 
Poza tym jako cel stawialiśmy so-
bie obecność blisko włościaństwa, 
uświadamianie mu tragizmu naszego 
narodowego położenia – szkód, jakie 
przynosi mieszanie się caratu w na-
szą religię, szkolnictwo, fundacje re-
ligijne, dalej – analizę antynarodowej 

działalności naszej administracji religijnej, ulemów i mi-
rzów będących narzędziami caratu. Nikt – oprócz Czele-
biego Dżihana i mnie – nie tylko miał nie mówić, że przygo-
towujemy się do rewolucji, ale nawet wymawiać słowa re-
wolucja. Razem z Czelebim Dżihanem ustaliliśmy nazwiska 
kilku kolegów, z którymi należało spotkać się i wciągnąć 
ich do „sprawy”. Natychmiast przeszliśmy do działania.

ABBAS SZIRINSKI

Czelebi Dżihan bardzo lubił Abbasa Szirinskiego. Chociaż 
nie znał go osobiście, był pod wrażeniem jego rewolucyj-
ności, gorącego zaangażowania, które wykazał w 1905 r. 
– wystąpił wtedy nawet przeciw własnemu ojcu. Poza tym 
– znał dobrze język i literaturę rosyjską. Wszystko to wy-
warło bardzo pozytywny wrażenie na Czelebim Dżihanie. 
Razem poszliśmy do domu Abbasa w Akmesdżit, położo-
nego pośród dużych, wiekowych drzew. Domostwo swym 
zewnętrznym wyglądem i wyposażeniem wnętrz opowia-
dało o bolesnej sytuacji, w jakiej znalazła się rodzina, któ-
ra dawniej, w czasach chańskich pod względem ważności 
stała zaraz po władcach państwa. Wszędzie widać było 
upadek i biedę. Kto wie, o czym opowiedziałyby te sędzi-
we drzewa, gdyby umiały mówić. W epoce chanatu bejo-
wie Szirinu głównie mieszkali w Karasubazar, mieli jednak 
majątki i pałace w Akmesdżit. Kto wie, może na miejscu 
tego wielkiego i starego domu stał ongiś piękny, wspaniale 
urządzony pałac. Kto wie, ile radości, szczęścia i wesoło-
ści przelewało się przez jego komnaty zdobione słynnymi 
krymskimi kobiercami...

Abbas Szirinski przywitał nas zdziwiony, lecz uprzejmie. 
Po krótkiej rozmowie na tematy ogólne przeszliśmy od 
sedna sprawy. Czelebi Dżihan opowiedział, że Abbas Szi-
rinski czasie swego pobytu w Stambule wywarł pozytywne 
wrażenie na wszystkich naszych przyjaciołach, dodał, że 
dla nas wszystkich jego postać ma wielkie znaczenie i że 
byłoby korzystne, jeśli od czasu do czasu spotkalibyśmy 
się dla omówienia spraw narodowych. Z kolei ja stwierdzi-
łem, że Abbas Szirinski zyskał nasz najwyższy szacunek za 
swą postawę czasie w rewolucji 1905 r. i że chcemy skorzy-
stać z jego doświadczeń. Nasz rozmówca nie zareagował, 
nie wykazał zainteresowania naszymi słowami... W końcu 
spytał, czy działamy w organizacji, jeżeli tak – to, oświad-
czył, nie uznaje tego za właściwe i do organizacji nie przy-
stąpi... Wtedy Czelebi Dżihan zaczął otwarcie namawiać 

Bachczysaraj na starej widokówce.
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Abbasa do przystąpienia do naszej grupy, niestety, bez-
skutecznie. W ten sposób nasze pierwsze przedsięwzięcie 
dało negatywny rezultat. Byliśmy zdeprymowani. Sytuacja 
zdawała się dowodzić, że nie będzie nam łatwo znaleźć po-
rozumienie z rewolucjonistami roku 1905 czy też z ludźmi 
wykształconymi w Rosji. Nie rozumieliśmy, dlaczego Ab-
bas otwarcie nie wytłumaczył nam, dlaczego nie chce się 
z nami porozumieć i współpracować. Wytłumaczyła nam 
to wiele później historia – w sposób, którego nijak nie prze-
widywaliśmy – bardzo gorzko.

Łatwo natomiast dochodziliśmy do porozumienia 
z tymi, którzy wykształcenie zdobyli w Turcji, w medre-
sach na Krymie albo byli samoukami. Ale dla nas istotne 
było porozumienie się ze starymi rewolucjonistami i z oso-
bami, które mogły odegrać rolę w rosyjskim środowisku 
a poza tym – dobrze znały język rosyjski. Pod tym kątem 
dokonaliśmy z kolei rozeznania odnośnie adwokata Muftu-
zadego Ahmeda Beja z rodu mirzów, ale w końcu doszliśmy 
do wniosku, że nie jest on odpowiednim człowiekiem do 
zaproponowania współpracy. 

MEHMET BEKIROW

Obydwaj uważaliśmy za ważne, by porozumieć się z sędzią 
pokoju, prawnikiem Mehmedem Bejem Bekirowem, który 
z sukcesem kierował Jałtańskim Towarzystwem Dobro-
czynnym (Jalta Dżemijeti Hajrijesi), równocześnie twórcą 
spółdzielni Bereket (Obfi tość), osobą, która doprowadziła 
do powstania wielkiego, wspaniałego, kamiennego bu-
dynku szkoły w Derekoj i zapewniła wzrost liczby naszych 
studentów na rosyjskich uniwersytetach. Powaga tego 
przedsiębiorcy i jego uczciwość powodowały, że mieliśmy 
do niego pełne zaufanie. Co prawda wszyscy skarżyli się, 
że jest swarliwy i nerwowy, ale my uważaliśmy, że to on ma 
rację, a otoczenie go nie rozumie. Od niego oczekiwaliśmy 
największego wsparcia i planowaliśmy, że zostanie posłem 
do Dumy, by bronić naszych praw.

Z tym przekonaniem i uczuciem najwyższego szacun-
ku udałem się do Jałty, i tam o wszystkim opowiedziałem 
Dżaferowi Ablajewowi, Eminowi Hasanowi Adamanowo-
wi i Iskenderowi Ahmedowowi. Poprosiłem, aby ułatwili 
sprawę. Uznali, że nasze opinie i decyzje są właściwe... 
Oświadczyli nam, że sami też z całego serca pragną, aby 
sprawa się powiodła, powiedzieli także, że pomogą mi. 
Jednak była w nich pewna niewypowiedziana wątpliwość. 
Jak zwykle Emin Hasan Adamanow stał się tym, który wy-
jaśnił ją kilkoma zdaniami – otwarcie, szczerze i prosto. 
Powiedział, że Mehmet Aga będzie zadowolony, że sam 
pragnie tego samego, co my, ale jego żona, pani Fatma, 
pochodząca z książęcego rodu, sprzeciwi się... Iskender 
Ahmedow, którego żona też pochodziła z książęcej rodzi-
ny, powiedział, że Mehmet Aga zaraz po usłyszeniu naszej 
propozycji bez słowa wyjdzie z pokoju, poradzi się żony 
i w rezultacie odmówi nam.... Mimo wszystko nie traci-
łem nadziei... Przyjaciele uznali, że konieczne jest, byśmy 
złożyli mu wizytę i opowiedzieli o „sprawie”. Pod wieczór 
więc poszliśmy na herbatę do domu Mehmeta Agi w De-
rekoj. Przyjął nas uprzejmie. Z zainteresowaniem spytał 
o zdrowie mego ojca, jak mu się wiodą sprawy i czy wkrót-
ce przyjedzie do Jałty. Opowiedział o pomocy, jaką ojciec 
wyświadczył dla Towarzystwa Dobroczynnego, z uzna-
niem wspomniał, jak wielką wagę ojciec przywiązuje do 
rozkwitu spółdzielni Bereket. Stwierdził, że gdyby było 
więcej takich wspomożycieli jak mój ojciec, spółdzielnia 
bardziej umocniłaby się i poszerzyła swą działalność.. Wy-
korzystując ten tok myśli, skierowałem rozmowę na tory, 
których Mehmet Aga nie oczekiwał... Stwierdziłem, że dla 

umocnienia i rozszerzenia naszej „sprawy narodowej” bar-
dziej od działalności dobroczynnej potrzebne jest wzmoc-
nienie naszej pozycji prawnej, dalej mówiłem, że prawdo-
podobne jest, iż w powodu wojny carat przyzna narodom 
szersze prawa, i – kontynuowałem – powinniśmy się do 
tego przygotować. Mehmet Aga słuchał moich słów bez 
sprzeciwu.... Stwierdził, jednakże, iż, aby nasze pragnie-
nia dały rezultat, potrzebna jest pomoc Rosjan, i w tym 
mogliby być nam przydatni zwolennicy konstytucyjnego 
caratu czyli kadeci4. Na te słowa moja nadzieja wzrosła 
i przeszedłem do sedna sprawy. Powiedziałem, że przy-
chodzę doń zgodnie z decyzją kilku nielicznych wpraw-
dzie ale pełnych wiary, poważnych i ofi arnych przyjaciół 
w sytuacji, gdy w Rosji oczekiwana jest wielka rewolucja, 
dalej mówiłem, że pragniemy, by w Dumie w tym okresie 
on reprezentował nasz naród, i że w tym celu trzeba już 
teraz w konspiracji przygotować lud, a z drugiej strony 
ustalić nasze prawa narodowe, których urzeczywistnienia 
pragniemy, że trzeba sporządzić pewne projekty i wpro-
wadzić je w życie... Rzeczywiście, tak jak przepowiedział 
Iskender, Mehmet Aga wyszedł z pokoju, po chwili wrócił 
i oświadczył, iż jest przekonany o mocnej pozycji rządu, 
dodał, że powinniśmy poprzestać na wzmożeniu pra-
cy organicznej i nie zajmować się innymi sprawami. Nie 
omieszkał dorzucić, że on – nie włączy się do sprawy. 
Wyszedłem pełen smutku. Koledzy orzekli, że Mehmet 
Bekirow pozostanie ludowcem, ale, jeśli nawet zrozumie 
nieodzowność rewolucji w aspekcie narodowym, to ze 
względu na wychowanie, jakie odebrał, środowisko i wy-
godnictwo, na drogę rewolucji nie wstąpi.

Chociaż nadzieje nasze spełzły na niczym, nie zachwia-
ło to naszymi przekonaniami. Nie przychodziło nam nawet 
przez chwilę do głowy, by zboczyć z obranej drogi. Na-
uczyciele, kupcy, wieśniacy, działacze ludowi rozumieli nas 
coraz bardziej, nasza działalność stawała się coraz bardziej 
aktywna... 

HODŻA BEZ TURBANU, 
HODŻA BEZ DŻUBBY5 

W tych dniach przyjechali do nas w gościnę Czelebi Dżi-
han i Abdulhakim Hilmi. Spotykaliśmy się u nas w domu 
i w domu Kose Mustafy. Z sąsiednich wsi przybyli nauczy-
ciele i najszacowniejsi wieśniacy. Czelebi Dżihan wywarł na 
wszystkich wielkie wrażenie, wszyscy go polubili. Bez tur-
banu, bez dżubby, swobodny i skromny, wymowny, o roz-
ległej wiedzy religijnej, zdecydowany, pozytywnie zasko-
czył wszystkich. Ojciec bardzo go polubił. Wypytywał go 
o zagadnienia religijne. Opowiadał, jak o niektóre sprawy 
pytał był różnych sławnych na Krymie uczonych w piśmie 
(tu wymieniał ich imiona), lecz żaden nie udzielił mu jasnej 
odpowiedzi. Jak mówił ojciec, to, co mówił jeden uczony 
mąż, stało w sprzeczności z mową drugiego... A Czelebi 
Dżihan potrafi ł analizować ajety6, hadisy7, dzięki swojej nie-
zrównanej logice w sposób zrozumiały dla ludu dochodził 
do konkluzji, wszystko to zyskiwało mu uznanie... 

Czelebi Dżihan i Abdulhakim Hilmi pozostali u nas około 
tygodnia.

4 kadeci – czyli konstytucyjni demokraci – Partia Konstytucyjno-De-
mokratyczna. Liberalna partia rosyjska utworzona w 1905 r.; skupiała 
inteligencję, mieszczaństwo, burżuazję i liberalną szlachtę. Po rewo-
lucji jedna z głównych sił opozycji antybolszewickiej.

5 dżubba – rodzaj togi, strój duchownych muzułmańskich. 
6 ajet (ar. ‘cudowny znak’) – werset w Koranie.
7 hadis (ar. ‘opowieść’) – krótkie opowiadania o słowach i czynach pro-

roka Muhammada lub jego towarzyszy, które miały pomagać w inter-
pretacji niektórych przepisów religijnych i prawnych zbyt zwięźle lub 
nie dość jasno sformułowanych w Koranie.
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TO SROGI CZŁEK...

Pewnego dnia mieliśmy dość liczną grupą wybrać się na 
hale. Przygotowywaliśmy się przed domem. Przed wyru-
szeniem Kose Mustafa podarował swego pięknego konia 
Czelebiemu Dżihanowi... Rumak był piękny jak gazela, 
piękny, żwawy, ale trochę ostry. Na placyku przed naszym 
domostwem zebrał się spory tłum. Wszyscy byli ciekawi, 
jak Czelebi Dżihan dosiądzie konia. Trzeba bowiem wie-
dzieć, że nasi wieśniacy przywiązują do tego wagę, wnio-
skują z tego o sprawności i odwadze człowieka. Czelebi 
Dżihan stanął obok konia i natychmiast go dosiadł. Zwierzę 
było ujarzmione. Obserwujący wydali osąd – sztuka jeź-
dziecka Czelebiego Dżihana została doceniona. Wtedy to 
kuzyn mojego ojca odezwał się do mnie: „To srogi człek, 
takiego trzeba się bać”. Kiedy opowiedziałem o tym Czele-
biemu Dżihanowi, rozbawiło go to... 

Na hali w naszym szałasie spędziliśmy dwa dni, z Harman-
kusz oglądaliśmy wschody i zachody słońca... Godzinami 
chodziliśmy po hali, siadywaliśmy na łąkach pośród drzew 
i rozmawialiśmy. To właśnie tam zadecydowaliśmy – Czele-
bi Dżihan, Abdulhakim i ja, że zaczniemy wydawać czasopi-
smo... Miałby nim kierować Hilmi, natomiast Czelebi Dżihan 
i ja, doskonale opanowawszy rosyjski pisalibyśmy artykuły. 
Uważaliśmy to za najważniejszą rzecz w ramach przygoto-
wań do rewolucji i z niecierpliwością myśleliśmy o kapitale 
potrzebnym dla założenia gazety, o związanych z tym for-
malnościach, o programie a nawet – o korespondentach.

Zawiozłem Czelebiego Dżihana i Hilmiego do Gurzuf, 
tam wsiedli na statek do Jałty, a ja ich pożegnałem.

W tydzień później dowiedziawszy się, że do swej wsi 
Ałupka na krótko przyjechał Hasan Sabri Ajwazow, uda-
łem się niego. Bardzo ucieszył się moją wizytą. Wcześniej 

spotykaliśmy się w Stambule i na Krymie, zawsze żywił 
wobec mnie przyjaźń. Łatwo porozumieliśmy się w „spra-
wach narodowych”, w żadnej kwestii nie było miedzy nami 
różnicy zdań. On – pracował wtedy w gazecie Terdżuman. 
W związku z chorobą Gaspyraliego Ismaila Beja wszystkie 
prace w gazecie oraz obowiązki redaktora naczelnego on 
wziął na siebie... Pamiętałem – w 1905 r. on kierował gaze-
tą Watan Hadimi. Był przeniknięty na wskroś ideą rewolu-
cji. Przez długi czas utrzymywał kontakty z młodoturkami, 
był rewolucyjnym myślicielem. On też nie miał wątpliwości, 
że w rezultacie wojny Rosja potoczy się ku rewolucji... Tak 
jak my uważał, że tylko rewolucja da nam prawa. Pochodził 
z ludu, kochał go, z zaangażowaniem wczuwał się w jego 
problemy. Jednak małżeństwo z Rosjanką, nadużywanie – 
chociaż był hafyzem8 – alkoholu, ciągły, ścisły nadzór ro-
syjskiej policji i latami trwające oddalenie od rodzinnej wsi, 
oddaliło lud od niego i jego od ludu. 

Z Sabrim odbyliśmy długie rozmowy o sytuacji w Turcji. 
Zanim zaczął przebywać z Gaspyralim Ismailem Bejem, 
był zagorzałym turkistą. Z tego wnikała jego współpraca 
w Baku z gazetą Fujuzat, czy zażyle kontakty z Alim Bejem 
Husejinzadem i czasopismem Idżtihad w Egipcie. Z powo-
du tych koneksji turkizm całkowicie go opanował... Gdy 
większość naszego środowiska za nieodpowiednie uważała 
noszenie fezu, on nawet latem go zakładał. Demonstracyj-
nie mówił z akcentem stambulskim, zawsze na to zważał. 
A głos miał słodki, miękki i dźwięczny. Cały dzień spędza-
liśmy na pogawędkach w jego małym, lecz bardzo miłym, 
zwróconym ku morzu, domku. Tam zjedliśmy kolację. Po 
posiłku przyszło jeszcze kilku przyjaciół z wioski. Sabri 
znowu trochę wypił. Wpadł w dobry nastrój, zaśpiewał kil-
ka piosenek i słynną ludową pieśń Elmas (Diament). Naza-

8 hafyz - osoba znająca na pamięć Koran. 

Widok na Bajdar.
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jutrz razem pojechaliśmy do Jałty. Sabri wsiadł na statek 
do Akjar, by pilnie udać się do Bakczysaraj. Ja wróciłem do 
domu. Około dwóch tygodni spędziłem na czytaniu ro-
syjskiej literatury i na spacerach po winnicach i ogrodach 
z przybywającymi do wsi kolegami. 

NA POGRZEBIE 
GASPYRALIEGO ISMAILA BEJA

Cała nasza inteligencja niepokoiła się postępującą chorobą 
Gaspyraliego Ismaila Beja. Wszyscy baliśmy się, że usłyszy-
my straszną wieść. W końcu stało się... 11 września 1914 r. 
po południu zatelefonowano do Jałty, że Ismail Bej zmarł. 
Zostałem powiadomiony, że wybrano mnie do delegacji, 
która w imieniu Towarzystwa Dobroczynnego uda się do 
Bakczysaraju. Powiedziano, że powinienem jak najszybciej 
wyruszyć. I ojciec i cała wieś pogrążyli się w smutku. Kilko-
ma samochodami wyruszyliśmy z Jałty pod wieczór i późną 
nocą dotarliśmy do Bakczysaraj. 12 września rano z całego 
Krymu nadjechały delegacje. Wszyscy w smutku, cały Bak-
czysaraj był w żałobie. Rano poszliśmy do redakcji Terdżu-
mana. Przekazaliśmy Hasanowi Sabriemu i rodzinie Gaspy-
ralich kondolencje w imieniu krymskich Tatarów. Delegacja 
nasza podjęła decyzję przygotowania czarnego sztandaru, 
jedno, dwa zdania na sztandarze ja ułożyłem... Nie pamię-
tam teraz treści tych zdań – były aplikowane na sztandarze 
białym płótnem. Sztandar pewnie spoczywa w muzeum – 
kto chce, może stamtąd odpisać.

MENGLI GEREJ I ISMAIL BEJ 

W pogrzebie uczestniczyło ponad sześć tysięcy osób. Ismail 
Bej, niech spoczywa w pokoju, w swej ostatniej woli wyraził 
pragnienie, aby być pochowanym na wzgórku obok mauzo-
leum Mengli Gereja9, który sam nosząc piasek do budowy 
ufundowanej przez siebie medresy Zindżirli w Bakczysaraj, 
udowodnił, że rozumie świętość ogniska wiedzy. Decyzja 
Ismaila Beja była bardzo trafną decyzją. To, że dwóch zna-
mienitych synów tatarskiego narodu, z których jeden w sto 
lat po upadku chanatu pojął, że Krym jako naród może 
istnieć i wyzwolić się tylko dzięki nauce, i temu celowi po-
święcił życie, miało spocząć obok siebie, niosło symbolicz-
ne znaczenie. Ten myśliciel, który, chociaż nie wywodził się 
z chańskiej arystokracji i nie posiadał żadnych materialnych 
fundamentów opartych o chańską potęgę, dla ludu, który 
dotychczas wyznawał fi lozofi ę zawierającą się w pytaniu 
„...i jakiż pożytek z nauki?”, i dla wielkiej rodziny narodów, 
do której ten lud przynależał – na Kaukazie, w Turkiesta-
nie i w ziemi kazańskiej zdołał otworzyć ponad pięć tysięcy 
szkół, z pewnością na niwie swej działalności edukacyjnej 
bardziej od chanów zasłużył na wieczną pamięć.

Uczestnicy pogrzebu nie mogli powstrzymać łez. Mów-
com słowa więzły w gardłach, głos drżał. Bezgraniczny ból 
i rozpacz z powodu utraty najbliższej istoty dotknęły nie 
tylko Tatarów krymskich ale wszystkie tureckie ludy w Ro-
sji. Składane do ziemi zwłoki były własnością wszystkich. 
On zawsze myślał o wszystkich, dla wszystkich biło jego 
serce. Obrońca i wspomożyciel całego narodu, miał być 
teraz oto pogrzebany na tym pagórku usypanym z bezlito-
snej, wszystko połykającej ziemi. Lud zostawał bez ojca... 
Ale umysły cierpiące od tej myśli nagle zaczynały rozu-
mieć, że on nie umrze i zaczynały czerpać siłę z jego śmier-
ci. Czyż Ismail Bej może zostać pogrzebany? Jego ziemska 

9 Mengli Gerej – Mengli Gerej I, chan krymski w latach 1446-1515, jeden 
z największych władców krymskich, waleczny dowódca, protektor 
nauk, dobry administrator.

powłoka z pewnością zmieści się pod dwumetrową war-
stwą ziemi... Lecz jego imię, jego dzieła, jego idee – czyż 
nie żyją i nie będą żyły w sercach narodu tatarskiego, we 
wszystkich tatarskich szkołach, w tatarskiej prasie, w hi-
storii i w wiecznej tatarskiej przyszłości? Jego święte, świe-
tlane oczy zgasły i zamknęły się. Ale czyż jego idea „jedno-
ści języka, myśli i działania” nie będzie wiecznie oświetlać 
tatarskich umysłów i sumień w całej tatarskiej historii jako 
wieczna, rozsiewająca blaski pochodnia?

Gdy ujrzałem, jak uczniowie z Bakczysaraj w milczeniu, 
z opuszczonymi głowami, zdyscyplinowani i poważni po-
stępują w orszaku pogrzebowym i potem w bezruchu słu-
chają przemówień, zrozumiałem, jak z żałoby w naszych 
sercach rodzi się moc, a równocześnie odczułem nieza-
chwiana wiarę, że nasze młode pokolenie sprawi, że Ismail 
Bej będzie żył wiecznie. Czelebiowie Dżihanowie spóźnili 
się trochę z Gozlewe, spotkaliśmy się po pogrzebie. Potem 
widzieliśmy się jeszcze na uroczystym wieczornym przy-
jęciu wydanym dla przybyłych delegacji w restauracji Pe-
trograd. Oczywiście tego dnia jak wszędzie tak i na tym 
przyjęciu rozmawiano tylko o Ismailu Beju. Kilku przyjaciół 
na zakończenie posiłku wygłosiło przemówienia. Również 
Czelebi Dżihan w krótkiej mowie dokonał analizy ideologii 
Ismaila Beja – twierdził, że każda sprawa i każda siła nie 
oparta na wiedzy jest skazana na upadek. Porównał umysł 
zmarłego do doskonale pracującej fabryki a jego serce do 
skarbnicy wszelkich narodowych zasobów. Mowę swą, jeśli 
się nie mylę, zakończył słowami wiersza, porównując na-
szego drogiego zmarłego do góry Czatrydah i Krymu: 

Osunął się Czatyrdah, w kraj wiecznego trwania 
Krym odszedł, komu moje powierzę wyznania... 

Ja również nie mogłem odmówić sobie skorzystania 
z okazji zabrania głosu. Powiedziałem, że w naszej naj-
nowszej historii widzimy postaci Ismaila Beja i Abdurreszi-
da Mehdijewa i słyszymy ich głos w gazetach Terdżuman 
i Watan Hadimi, podkreśliłem, że ci, którzy jutro zechcą pro-
wadzić pracę organiczną, będą czerpali natchnienie z tych 
dwóch płomiennych źródeł. Dalej mówiłem, że co prawda 
nie można przewidzieć, jak zakończy się wojna i nie wia-
domo, jakie obowiązki spadną na nas w jej rezultacie, ale 
cokolwiek by się nie stało, powinniśmy bronić nauki i praw-
dy. Gdy tylko zakończyłem wystąpienie, jakiś nieznany mi, 
starszy ode mnie człowiek w okularach z ożywieniem wstał, 
objął mnie i ucałował. Był to Ali Badaninski – działacz rewo-
lucji 1905 r. nauczyciel, świetnie mówiący po rosyjsku. Na 
spotkaniu był też Sulejman Mirza Kyrymtajew, ówczesny 
mer Bakczysaraju... Uważaliśmy go za marionetkę w rękach 
władz rosyjskich. Ale nawet on, chociaż często był w spo-
rze z Ismailem Bejem, wspominał zmarłego z wielkim żalem 
i podzielał nasze poruszenie. Wszyscy byliśmy zadowole-
ni, że wszyscy ulemowie uczestniczący w tym spotkaniu, 
a szczególnie przybyły z nami imam i hatip10 wsi Derekoj Tar-
pi Ibrahim Efendi, wygłosili płomienne, oparte na mocnych 
religijnych podstawach mowy, popierające postęp.

Również Hasan Sabri Ajwazow zabrał głos. W krótkich 
słowach przypomniał, jak wielką ponieśliśmy stratę, pod-
kreślił, że zmarły zawsze wierzył w pomyślną przyszłość 
naszego narodu, więc i my, opierając się na tym, powin-
niśmy wierzyć, że naród ten w przyszłości wyda wielkich 
synów. Następnie w imieniu rodziny Ismaila Beja podzięko-
wał przybyłym delegacjom.

Dżafer Sejdamet 

Tłumaczenie z jęz. tureckiego: Antoni Sarkady 

Redakcja i przygotowanie do druku: Selim Chazbijewicz 

10 hatip – kaznodzieja w meczecie.
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