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Białostockie środowisko tatarskie jak zwykle uroczyście 
obchodziło Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopa-
da. Już 9 listopada 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 28 
odbyło się spotkanie zorganizowane przez Komitet Rodzi-
cielski oraz zarząd Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
MZR w Białymstoku. Prowadziła je Halina Szahidewicz, zaś 
wśród przybyłych gości byli m.in. mufti Tomasz Miśkiewicz 
z małżonką, Barbarą Pawlic-Miśkiewicz, dyrekcja szkoły: 
Marzena Ciruk oraz Rozalia Bogdanowicz, przewodnicząca 
białostockiej gminy MZR Zofi a Józefów, Lilla Świerblewska, 
dr Aleksander Miśkiewicz, Dagmara Sulkiewicz, Zarema 
i Serwer Alijewowie, rodzice i dziadkowie. Uroczystość 
rozpoczęła się od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego 
przez ośmioletniego Bogdana z Krymu. Dua w intencji po-
ległych za Ojczyznę, za Polskę, Ukrainę oraz Krym odmó-
wił Krymski Tatar – Ismaił. Potem wspólnie wspominano 
bohaterskie czyny dawnych bojowników o wolną Polskę, 
m.in. Aleksandra Sulkiewicza, przyjaciela Marszałka Józe-

fa Piłsudskiego, odśpiewano hymn państwowy oraz pieśni 
patriotyczne. 

11 listopada na białostockim Rynku zebrali się mieszkańcy 
miasta, przedstawiciele wojewódzkich władz rządowych i sa-
morządowych na czele z marszałkiem Jarosławem Dworzań-
skim i wojewodą Maciejem Żywno, delegacja władz miejskich 
pod przewodnictwem prezydenta Tadeusza Truskolaskiego, 
kompanie honorowe Wojska Polskiego, Policji, Straży Miej-
skiej, kombatanci i młodzież. Przybył też Szwadron Kawalerii 
im. 10 Pułku Ułanów Litewskich z tatarskim buńczukiem. Kwia-
ty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyli: Jan 
Adamowicz, Dżenetta Adamowicz i Maria Aleksandrowicz-Bu-
kin – w imieniu Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, 
Anna Mucharska, Janusz Majewski oraz Tomek Majewski – re-
prezentanci Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Bia-
łymstoku.

Inf. „PT” 
Fot. Krzysztof Mucharski 

OBCHODZILIŚMY NARODOWE ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI

23 października 2014 roku w Miejskim Domu Kultury w Au-
gustowie miał miejsce dziesiąty z kolei Wieczór Literacki, 
tym razem poświęcony Kresom i zawiązaną z nimi grupą 
etniczną Tatarów polskich. Gościem wieczoru był Aleksan-
der Miśkiewicz, redaktor naczelny „Gońca Kresowego”. 
W wygłoszonej prelekcji mówił o działalności Oddziału Bia-
łostockiego Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna, przy-
pominając pokrótce jego historię.

Na życzenie dyrekcji Domu Kultury wspomniał także 
o Tatarach polskich, skupiając się przede wszystkim na ich 
dniu dzisiejszym, podkreślając, że byli niegdyś jedynymi mu-
zułmanami zamieszkującymi w Polsce. Obecnie mają wielu 
konkurentów w postaci różnych związków wyznaniowych, 
które od kilku już lat istnieją w naszym kraju. Nadmienił, że 

większość polskich muzułmanów z tatarskim rodowodem 
nie utrzymuje z nimi żadnych kontaktów. Tatarzy pozostali 
sobą, powołując się na kresowe korzenie.

Na początku spotkania uczniowie augustowskiego gim-
nazjum nr 2 przedstawili poezję Selima Chazbijewicza z jego 
tomiku „Mistyka tatarskich kresów”, a na zakończenie gość 
wieczoru pokazał cykl przeźroczy „Kresowe tęsknoty”, uka-
zujący widoki miast kresowych, dziś już leżących poza gra-
nicami Polski, jednak wciąż pozostających w naszej pamięci. 
Odbyła się też promocja „Gońca Kresowego”, który wzbu-
dził wśród zebranych duże zainteresowanie. Należy zadbać, 
aby również i „Przegląd Tatarski” był znany w Augustowie.

Aleksander Miśkiewicz 

Aleksander Miśkiewicz

O KRESACH I TATARACH W AUGUSTOWIE 

Tatarskie spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęło odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.
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Michał Łyszczarz

O TATARSKIEJ LITERATURZE 
W BIAŁYMSTOKU 
Obserwowany w ostatnich latach intensywny rozwój badań 
poświęconych polskim Tatarom powoduje, że – bez wielkiej 
przesady – pokusić się można o stwierdzenie, iż szeroko ro-
zumiane aspekty kultury i religii, a także dzieje osadnictwa 
tatarskiego w sposób trwały wpisały się w perspektywy ba-
dawcze polskiej nauki. O wzrastającym znaczeniu tej, niegdyś 
niszowej, tematyki świadczyć może jej popularność mierzona 
liczbą publikacji o naukowym bądź literackim charakterze. 
Zainteresowanie problematyką tatarską odzwierciedlają rów-
nież coraz częstsze konferencje naukowe i sympozja. Wśród 
wielu z nich wymienić warto m.in. konferencję naukową 
„Tatarzy – Historia i Kultura”, która towarzyszyła wysta-
wie w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-
Spożywczego (Szreniawa, 27–28 czerwca 2009 r.), konferencję 
naukową „Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w języku, 
kulturze i historii” (Toruń, 10-11 września 2009 r.), Ogólnopol-
skie Sympozjum „Teraźniejszość i przyszłość Tatarów w Polsce 
i Europie”, (Białystok, 30 września 2011 r.) oraz Ogólnopolską 
Konferencję Naukową Studentów i Doktorantów „Tatarzy na 
ziemiach Rzeczypospolitej” (Lublin, 14 grudnia 2012 r.).

W tym właśnie duchu, w dniach 14-15 listopada 2014 roku od-
była się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Estetyczne 
aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów 
(od XVI do XXI w.)”, zorganizowana przez Katedrę Badań Fi-
lologicznych „Wschód–Zachód”, działającą na Wydziale Filolo-
gicznym Uniwersytetu w Białymstoku, przy wsparciu Książnicy 
Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz wydat-
nej pomocy podlaskiej społeczności tatarskiej (m.in. Związku 
Tatarów RP oraz Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR 
w Bohonikach), pod patronatem Polskiego Stowarzyszenie 
Komparatystyki Literackiej. Patronami honorowymi obrad byli: 
Prezydent Miasta Białegostoku oraz Marszałek Województwa 
Podlaskiego. W organizację imprez towarzyszących włączyło 
się Muzeum Historyczne w Białymstoku. 

Dwudniowy program konferencji obejmował osiemnaście 
wystąpień. Wśród nich znalazły się referaty dotyczące zarów-
no tematyki ogólnej, dość luźno związanej z polskimi Tatara-
mi, jak i opracowania poświęcone nieraz bardzo szczegóło-
wym zagadnieniom. Orientalistyczne tło, które umiejscowiło 
Tatarów w obrębie wpływów kultury muzułmańskiej, przed-
stawił prof. Marek Dziekan z Łodzi (Życie i dzieło bośniackiego 
pisarza muzułmańskiego Muhameda Hevaiego Uskufiego) 
oraz mgr Sergii Rybalkin z Kijowa (wygłoszony w języku an-
gielskim referat: Ewolucja współczesnej poezji marokańskiej). 
Perspektywą analizy związków polskich Tatarów z kulturą na-
rodową zajęła się prof. Jolanta Sztachelska z Białegostoku (Ta-
tarzy w twórczości Henryka Sienkiewicza), a także Anna Cu-
dowska z Białegostoku (Wpływy tatarskie w modzie polskiej 
XVII–XIX w.) oraz prof. Jan Tyszkiewicz z Pułtuska (Kilka uwag 
o pisarstwie Stanisława Kryczyńskiego). Współczesnej poezji 
tatarskiej przyjrzeli się natomiast prof. Swietłana M. Czerwon-
naja z Torunia (wygłoszony w języku rosyjskim referat: Po-
ezja i publicystyka Selima Chazbijewicza), dr Maciej Dajnow-
ski z Gdańska (Fantazmat Wielkiego Stepu we współczesnej 
poezji Tatarów polskich) oraz dr Michał Łyszczarz z Olsztyna 
(Społeczny wymiar współczesnej poezji polskich Tatarów). 

Ciekawe wystąpienie poświęcone kolekcji kitabów, które 
znajdują się w zbiorach British Library przedstawiła dr Shirin 
Akiner z Londynu. Zagadnieniom rękopiśmiennictwa Tata-
rów Wielkiego Księstwa Litewskiego uczestnicy konferencji 
poświęcili zresztą zdecydowanie najwięcej uwagi. Tematyka 
kitabistyczna dominowała podczas panelu, który odbył się 
w drugim dniu obrad. Uczestnicy konferencji zgromadzeni 
w Sokólskim Ośrodku Kultury mogli wysłuchać wystąpienia 
m.in. dr Anetty Luto-Kamińskiej z Warszawy (Znaczenie lite-
ratury Tatarów WKL dla badań lingwistycznych nad polskimi 
tekstami dawnymi), dr Magdaleny Lewickiej z Torunia (Iden-
tyfi kacja i analiza arabskiej warstwy językowej fragmentu tzw. 
tefsiru z Olity), mgr Jekateriny Merkuljevej (wygłoszony w ję-
zyku rosyjskim referat: Szyickie elementy w rękopisach litew-
skich Tatarów), dr. Dmitry Sevruka (wygłoszony po białorusku 
referat: Kompleks egzorcyzmów w chamaiłach białoruskich 
Tatarów), a także referatu rozwiązującego zagadkę niezna-
nego dotąd fragmentu rękopisu polskiego przekładu Koranu 
z XIX w., który przedstawił prof. Czesław Łapicz z Torunia, 
dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska z Torunia oraz dr Artur 
Konopacki z Białegostoku. 

Warto dodać, iż konferencji towarzyszyło spotkanie z Lucy-
ną Lesisz, która przedstawiła uczestnikom obrad efekty prac 
konserwatorskich nad rękopiśmiennymi zabytkami tatarskimi 
ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku. Pani kie-
rownik przedstawiła również genezę białostockiej kolekcji tata-
rianów, akcentując przy tym rolę Macieja Konopackiego, który 
zainicjował działania na rzecz ochrony dziedzictwa polskich 
Tatarów. Wizycie w Muzeum Historycznym w Białymstoku to-
warzyszyła również promocja najnowszych wydawnictw książ-
kowych poświęconych tematyce tatarskiej. Po zakończeniu 
drugiego dnia obrad miał również miejsce wyjazd do pobliskich 
Bohonik, gdzie z uczestnikami konferencji spotkał się Aleksan-
der Bajraszewski. Imam tamtejszej gminy oprowadził gości po 
meczecie i cierpliwie odpowiadał na nurtujące gości pytania. 

Białostocka konferencja niewątpliwie przyczyniła się do 
wzbogacenia dorobku badań nad historią i kulturą polskich 
Tatarów. Obserwowany od kilkunastu lat dynamiczny wzrost 
zainteresowania Tatarami pozwala żywić nadzieję na to, że 

W drugim dniu konferencji spotkano się w Sokólskim Ośrodku Kultury, 
gdzie odbyły się wykłady m.in. prof. Marka M. Dziekana
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22 listopada 2014 roku na zaproszenie Litewskiego Domu Kul-
tury w Puńsku Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buń-
czuk” miał wielką przyjemność uczestniczyć w XXI Spotka-
niach Mniejszości Narodowych. Była to wspaniała okazja do 
poznania kultury innych mniejszości zamieszkujących w Pol-
sce, tj. Białorusinów, Ukraińców, Niemców, Romów, Litwinów 
oraz Rosjan (staroobrzędowców). Z naszej natomiast strony 
była to możliwość zaprezentowania kultury Tatarów Polskich. 

Zespół „Buńczuk” w składzie: Emilia 
Ewa Mucharska, Aisza Jabłońska, Dżemila 
Aleksandrowicz, Wiktoria Czepiel, Sylwia 
Czepiel, Iza Szczęsnowicz, Arzy Alieva 
(Krym), Weronika Klepacka, Selim Adam 
Mucharski, Adam Półtorzycki, Adam Alek-
sandrowicz i Bartosz Szczęsnowicz, przed-
stawił swój program w postaci piosenek 
i tańców tatarskich. Najmłodsza grupa 
dziewcząt i chłopców, po raz pierwszy 
przed liczną i wspaniałą publicznością, 
z wielkim przejęciem zatańczyła krymsko-
tatarskie tańce. Występ uzyskał mnóstwo 
braw, co pozwoliło dzieciom nabrać więcej 
odwagi do kolejnych pokazów tanecznych. 

Wyprawę do Puńska zorganizowała 
Halina Szahidewicz, byli też rodzice: Anna 
i Krzysztof Mucharscy, Ela Czepiel, Rafał 

Szczęsnowicz z babcią Izy i Bartka – Zosią, 
Zarema Alieva, Krzysztof Klepacki, Dagmara Sulkiewicz oraz 
zaproszeni goście: Karolina Radłowska z Muzeum Podlaskie-
go i Lucy Lisowska. Dziękujemy serdecznie Pani Dyrektor Li-
tewskiego Domu Kultury Aście Pieczulis za gorące i serdeczne 
przyjęcie naszej tatarskiej grupy. Mamy nadzieję na udaną 
współpracę w przyszłości.

Anna Mucharska 
Fot. Krzysztof Mucharski 

Anna Mucharska

Z „BUŃCZUKIEM” W PUŃSKU 

Od prawej: Halina Szahidewicz, Anna Mucharska, Emilia Mucharska i Aisza Jabłońska.

integracja środowiska naukowego zajmującego się tematyką 
związaną z tą fascynującą grupą etniczną będzie się pogłę-
biać. Być może uwieńczeniem tego procesu będzie w przy-
szłości stworzenie tatarologii, rozumianej jako interdyscypli-

narna specjalizacja naukowa, funkcjonująca na pograniczu 
nauk społecznych i humanistycznych.

Tekst i fot. Michał Łyszczarz 

14 listopada 2014 roku zakończył się trwający od 8 września 
2014 roku konkurs „Znikający Bracia”, zorganizowany przez 
Fundację Dobre Wieści, a fi nansowany przez Fundację PZU. 
Skierowany był do młodzieży gimnazjalnej i licealnej z całej 
Polski, polegał zaś na stworzeniu w dowolnej formie (np. 
prezentacja multimedialna, wywiad, fi lm, fotoreportaż) do-
kumentacji życia, zwyczajów, wierzeń etc. wybranych mniej-
szości etnicznych i religijnych zamieszkujących w Polsce: Ta-
tarów, Karaimów i staroobrzędowców. 

W grupie zwycięzców znaleźli się: Aleksander Myszkier – 
praca „Pomnik Tatara”, Mateusz Marczewski – praca „Nasze 
karaimskie gotowanie” – oraz grupa Dagmary Sulkiewicz, 
naszej nauczycielki religii muzułmańskiej w Białymstoku, 
w składzie: Dawid Miśkiewicz, Emilia Ewa Mucharska, Mik-
dad Al-Hasan, Bilal Al-Hasan, Adam Jabłoński i Amina Ra-
zakova. Ich praca konkursowa była zatytułowana „Kurban 
Bajram – Święto Ofi arowania”. 

Serdecznie gratulujemy im tego miłego sukcesu! 
Inf. „PT”

GRATULUJEMY 
ZWYCIĘZCOM! 

 29 stycznia br. obchodził swe 89. urodziny 

MACIEJ MUSA KONOPACKI
nasz Czcigodny Senior,

wybitny przedstawiciel polskiej społeczności 
tatarsko-muzułmańskiej, krzewiciel 
najlepszych tradycji wiary i kultury.

W imieniu własnym, Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego oraz wszystkich członków 

Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w Rzeczypospolitej Polskiej 

składam Szanownemu Jubilatowi 
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 

pomyślności i spokoju z bezustannym 
błogosławieństwem Boga Wszechmogącego.

 Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

  Przewodniczący Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego
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13 grudnia 2014 
roku na zaprosze-
nie Biblioteki Pu-
blicznej im. Marii 
Konopnickiej w Su-
wałkach miałam 
możliwość udziału 
w ciekawej akcji pn. 
„Żywa Biblioteka” 
jako książka-muzuł-
manka. „Żywa Bi-
blioteka” to niety-
powy projekt edu-
kacyjno-społeczny, 
który ma przeciw-
działać wyklucze-
niom oraz walczyć 
ze stereotypami. 
Polega on na czy-
taniu „żywych 
książek”, czyli roz-
mowach na tematy 

przez większość ludzi 
na co dzień nieporuszanych. „Książka” jest wyjątkowa, gdyż 
najczęściej są nią osoby ze środowisk zagrożonych dyskry-
minacją lub wykluczeniem społecznym. Cechują się pewną 
innością ze względu na wygląd, wyznanie, wykonywany za-
wód lub splot życiowych okoliczności.

 W suwalskiej bibliotece w katalogu „żywych książek” 
znalazły się takie pozycje jak: były więzień, samotny oj-
ciec, chory na schizofrenię, wegetarianin, weganka, Tatar, 
osoba chora na nowotwór i moja książka – muzułmanka. 

Czytelnik mógł rozmawiać z wybraną przez siebie książką 
nie dłużej niż pół godziny. Na koniec czekała nas wspania-
ła niespodzianka – obiad, a właściwie uczta przygotowana 
przez suwalską „Kuchnię Tatarską u Alika”.

W projekcie „Żywa Biblioteka” uczestniczyłam już po 
raz trzeci i za każdym razem jest to wyjątkowe przeżycie. 
Rozmawiały ze mną osoby, które wiedziały o islamie dużo, 
jednakże chciały skonfrontować swoją wiedzę z żywym 
człowiekiem, zobaczyć prawdziwą muzułmankę i upewnić 
się, czy rzeczywiście jest szczęśliwą osobą, a także usłyszeć 
jak wygląda jej codzienne życie. W przerwach rozmawiałam 
z innymi książkami – fantastycznymi, otwartymi na innych 
ludźmi. Aż trudno uwierzyć, że istnieje tyle niepotrzebnych 
międzyludzkich uprzedzeń. Biorą się one z niewiedzy, którą 
„żywe książki” starają się zniwelować. 

Dagmara Sulkiewicz 

Dagmara Sulkiewicz

„ŻYWA BIBLIOTEKA” W SUWAŁKACH

NOWOROCZNE SPOTKANIE 
U PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Dagmara Sulkiewicz – nasza „żywa książka”.

Delegacja Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rze-
czypospolitej Polskiej znalazła się w gronie przedstawicie-
li Kościołów i związków wyznaniowych, zaproszonych 20 
stycznia br. na noworoczne spotkanie z Prezydentem RP 
Bronisławem Komorowskim. Obecni byli również: małżon-
ka Prezydenta RP Anna Komorowska, szef prezydenckiej 
kancelarii Jacek Michałowski, jego zastępca Sławomir Ry-
bicki oraz minister Maciej Klimczak. Społeczność polskich 
muzułmanów reprezentowali: Mufti RP Tomasz Miśkiewicz 
z małżonką Barbarą Pawlic-Miśkiewicz, Mierjema Chalec-
ka-Giembicka z Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 
MZR, Maciej Szczęsnowicz – przewodniczący Muzułmań-
skiej Gminy Wyznaniowej MZR w Bohonikach, Olgierd 
Chazbijewicz – przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wy-
znaniowej MZR w Gdańsku, Mohamed Adham Abd El Aal – 
przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR 
w Warszawie, Rovshan Rzajev – doradca Muftiego, imam 
Nezar Charif – członek NKM MZR, imam Rıdvan Çevik 
z Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR „Fatih” w War-

szawie, Maciej Rodkiewicz – członek zarządu Muzułmań-
skiej Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku oraz Musa 
Czachorowski – rzecznik prasowy MZR, członek Muftiatu 
RP. 

W swoim wystąpieniu Prezydent Bronisław Komorow-
ski podkreślił, że trzeba tworzyć wspólnotę opartą o sza-
cunek dla odmienności i różnorodności, bowiem tworzą 
ją ludzie różnych kultur, wyznań i języków. Wspólnota nie 
oznacza przecież tego, że wszyscy jesteśmy jednakowi – 
ważne, abyśmy odnajdywali i wzmacniali to, co ją uczyni 
piękniejszą i lepszą. A przy tym i nas samych. Jedną z form 
szacunku okazywanego przez demokratyczne państwo dla 
własnych obywateli jest też szacunek dla Kościołów, dla 
grup wyznaniowych, dla świata wiary – dodał. Przekazał 
też serdeczne życzenia noworoczne przedstawicielom Ko-
ściołów i grup wyznaniowych, aby obecny rok pod każdym 
względem był dobry dla wszystkich.

Podziękowania i najlepsze życzenia Prezydentowi, jego 
Małżonce oraz kancelarii prezydenckiej złożyli: Metropo-
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lita Warszawski Kardynał Kazimierz Nycz, prawosławny 
Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jeremiasz, wiceprze-
wodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich 
w RP Alicja Kobus oraz Mufti RP – przewodniczący Naj-
wyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR Tomasz Miś-

kiewicz, który przy okazji nadmienił, że w obecnym roku 
Muzułmański Związek Religijny w RP będzie obchodził 90. 
rocznicę powstania. 

Inf. „PT” 
Fot. Rovshan Rzajev 

Delegacja MZR na spotkaniu u Prezydenta RP: (od lewej) Mohamed Adham Abd El Aal, Maciej Szczęsnowicz, Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Mierjema 
Chalecka-Giembicka, Tomasz Miśkiewicz, Musa Czachorowski, Maciej Rodkiewicz, Olgierd Chazbijewicz, Nezar Charif, Rıdvan Çevik.

Musa Czachorowski

TATARSKIE SPOTKANIE W SGGW
W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
20 stycznia br. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Bliscy 
znani i... nieznani”, zatytułowane „85 lat wydawnictw tatar-
skich w Polsce”. Jego organizatorka, prof. Teresa Zaniewska 
– kierownik Katedry Edukacji i Kultury, długoletnia, serdeczna 
przyjaciółka tatarskiej społeczności, zaprosiła w gościnę Hali-
nę Szahidewicz, Selima Chazbijewicza, Aleksandra Miśkiewi-
cza oraz Musę Czachorowskiego. A jako, że nie tylko o dzia-
łaniach wydawniczych i kulturotwórczych Muzułmańskiego 
Związku Religijnego oraz Związku Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej miała być mowa, to prelekcjom towarzyszyły wystę-
py taneczne dziecięco-młodzieżowego zespół „Buńczuk” oraz 
„biesiada przyjaciół”, czyli degustacja tradycyjnych potraw 
tatarskiej kuchni, wykonanych przez Krymskie Tatarki, ufun-
dowana przez Muzułmańską Gminę Wyznaniową MZR w Bia-
łymstoku. Można było również zapoznać się z tatarskimi pu-
blikacjami, w tym z najnowszym numerem reaktywowanego 
po 8 latach „Rocznika Tatarów Polskich”. 

W Auli Kryształowej było już coraz ciaśniej. Z samego Bia-
łegostoku zajechało ponad trzydzieści osób, m.in. Helena 
Alijewicz, Mierjema Chalecka-Giembicka, Anna i Krzysztof 
Mucharscy, Lilla Świerblewska, Barbara Pawlic-Miśkiewicz, 
Serwer i Zarema Alijewowie i Maciej Rodkiewicz. „Buńczuk” 
reprezentowały dwa, a właściwie trzy pokolenia: jedno, zwią-
zane z zespołem od kilkunastu już lat – Monika Szczęsnowicz, 
Elwira Szehidewicz oraz Stefan Mustafa Szczęsnowicz – dru-
gie, młodsze: Kama Iljasiewicz, Emilia Mucharska, Aisza Ja-
błońska, Jakub Andracki – oraz najmłodsi: Weronika Klepacka, 
Arzy Alijewa, Iza Szczęsnowicz, Sylwia Czepiel, Wiktoria Cze-
piel, Dżemila Aleksandrowicz, Bartosz Szczęsnowicz, Adam 
Półtorzycki, Adam Aleksandrowicz i Selim Mucharski. Z war-
szawskiej społeczności tatarskiej pojawili się Danuta Kuczyń-
ska i Grzegorz Dżemil Bohdanowicz, byli tamtejsi muzułma-
nie, m.in. Agni eszka Amatullah Wasilewska, Filip Wasilewski 
oraz Mohamed Adham Abd El Aal. Z Torunia przybyły zaprzy-
jaźnione przedstawicielki kadry naukowej Uniwersytetu Miko-
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Od lewej: Teresa Zaniewska, Ida Schabieńska, Halina Szahidewicz, Tomasz Miśkiewicz, Musa Czachorowski, Aleksander Miśkiewicz, Adam Murman.

łaja Kopernika: prof. Swietłana Czerwonnaja, dr hab. Joanna 
Kulwicka-Kamińska i dr Magdalena Lewicka, zaś Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski reprezentował dr Michał Łyszczarz. Za-
witały także panie z Łowicza oraz wiele innych osób, interesu-
jących się tatarską kulturą i historią. W sumie zebrało się około 
stu pięćdziesięciu osób.

Wszystkich gości serdecznie powitała prof. Teresa Zaniew-
ska, po której głos zabrał mufti RP Tomasz Miśkiewicz. „Waż-
ne są dla naszej społeczności takie spotkania, oznaczają bo-
wiem, że to, co robimy, jest na tyle interesujące, iż warto nas 
zapraszać. Chętnie dzielimy się naszymi osiągnięciami” – po-
wiedział. Potem zaś prowadząca spotkanie dr Ida Schabieńska 
przekazała głos prelegentom. Nie mógł, niestety, dojechać 
prof. Selim Chazbijewicz, jego wystąpienie na temat czasopi-
śmiennictwa tatarskiego w Polsce i na emigracji od przedwoj-
nia do roku 1967 przedstawił Adam Murman z Gdańska. Piszą-
cy te słowa omówił działalność wydawniczą Związku Tatarów 
RP oraz Muzułmańskiego Związku Religijnego po roku 1997. 
Warto nadmienić, że obecnie ukazują się cztery czasopisma 
tatarsko-muzułmańskie: kwartalnik „Przegląd Tatarski”, kwar-
talnik „Muzułmanie Rzeczypospolitej” (tylko w wersji elektro-
nicznej), półrocznik „Życie Tatarskie” oraz „Rocznik Tatarów 
Polskich. Seria 2”. Wydawane są również 
ciekawe pozycje książkowe. Halina Szahi-
dewicz, była długoletnia przewodnicząca 
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Bia-
łymstoku, twórczyni i opiekunka „Buń-
czuka” (obecnie funkcję tę sprawuje Anna 
Mucharska), przybliżyła przedsięwzięcia 
kulturotwórcze gminy. 

W gościnnych progach warszawskiej 
uczelni Tatarzy byli już kilkakrotnie, więc 
dla podkreślenia tych serdecznych kontak-
tów Emilka Mucharska wykonała wyjątko-
wy taniec solowy dedykowany Jego Ma-
gnifi cencji Prof. dr. hab. Alojzemu Szymań-
skiemu, rektorowi SGGW. A po gromkich 
oklaskach, które zebrała Emilka, wystąpił 
„Buńczuk”. Przyciągały wzrok Monika 
Szczęsnowicz i Elwira Szehidewicz, wraz ze 
Stefanem Mustafą Szczęsnowiczem nale-

żące do zespołu od samego początku jego istnienia. Świetnie 
prezentowali się pozostali wykonawcy, z występu na występ 
coraz lepsi zarówno w tańcach, jak i w recytacji, zaś obecność 
najmłodszych, często kilkuletnich basałyków, jeszcze trochę 
nieporadnie, ale z jakim wdziękiem pojawiających się na sce-
nie, napełnia wiarą, że „Buńczuk” ma przed sobą długie, uda-
ne istnienie. 

W przerwach można było spróbować tatarskich smakoły-
ków, a chętnych do tego naprawdę nie brakowało. Toczyły się 
ożywione kuluarowe rozmowy, wymieniano pozdrowienia, 
robiono zdjęcia, dyskutowano o różnorodnych, niewątpliwie 
interesujących sprawach. Wiele osób zatrzymywało się przy 
stołach z tatarskimi wydawnictwami: okazja do nabycia ksią-
żek i czasopism wydawanych przez Muzułmański Związek 
Religijny, Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Çaxarxan Xucalıq nie trafi a się znowu nazbyt często. I jak to 
zazwyczaj bywa podczas rzeczywiście udanych imprez – czas 
minął niepostrzeżenie i z zaskoczeniem zorientowaliśmy się, 
że trzeba opuścić już gościnne progi Auli Kryształowej. Pozo-
stanie w nas jednak pamięć o pięknie spędzonych chwilach.

Musa Czachorowski 

Najmłodsze „buńczukowe” pokolenie: 
Weronika Klepacka, Arzy Aliejewa, Iza Szczęsnowicz, Sylwia Czepiel i Wiktoria Czepiel.
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Tomasz Wrona

BARBÔRKA I... TATARSKIE CZAPKI
Bardzo popularną świętą, czczoną niemal powszechnie 
przez ostatnie dwa wieki była święta Barbara. W wielu do-
mach można było spotkać jej obraz lub nawet fi gurę. W ko-
ściołach bywają obrazy, a nawet całe ołtarze poświęcone 
tej świętej. Kim była Barbara, że stała się tak popularna? 
Żyła w III wieku naszej ery. Nawróciła się na chrześcijań-
stwo. Kiedy wyrzuciła z domu wizerunki bożków, jej ojciec 
bardzo się zdenerwował i próbował odwieść ją od chrześci-
jaństwa. Gdy nic to nie pomogło, doniósł na nią władzom, 
które wtedy prześladowały wyznawców Chrystusa. Za-
mknięto ją w wieży, a potem ścięto. 

Maria Polko z Kopciowic 
podaje w książce „Podróż 
do źródeł śląskich tradycji”, 
że Barbarę ściął osobiście 
ojciec właśnie 4 grudnia. Za 
ten czyn uderzył w niego 
piorun i pozostała po nim 
tylko kupka węgla. Dlate-
go święta Barbara stała się 
patronką tych, którzy wy-
dobywają węgiel, czyli gór-
ników. Jest przedstawiana 
z mieczem w dłoni (w dru-
giej ma kielich z komunią 
– na pamiątkę, że anioł ją 
odwiedził w więzieniu) na 
tle wieży, w której była wię-
ziona.

W okolicy Mysłowic 
rozwój kultu św. Barbary 
jest ściśle związany z roz-
wojem górnictwa. W budo-
wanych cechowniach za-
wsze stawiano fi gury lub ołtarze tej świętej. Górnicy, zazwy-
czaj przed zjazdem pod ziemię, modlili się do niej o opiekę. 
Praca w kopalni była bowiem ciężka i niebezpieczna; nigdy 
nie było wiadomo, czy się wróci. 

W dzień, w którym wspominano świętą Barbarę, górnicy 
mieli swoje święto. Podobnie jak czynią to i dzisiaj, ubierali 
się w galowy strój i wychodzili do kościoła na mszę świę-
tą. Po modlitwach do świętej Barbary zaczynało się świę-
towanie. Najczęściej uroczystości odbywały się w domach, 
w rodzinnym kręgu. Nie były to tak huczne świętowania, 
jak obecnie bywa, bo trwał adwent i ludzie nieco inaczej go 
dawniej traktowali. Nawet post był wtedy przestrzegany 
(bo w adwencie też pościli), ale świętując w karczmach piw-
nych kilka dni przed Barbórką górnicy zasad adwentu nie 
łamali. Podczas karczm piwnych obowiązywał strój górni-
czy. Zabawa była wesoła i przy dużej ilości piwa. Wybierano 
starszych, dziś powiedzielibyśmy prezydium karczmy, któ-
rzy zarządzali – także karali podczas imprezy. Impreza była 
tylko dla górników, kobiet do nich nie dopuszczano. Dzie-
lono górników na starszych i młodszych – siedzieli osobno 
i konkurowali między sobą. 

Warto podkreślić, że obecnie podczas karczmy piwnej 
odbywa się też przyjmowanie nowych adeptów do stanu 
górniczego. Dawniej robiono to często przy okazji święta 
św. Barbary. Zachowany jest pochodzący z czasów średnio-

wiecza rytuał tej uroczystości. Najpierw składało się ślu-
bowanie, następnie kandydat do stanu górniczego musiał 
odbyć symboliczny skok przez skórę (którą w trakcie pracy 
w kopalni narzucano na ramiona – chroniła przed urazami 
i wodą pod ziemią). Później następowało mianowanie na 
górnika poprzez trzykrotne uderzenie szablą w ramię, przy-
pominające pasowanie na rycerza. Nic w tym dziwnego, bo-
wiem górnicy, jako ludzie twardzi, byli niegdyś angażowani 
podczas działań wojennych. 

Powstanie czaka (nakrycie głowy górnika, zwane przez 
niektórych pitówką) wiązane jest z najazdem tatarskim 

w roku 1241. Górnicy ukry-
li się wówczas w jamach 
ziemnych, odpierając mie-
czami ataki Tatarów, którzy 
chcieli się tam dostać. Pod-
czas walki poodcinali bar-
dzo wiele szczytów spicza-
stych tatarskich czapek. 
Odtąd śląscy górnicy za-
częli nosić takie ucięte ta-
tarskie czapki na głowach. 
Czarne pióra, które na nich 
widnieją, są, jak przypomi-
na Maria Polko w cytowa-
nej książce, pamiątką walk 
z Węgrami króla Macieja 
Korwina w XV wieku, kiedy 
z górników stworzono tzw. 
czarną rotę. Wtedy zaczęli 
swoich charakterystycz-
nych czapek mocować ko-
gucie pióra w kolorze czar-
nym. Oczywiście chodzi 

o górników pracujących w kopalniach złota, srebra i różnych 
rud metali, bo węgla wtedy jeszcze nie wydobywano.

W miarę powstawania orkiestr dętych, w końcu XIX i na 
początku XX wieku, pojawia się tradycja, by w dniu świę-
tej Barbary grały one na górniczych osiedlach oraz pod 
domami dyrektora i nadzoru, budząc ich górniczą muzyką. 
W świecie górników powszechne jest powiedzonko: Świynto 
Barbôrka zawsze upômino się ło swoje – oraz: Święta Barba-
ra zbiera żniwo… Uważa się powszechnie, że gdy zbliża się 
jej święto, zwiększa się ilość wypadków śmiertelnych pod 
ziemią. Nawet niedawna katastrofa w kopalni „Mysłowice-
-Wesoła”1 była postrzegana przez wielu w tym kontekście, 
mimo, że miała miejsce w październiku.

Ze świętą Barbarą związanych jest też kilka tradycji ludo-
wych. np. tego dnia w domach wkładano gałązkę wiśni do 
wazonu. Uważano, że zakwitnie do świąt Bożego Narodze-
nia. Drugi zwyczaj wiąże się z pogodą. Mówiło się: Barbórka 
po lodzie – gody po wodzie – lub odwrotnie. Obserwowano 
więc pogodę, przewidując jaka będzie w czasie świąt. Robię 
to także od jakiegoś czasu i zawsze się sprawdza!

Tomasz Wrona 

1 Chodzi o wybuch gazu, który miał miejsce na początku października 
2014 roku, w którym na miejscu zginął jeden górnik, a kilku zmarło 
w wyniku poparzeń.

Górnicze czako
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Chodząc ulicami naszych miast, 
z zasady nie zwracamy uwagi na to, 
kogo akurat mijamy. W tej różnorod-
ności typów, strojów i fryzur trzeba 
naprawdę wyróżniać się czymś wy-
jątkowym, aby wzbudzić cudze za-
interesowanie. A przecież obok nas 
– wśród nas – żyją ludzie różnego po-
chodzenia i różnej wiary, z bagażem 
doświadczeń, wielokroć całkiem jak 
z fi lmowego scenariusza. Ludzie, któ-
rych życiowe historie, często pełne 
dramatyzmu, są częścią ich samych, 
ale też składają się na zapis naszej 
rzeczywistości. Jeśli je poznamy i po-
staramy się zrozumieć, to zyskamy 
niepowtarzalną szansę na rozszerze-
nie i wzbogacenie wiedzy nie tylko 
o innych, ale również o sobie samych 
oraz o czasach, w których przyszło 
nam istnieć. 

 Są w Polsce miasta, gdzie od daw-
na spotkamy się z etniczną różnorod-
nością. To chociażby Wrocław, w któ-
rym po wojnie zamieszkali wraz z Polakami między innymi 
Karaimi, Tatarzy, Ukraińcy, Łemkowie, Grecy, Żydzi, Niem-
cy. Ostatnie dziesięciolecia wzbogaciły tę mozaikę o przed-
stawicieli kolejnych nacji, tym razem o przybyszów, któ-
rzy dopiero chcą tutaj zapuścić korzenie: Arabów, Turków, 
Wietnamczyków. Oni wszakże dopiero zapisują rozdziały 
swoich, już tutejszych – polskich – dziejów. Wszystkie są 
niewątpliwie cenne i warte poznania. Nim to jednak nastą-
pi, sięgnijmy po książkę Anny Sobeckiej pt. „Kalejdoskop. 
Spotkania z mniejszościami narodowymi”, opublikowaną 
niedawno przez gdańskie Wydawnictwo „Oskar”.

Autorka przez kilkanaście lat zajmowała się tematy-
ką mniejszości narodowych i etnicznych na antenie Radia 
Gdańsk. W swoich programach między innymi przedsta-
wiała postaci z poszczególnych środowisk zamieszkują-
cych Trójmiasto oraz Pomorze. Nagrane niegdyś rozmowy, 
niektóre po długotrwałych zabiegach i nakłanianiu, zosta-
ły uzupełnione i zaprezentowane w książce. Znalazło się 
w niej siedemnaście wywiadów – niczym w prawdziwym 
kalejdoskopie, co rozdział to nowa, pasjonująca historia 
ludzkiego losu, dziejów tragicznych i pięknych, świątecz-
nych i powszednich, tworzących po prostu życie. Ale jakie!

Rozpoczyna ten kalejdoskop Władysław Zachariasie-
wicz, polski Ormianin z domieszką krwi angielskiej, rodem 
z dawnego województwa lwowskiego. Jeszcze przed wojną 
studiował w Krakowie, służbę wojskową odbywał w pułku 
strzelców podhalańskich stacjonującym w Cieszynie, po-
tem podjął pracę w rozbudowującej się Gdyni. Zmobilizo-
wany w sierpniu 1939 roku dostał się do niemieckiej niewoli 
i spędził ponad pięć lat w ofl agu Woldenberg. Po uwolnie-
niu odnalazł w Krakowie swoją żonę, a później zajechali do 
Gdańska. Tam już pozostali na resztę życia. Co ciekawe, 
ostatni z opublikowanych w książce wywiadów jest także 
z Ormianinem, ale Gagik Parsamian, artysta-malarz, przy-
był do Polski z Armenii w roku 1994. Mieszka wraz z rodzi-

ną nieopodal Pruszcza Gdańskiego, 
maluje kwiaty, hoduje kwiaty i pew-
nie coraz bardziej stają się tutejszy-
mi, polskimi Ormianami. 

Równie pasjonująca jest chociażby 
opowieść Eugenii Firkowicz, Kara-
imki, której część rodziny pozostała 
po wojnie na terenie obecnej Litwy. 
Niewielu ich w ogóle: uważani są 
za najmniejszą mniejszość etniczną 
w Polsce. Mieszkają po kilka, kilka-
naście osób m.in. w Gdańsku, War-
szawie, Wrocławiu: w sumie około stu 
kilkudziesięciu osób. Latem każdego 
roku zjeżdżają się do litewskich Trok, 
gdzie znajduje się kienesa – jedy-
na ocalała karaimska świątynia. Ale 
mamy w „Kalejdoskopie” niezmiernie 
zajmujące losy Litwinów, Białorusi-
nów, Ukraińców, Żydów, Niemców 
oraz Cyganów – w pewnych momen-
tach podobne, chociaż każde nazna-
czone odmiennością, różne od siebie, 
tak jak różni są ludzie. 

Na Pomorzu, m.in. w Gdańsku i Sopocie znaleźli nowe 
miejsce do życia również Tatarzy, mieszkający przed woj-
ną na zachodnich kresach Rzeczypospolitej, zmuszeni 
do wyjazdu po zmianie granic. Anna Sobecka rozmawiała 
z trojgiem przedstawicieli tatarskiej społeczności Wybrze-
ża: Miriemą Walas, Tamarą Sokołowską i Maciejem (Musą) 
Konopackim. Polscy Tatarzy w większości znają dobrze te 
nazwiska. Miriema Walas z domu Bohdanowicz, a rodem 
z Wilna, zmarła w roku 2008, licząc sobie lat właściwie sto, 
z których siedemdziesiąt sześć spędziła w Gdyni. Tamara 
Sokołowska, córka Hassana i Heleny Konopackich, urodziła 
się w roku 1913 w dalekiej Kałudze nieopodal Moskwy. Nim 
znalazła się w Sopocie, przebywała w Wilnie oraz Bydgosz-
czy. Zmarła w wieku 91 lat i pochowana została w kwaterze 
muzułmańskiej cmentarza w Gdańsku-Srebrzysku. Kolej-
nym z tej znamienitej tatarskiej trójcy jest Maciej (Musa) 
Konopacki, brat Tamary Sokołowskiej, rocznik 1926. Uro-
dził się w Wilnie, po wojnie osiadł z rodzicami w Bydgosz-
czy, by w drugiej połowie lat 50. przenieść się do Sopotu. 

Są to jednak zaledwie sygnalne informacje, bo dopiero 
czytając wywiady z Miriemą Walas, Tamarą Sokołowską 
i Maciejem Konopackim dowiemy się bardzo wielu cieka-
wych rzeczy o tatarskim przedwojennym życiu, później-
szym wędrowaniu i wrastaniu w nowe miejsca. Cała książ-
ka zresztą stanowi niezmiernie interesujący przyczynek do 
naszych – wspólnych – wieloetnicznych i wielowyznanio-
wych polskich losów. Warto ją przeczytać. Polecam.

Musa Czachorowski 

Musa Czachorowski

OBOK NAS, WŚRÓD NAS

Anna Sobecka, Kalejdoskop. Spotkania z mniejszościami 
narodowymi, Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2014, 
ISBN 978-83-63709-88-4
www.wydawnictwooskar.pl
sklep internetowy: www.maszoperia.pl
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Mickiewiczowskie Sonety krymskie to sztandarowy utwór 
polskiego orientalizmu romantycznego – nawet w obec-
nych czasach wie o tym każdy polski maturzysta. Warto 
więc, żeby zaczęli tę wiedzę przyswajać sobie także czytel-
nicy wywodzący się z kultur, którym polskim orientalizm 
w XIX wieku najwięcej zawdzięczał – a był to orientalizm 
bliskowschodni.

Interesujące, że właśnie ten cykl poetycki Mickiewicza 
pozostaje żywy od niemal 200 lat – wydane zostały w 1826 
roku. Świadczą o tym nie tylko książki, które są głównym 
tematem niniejszej noty. W ostatnim czasie natknąłem się 
bowiem na ciekawe studium dotyczące formalnych aspek-
tów mickiewiczowskich sonetów w jednym z ostatnich nu-
merów „Bibliotekarza Podlaskiego”, słuchałem też referatu 
o Sonetach krymskich na konferencji literaturoznawczej na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W roku 2013 z inicjatywy Muzułmańskiego Związku Reli-
gijnego w RP ukazał się – po raz pierwszy ofi cjalnie – prze-
kład utworu Mickiewicza na język krymskotatarski. Ten po-
etycki przekład, którego, niestety, od strony artystycznej 
nie jestem w stanie ocenić ze względu na nieznajomość 
języka krymskotatarskiego, dokonany został przez zna-
nego poetę z Krymu, Şakira Selima (1942-2008). Podstawą 
przekładu było tłumaczenie rosyjskie. Omawianą książkę 
opublikowało Wydawnictwo Argi z Wrocławia. Ponieważ 
jest to edycja dwujęzyczna, nosi też dwujęzyczny tytuł: 
Adam Mickiewicz, Sonety krymskie / Adam Mitskeviç, Qırım 
Sonetleri. Całość tomu została zredagowana przez Musę 
Czachorowskiego. Książka obejmuje nie tylko wymienione 
utwory w oryginale i przekładzie, ale także kilka niewiel-
kich tekstów wprowadzających w lekturę, autorstwa Musy 
Czachorowskiego i Selima Chazbijewicza. Teksty te doty-
czą zarówno samych Sonetów, jak i domniemanych wątków 
tatarskich w życiorysie naszego wieszcza. Wypada jednak 
żałować, że żaden z tych ciekawych tekstów nie został 
przetłumaczony na język krymskotatarski – stanowiłoby to 
dodatkową wartość dla czytelnika, do którego skierowa-
ne jest tłumaczenie. Dziwi też, że wśród streszczeń znaj-
dujemy rosyjskie, litewskie, angielskie i tureckie, a nie ma 
krymskotatarskiego. Szkoda.

W bieżącym roku ukazały się natomiast Sonety krymskie 
w przekładzie na język arabski (Sunitat al-Kirm li-sza’ir Bu-
landa al-azim Adam Mitskiwitsz [„Sonety krymskie wielkie-
go poety polskiego Adama Mickiewicza”], wydawnictwo 
Kalimate, Rabat 2014). Książka ukazała się w ramach działa-
nia krakowskiego Instytutu Książki „Program Translatorski 
© Poland” / „The ©POLAND Translation Program”, promu-
jącego osiągnięcia literatury polskiej na świecie. Przekła-
du dokonał mieszkający w Polsce literaturoznawca i poeta 
pochodzenia palestyńskiego pracujący na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, dr hab. Yousef Sh’hadeh. Jest on autorem 
dwóch tomików poetyckich, trzech monografi i naukowych 
oraz wielu artykułów i przekładów na język arabski i z języka 
arabskiego.

Przekład poprzedzony jest wstępem, w którym tłumacz 
przedstawia krótko życie i twórczość Mickiewicza, uwy-
puklając elementy orientalne w jego dziełach. Biorąc pod 
uwagę fakt, że przekład skierowany jest do czytelnika arab-
skiego, Y. Sh’hadeh opatruje tłumaczenie nielicznymi, ale 
bardzo potrzebnymi przypisami, w których wyjaśnia pewne 
trudniejsze słowa i metafory, które mogłyby być niezrozu-
miałe dla tych, którzy nie są obeznani z kulturą krymską, a 
także polską.

Oba tłumaczenia mają charakter poetycki. Zostały za-
chowane rymy, choć nie zawsze zgodne w układzie z ory-
ginałem. Dokładnie zachował strukturę rymów arabski tłu-
macz, krymskotatarski jest w tym zakresie swobodniejszy. 
Obaj bez wyjątku zachowują cały układ każdego wiersza. 
W przypadku przekładu arabskiego tłumacz wspomina 
o ogromnych problemach translatorskich, podkreślając 
przede wszystkim trudności w zakresie metryki. Bez wątpie-
nia jednak Y. Sh’hadeh – znawca literatury arabskiej i poeta 
– świetnie poradził sobie z tym zadaniem. Należy przy tym 
podkreślić, że zarówno w literaturze krymskotatarskiej, jak i 
arabskiej forma sonetu jest całkowicie nieznana.

Edycja polsko-krymskotatarska charakteryzuje się cie-
kawą szatą grafi czną autorstwa Justyny Grosel, choć może 

Marek M. Dziekan

SONETY KRYMSKIE MICKIEWICZA 
W NAJNOWSZYCH PRZEKŁADACH 
NA JĘZYKI ORIENTALNE
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starożytne ruiny nie do końca odpowiadają treści wierszy 
Mickiewicza. Arabska jest w tym zakresie mniej wyrafi nowa-
na – tu na okładce mamy po prostu słynny portret Mickie-
wicza Na Judahu skale Walentego Wańkowicza z lat 1827-28, 
wykorzystany zresztą także na ostatniej stronie okładki obu 
przekładów. Swoją drogą przyznać trzeba, że wydanie So-
netów bez tego portretu byłoby niepełne. Niestety, w obu 
edycjach nie podano nazwiska autora portretu. Ponieważ 
przekład zawsze jest po części dziełem tłumacza, bardzo 
dobrze, że książki zostały opatrzone krótkimi notami o Şaki-
rze Selimie i Yusufi e Sh’hadzie.

Warto dodać, że w ramach wspomnianego programu 
translatorskiego Sonety krymskie ukazały się także w języku 
perskim (Ghazalha-je Kerime / Sonety krymskie, Baal Publi-
cations, Teheran 2010). Przekładu dokonali wspólnie znany 

perski literat Alireza Doulatszahi i polska iranistka z Uniwer-
sytetu Warszawskiego Ivonna Nowicka. Nie dysponując tą 
edycją, nie mogę jej szerzej przedstawić. Niepokoi jednak 
tytuł – określenie sonetu jako ghazalu nie jest przekonują-
ce. To jednak całkiem odmienne formy poetyckie i takie ich 
utożsamienie bez wątpienia prowadzi do nieporozumienia. 
Decyzja tłumaczy krymskotatarskiego i arabskiego, żeby za-
adaptować po prostu zachodnią nazwę sonetu do tych języ-
ków jest bez wątpienia słuszniejsza.

Dobrze, że wybitne dzieła orientalizującego nurtu naszej 
literatury coraz szerzej docierają do samego Orientu. To 
ważny element naszej kultury – warto, żeby Wschód o tym 
wiedział.

Marek M. Dziekan 

Znany pisarz emigracyjny Zygmunt Nowakowski napi-
sał w roku 1951 „Pożegnanie z polskim imamem” – Emi-
rem Bajraszewskim:

 …Tatarom Polskim w uznaniu…
Niedawno mówił mi generał Sulik, ze mój gość, Naczelny 

Imam Bajraszewski, okazał się wspaniałym ofi cerem pod-
czas wojny obecnej, a generał Anders wystawia temu loka-
torowi łagrów sowieckich następujące świadectwo: „Jego 
Wielebność Emir E. M. Bajraszewski jest mi znany osobi-
ście i obecnie, na progu jego emigracji do Stanów Zjedno-
czonych, pragnę złożyć mu najlepsze życzenia… Zgłosił się 
ochotniczo do Polskich Sił Zbrojnych, w szeregu których 
służył pod moim dowództwem, przeszedłszy jako duchow-
ny nie należy do żadnego stronnictwa politycznego, a jego 
żołnierz pozostaje wierny przysiędze i legalnym władzom 
Rzeczypospolitej Polskiej, przebywającym na uchodźstwie 
do czasu uwolnienia Polski z niewoli sowieckiej…”

Nowy Dziennik – Polish Daily News, nr 5800, 17 sierpnia 
– Tuesday, August 17, 1993, strona tytułowa: „Na Święto 
Żołnierza Polskiego”, Kronika B.[yłego] N[aczelnego] 
I[mama] W[ojska] P[olskiego] 1993 r. 

Za Wspólną Ojczyznę
Szli z nami dżygici poprzez wszystkie lata. 

Od granic Złotej Hordy do bram Nowogródka. 

Szli zawsze, kiedy do boju grała pobudka, 

Za Polskę, co Tatara przyjęła za brata. 

(Antoni Bogusławski)

Kto zna rodowód Polaków tatarskiego pochodzenia, ten 
zna dzieje ojczyzny. Oto dopełnia się 650 rocznica przyjęcia 
przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów Tatarów, wyznaw-
ców islamu, jak równoprawnych synów.

Dżemila Smajkiewicz-Murman

MOJE PAMIĄTKI PRASOWE 
O ZNAMIENITYCH TATARACH POLSKICH

Od lewej: imam Emir Bajraszewski i generał Władysław Anders.

Wycinek z „Nowego Dziennika”.

HISTORIA • NAUKA • LITERATURA
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Wielki nasz przyjaciel, poeta, Antoni Bogusławski, pięk-
nie i zwięźle ujął stosunki polsko-tatarskie.

Należy podkreślić, że mariaż polsko-tatarski zrodził się 
potrzeby serca dwu rycerskich narodów – bez przymusu, 
czy pisanych paktów. Logicznym wtedy procesem stały się 
więzy krwi polsko-tatarskiej już w XVI w., Tatarzy przyjęli 
język przybranej ojczyzny. 

Dziś Święto Żołnierza Polskiego zainicjowane sierpnio-
wym „Cudem nad Wisłą” i pogłębione doświadczeniem 
Września, jest dniem zadumy nad słowami mędrca, że losy 
żywych dyktują umarli. Dziś więc, w imieniu własnym i gar-
ści żyjących Tatarów weteranów tamtych dni i lat, pokornie 
chyląc czoło – składam hołd towarzyszom broni, którzy po-
legli na polach chwały za wspólną ojczyznę.

Ałłah Rahmet i cześć wam bracia w Islamie, za służbę jaką 
pełniliście w: 7 Pułku Tatarskiej Jazdy, Tatarskim Pułku Uła-
nów pod zielonym sztandarem Proroka, 3 Szwadronie Tatar-
skim 10 Pułku Strzelców Konnych, 1 Tatarskim Szwadronie 
pod buńczukiem 13 Pułku Ułanów Wileńskich oraz ich sto-
łecznego imama, Ali Woronowicza, który 17 września 1939 r. 
padł ofi arą, stratowany moskiewskim czołgiem wlewającej 
się czerwonej hordy w ulicę granicznego miasta Stołpce. 

Emir El’Muemminin Bajraszewski, płk 
Były Naczelny Imam Wojska Polskiego

List przekazany na moje ręce z racji pełnienia funkcji 
przewodniczącej Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
w Gdańsku z okazji otwarcia meczetu w Gdańsku-Oliwie 
1.06.1990 roku:

Epitafi um zamieszczone w „Dzienniku Bałtyckim” po 
roku 1995 przez mieszkańca Gdańska, reemigranta 
z Wilna, Ryszarda Jana Borodziuka.

Chciałbym przypomnieć o ludziach wielkiego formatu. 
Wielkich Polakach pochodzenia tatarskiego.

W Wilnie, gdzie się urodziłem, w latach 1939-45 mieszka-
łem za Zielonym Mostem. Ojciec mój, ideowiec i patriota, Po-
lak z krwi i kości. Uczestnik wojny 1920 (3 Pułk Szwoleżerów) 
przyprowadził pewnego dnia gościa. Gość ten, przystojny 
brunet o smagłej cerze i pięknych paznokciach, mnie małego 
chłopca zafascynował od razu. Mieszkał on obok nas, u dok-
tora medycyny Michała Koryckiego.

W latach okupacji sowieckiej i potem niemieckiej przebywał 
u nas codziennie, czasami nocując. Nauczył mnie gry w szachy 
i fechtunku. Jako mały chłopak nie wiedziałem, kim jest, jednak 
czułem, że to wojskowy. Jego rozmowy z ojcem, no i ze mną, 
utwierdziły mnie w przekonaniu o wielkim patriotyzmie tego 
człowieka. Jego jedynym celem była walka o wolną Polskę. Był 
to Antoni Olechnowicz. Jak później się dowiedziałem, ostatni 
dowódca AK Okręgu Wileńskiego, ps. „Pohorecki”. Fascynowa-
ła mnie jego postawa i patriotyzm, do dziś nie mogę go zapo-
mnieć. W latach 1945-47, już w Gdańsku, odwiedzał często ojca, 
a raz był u nas z „Łupaszką”. Mieszkał w Gdyni. W 1948 r. gdy 
ojciec już siedział (Okopowa, Sopot, Rakowiecka, Wronki ) i obo-
je z siostrą zostaliśmy sami (matka zmarła w Wilnie), usłyszałem 
po raz ostatni jego głos, przez radio, z procesu w Warszawie. 
Stracono go tam. Zostawił żonę i syna Krzysztofa. 

Dr Michał Korycki, „Kochaninki” (bo tak do wszystkich się 
zwracał), to człowiek wielkiego serca, patriotyzmu i miłości 
bliźniego. On i jego matka zapraszali mnie z siostrą, abyśmy 
śpiewali im patriotyczne polskie pieśni. Były to jakieś uroczy-
stości, także tatarskie. Pamiętam stół z białym obrusem, sa-
mowar i odblask ognia na obrusie, i łzy wzruszonych naszym 
śpiewaniem gości, też pochodzenia tatarskiego.

Pracując w szpitalu, zaopatrywał AK w lekarstwa i środki 
opatrunkowe, lecząc i pomagając wszystkim dookoła. Był praw-
dziwym lekarzem z powołania. Już w Gdańsku był szykanowany 
przez UB za przynależność do AK. Ostatnio kierował przychod-
nią w Gdańsku Oruni. Zmarł, pozostawiając żonę, synów i córkę.

Fascynuje mnie niezłomna walka tych ludzi o polskość 
i wolność, ich wartości duchowe i moralne w tych trudnych 
czasach okupacji sowieckiej i niemieckiej. A byli to przecież 
ludzie pochodzenia tatarskiego. Mimo to, bili na głowę nie-
których rdzennych rodaków.

Piszę o tych ludziach, bo ciągle ich wspominam i chcę ich 
przypomnieć innym i tym, którzy jeszcze żyją i pamiętają o nich.

Cześć Ich Pamięci
Ryszard Jan Borodziuk

Opracowanie: Dżemila Smajkiewicz-Murman 
Zdjęcia z archiwum Dżemili Smajkiewicz-Murman 

List imama Emira Bajraszewskiego do imama 
Abu Bekira Jakubowskiego.

Spotkanie urodzinowe u Zofi i Smajkiewicz w Gdańsku. Od prawej: 
Michał Korycki, Selim Chazbijewicz, Adam Alijewicz, Adam Murman, 

Lejla Korycka, Zofi a Smajkiewicz.
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Pierwsi osadnicy tatarscy pojawiają się na ziemiach W. Księ-
stwa Litewskiego w XIV w., sprowadzeni przez W. Księcia 
Witolda nad rzekę Wakę i do Trok. Za przykładem W. Księ-
cia, panowie litewscy poczynają osadzać Tatarów w swych 
dobrach ziemskich oraz w miastach i miasteczkach. Z bie-
giem czasu na Litwie powstały całe wsie, a w niektórych 
miastach całe dzielnice, zamieszkałe przez Tatarów, tzw. 
Tatarskie Końce. Tatarzy, korzystając z licznych przywile-
jów, zachowali w ciągu dziejów swą odrębność narodowo-
ściową i wyznaniową.1 

Potomkowie osadników tatarskich z XIV w. przetrwali 
do czasów współczesnych. Większość ich znalazła się po 
pokoju ryskim w granicach Rzplitej2, a mianowicie w woje-
wództwach wileńskim i nowogródzkim, we wschodniej po-
łaci woj. białostockiego oraz na Polesiu. Ponadto Tatarzy 
litewscy stanowią niewielki odsetek warszawskiej parafi i 
muzułmańskiej3. Ogólną ilość Tatarów na ziemiach polskich 
obliczoną na podstawie spisu ludności muzułmańskiej doko-
nanego przez Muftiat w 1935 r., przedstawia załączona po-
niżej tablica. 

Z ogólnej liczby Tatarów gminy wiejskie zamieszkuje 
62%, gminy miejskie 38% ( w tym 21% przypada na woj. no-
wogródzkie). Zmiany ilościowe ludności tatarskiej w Polsce 
trudno jest prześledzić. Dawne obliczenia, jak np. najstar-
sza lustracja z XVI w., określająca ilość Tatarów na 200.000 
głów, lub dane Platera z 1825 r. dla trzech dawnych guber-
ni: grodzieńskiej, mińskiej i wileńskiej (50.000 głów), budzą 
wątpliwości i zostały już zakwestionowane przez Talko- 
Hryncewicza, który uważa je za znacznie przesadzone. Pew-
niejszymi wydają się dane rosyjskie, pochodzące ze spisu 
ludności z 1897 r. (13.013 głów) oraz z tzw. Pamiatnych Kni-
żek grodzieńskiej, kowieńskiej, mińskiej i wileńskiej guberni 

1 Za miły obowiązek uważam złożenie podziękowania Muftiatowi 
w Wilnie, a w szczególności J. E. Muftiemu Drowi J. Szynkiewiczowi 
za łaskawie udzielone  mi materiały, na podstawie których powstała 
niniejsza notatka.

2 Poza granicami Polski trochę Tatarów spotykamy na Litwie oraz na 
Białorusi Sowieckiej.

3 Parafi a muzułmańska w Warszawie składa się przeważnie z emigran-
tów kaukaskich, nadwołżańskich, uralskich oraz Turków.

z 1907-1915 r. (12.680 głów)4. Rosyjskie dane, oparte na od-
rębnym podziale administracyjnym i omawiające również te-
reny położone poza granicami współczesnej Polski, są dziś 
nieporównywalne. Nie ulega wątpliwości, że ilość Tatarów 
w ciągu wieków stopniowo malała, w szczególności w XIX w. 
proces asymilacji posuwał się dość szybko. Podkreślić jed-
nak należy, że w ostatnich liczba ich zaczyna z wolna wzra-
stać. Statystyka, prowadzona od kilku lat przez Muftiat, 
wykazuje roczny przyrost 100-130 głów, tak, że kalendarz 
muzułmański na 1935 r. podaje ogólną ilość Tatarów na 5.710 
głów (2.794 mężczyzn, 2.916 kobiet), Cyfra ta uzyskana na 
podstawie muzułmańskich ksiąg metrykalnych, a obejmują-
ca również emigrantów-muzułmanów z ZSRR, jest w rzeczy-
wistości, jeśli chodzi o Tatarów litewskich, o 80- 100 głów 
mniejsza. 

Ludność tatarska w Polsce jest bardzo rozproszona, co 
wyraźnie wykazuje załączona mapa, ilustrująca rozmiesz-
czenie wymienionej ludności w poszczególnych gminach 
miejskich i wiejskich. Już na pierwszy rzut oka widać z mapy, 
że w woj. wileńskim Tatarzy rozsiani są stosunkowo gęsto, 
ale bardzo nielicznymi grupkami, częstokroć składającymi 
się zaledwie z 2-3 rodzin; większą ich ilość skupia jedynie 
Wilno wraz z okolicą, oraz mała osada Widze w pow. bra-
sławskim. W woj. nowogródzkim stosunki przedstawiają 
się inaczej. Tatarzy skupiają się tu tylko w nielicznych, ale 
znacznie większych grupach. Mamy tu nawet kilka czysto 
tatarskich osiedli, jak np. wieś Orda k/Klecka, Murowszczy-
zna k/Iwja. Zaznaczyć należy, że Tatarzy nawet w gminach 
gdzie ilość ich określają najwyższe cyfry bezwzględne, sta-
nowią w stosunku do ogółu ludności bardzo nieliczny odse-
tek, np. gmina Iwje 3,0%, Rudomino 1%. Nieco korzystniej 
przedstawia się stosunek dla gmin miejskich: Nowogródek 
5,7%, Słonim 3,2%, Kleck 3,1% ogólnej liczby mieszkańców. 
W większych miastach ludność tatarska niknie zupełnie: np. 
w Wilnie, gdzie istnieje jedno z większych jej skupień, stano-
wi ona zaledwie 0,1% ogólnej liczby mieszkańców. 

Struktura zawodowa Tatarów jest mało urozmaicona. Do-
minują wśród nich rolnicy oraz wśród rzemieślników garba-
rze: daje się zauważyć pewna specjalizacja Tatarów w tym 
kierunku. Znaczny odsetek stanowią urzędnicy i przedstawi-
ciele wolnych zawodów. Struktura zawodowa Tatarów, w za-
okrąglonych liczbach procentowych, przedstawia się nastę-
pująco: rolnicy 43%, garbarze 20%, urzędnicy i zawody wolne 
14%, wyrobnicy 7%, ogrodnicy 6%, duchowni 2%, inni 8%.

Stosunek osób zawodowo czynnych do zawodowo bier-
nych w poszczególnych zawodach wygląda ja następuje: na 
1 osobę czynną zawodowo najwięcej osób biernych przypa-
da w garbarstwie: 2,8 oraz wśród duchowieństwa: 2,7, naj-
mniej zaś wśród wyrobników: 1,4 i inteligencji: 1,6. Rolników 
i ogrodników trudno ująć liczbowo, bowiem nie można prze-
prowadzić ścisłego podziału na ludność czynną i bierną za-
wodowo. Nieznaczna ilość osób biernych zawodowo, przy-
padająca na 1 osobę czynną, tłumaczy się małą liczebnością 
rodzin tatarskich, składających się zazwyczaj z 3-5 osób: 
liczniejsze rodziny spotyka się rzadko.

4 Spis rosyjski obejmował również żołnierzy muzułmanów z głębi Rosji.

Jan Jerzy Tochtermann

ILOŚĆ, ROZMIESZCZENIE I STRUKTURA 
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Inteligencja skupia się głównie w większych miastach, 
gdzie wynosi: w Wilnie 31%, Słonimie 17%. Nowogródku 
16%, Grodnie 7% ogólnej liczby. Nieco inteligencji jest roz-
proszonej w gminach wiejskich; są to właściciele majątków 
ziemskich. Rolnicy stanowią ludność wiejską, lecz czasem 
skupiają również w małych rolniczych miasteczkach np. 
w Kłecku, Trokach. Poszczególne gospodarstwa tatarskie są 
niewielkie; większość waha się w granicach od 3 do 8 ha. 
Ogrodnicy, posiadający zazwyczaj drobne działki od 0,2 do 
2 ha, grupują się w miasteczkach: w woj. nowogródzkim 
większą ilość Tatarów-ogrodników spotykamy w Lachowi-
czach. Również w miasteczkach grupują się garbarze, za-
mieszkujący głównie północne powiaty woj. wileńskiego; 
znaczniejsze ich skupienie mamy w Widzach. Poza wyżej 
wymienionymi zawodami, na nieznaczną resztę ludności 
tatarskiej składają się wyrobnicy, rymarze, szewcy, krawcy, 
kuśnierze oraz niżsi funkcjonariusze państwowi. Ciekawym 
jest, że wśród Tatarów nie spotykamy wcale kupców. Nie 

spotyka się również furmanów i hodowców koni, które to 
zawody, jak wspomina Bartoszewicz, dla wielu Tatarów sta-
nowiły dawniej podstawę ich egzystencji. 

Warunki ekonomiczne Tatarów są niekorzystne. Ogólny 
kryzys w kraju dotknął również rolnictwo tatarskie. Chałup-
nicze garbarstwo tatarskie (wyroby juchtowe cieszyły się 
dawniej wielkim zbytem w Rosji) dziś chyli się ku upadkowi. 
Pomimo jednak ciężkich warunków materialnych w jakich 
się większość Tatarów znajduje, wykazują oni wiele hartu 
ducha w walce o byt i wiele żywotności. Dowodem tego jest 
trwanie i nawet pewien rozrost tej małej grupy etnicznej, 
oderwanej od reszty świata tatarskiego i muzułmańskiego. 

Jan Jerzy Tochtermann 

Artykuł ukazał się w miesięczniku „Wiadomości Geogra-
fi czne” Nr 8-10, Kraków, październik-grudzień 1935 r. 

Dzieje osadnictwa tatarskiego na ziemiach Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego i Korony Polskiej sięgają XIV wieku. Teo-
dor Narbutt, wybitny polski historyk i badacz dziejów Litwy, 
w swoim dziele pt „Dzieje narodu litewskiego” wskazywał, że 
Tatarzy już od czasów Wielkiego Księcia Litewskiego Olgierda 
(ok. 1303-1377), „...dobrowolnie przenosili się do Litwy, to w nie-
wolę wojenną dostawszy się, zostawali u nas”1. Pośród tych 
pierwszych osadników tatarskich, jak donosił tatarski anonim 
w relacji „Risale-i-Tatar-i-Lech” z roku 1558, złożonej na dwo-
rze sułtana Sulejmana, była część żołnierzy chana Dżanibeka, 
którzy osiedliwszy się po miastach Litwy, „...na nieszczęście, 
porzucili swą mowę...”2 oraz religię muzułmańską.

Przełomowym wydarzeniem, które przyczyniło się do 
powstania stałych osad tatarskich na Litwie, był krwawy 
konfl ikt Tochtamysza, chana Złotej Ordy, z Timur Lenkiem, 
mongolskim emirem Mawarannahru. W roku 1395 wojska 
emira rozgromiły nad Terekiem siły złotoordyńskie, zaś Sa-
raj Berke, stolica Złotej Ordy położona nad Wołgą, została 
złupiona i zniszczona przez najeźdźcę. Tochtamysz w oba-
wie przed Timurem, na przełomie lat 1396 i 1397, pamięta-
jąc o dawnych sojuszach rodu Giedyminowiczów z chanami 
tatarskimi z Kipczaku, zbiegł na Litwę „...wraz z rodziną, 

1 Cytat za: T. Narbutt, Dzieje narodu litewskiego, Wilno 1840, t. VIII, 
s. 246.

2 Cytat za: A. Muchliński, Zdanie sprawy o Tatarach litewskich, przez 
jednego z tych Tatarów złożone sułtanowi Sulejmanowi w roku 1558, 
Oddruk „Teki Wileńskiej”, 1858, s. 11-12. Por. T. Narbutt, Dzieje narodu 
litewskiego, Wilno 1839, t. V, s. 62; J. Jaroszewicz, Obraz Litwy pod 
względem jej cywilizacyi, od czasów najdawniejszych do końca XVIII 
wieku, Wilno 1844, cz. I, s. 95; J. Bartoszewicz, Pogląd na stosunki 
Polski z Turcyą i Tatarami, na dzieje Tatarów w Polsce osiadłych, na 
przywileje i wspomnienia o znakomitych Tatarach polskich, Warszawa 
1860, s. 104-109; S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografi i hi-
storyczno-etnografi cznej, Warszawa 1938, s. 5; L. Podhorecki, Chanat 
Krymski i jego stosunki z Polską XV-XVIII wieku, Warszawa 1987, s. 
7-8, 10; J. Tyszkiewicz, Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów 
XIII-XVIII w., Warszawa 1989, s. 144-148; A. Konopacki, Życie religijne 
Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wie-
ku, Warszawa 2010, s. 24-27; S. Chazbijewicz, S. Moćkun, Tatarzy pod 
Grunwaldem, Grunwald 2012, s. 18-19.

żoną i synami, najbliższym otoczeniem i garstką wiernych 
żołnierzy, oddając się pod opiekę Witolda”3. Jeszcze w roku 
1397 Wielki Książę Litewski Witold, kontynuując politykę 
wschodnią nakreśloną przez swojego dziada Giedymina 
i ojca Kiejstuta oraz wypełniając sojusz z Tochtamyszem, 
wyprawił się zbrojnie na stepy nadczarnomorskie w celu 
przywrócenia obalonego chana na tron Złotej Ordy4.

Z tego wojennego pochodu Witold sprowadził na Litwę 
Tatarów, którzy pod jego opieką znaleźli schronienie przed 
zamętem wojennym w Kipczaku. Wielki Książę Litewski dał 
tym samym podstawy do dobrowolnego i stałego osadnic-
twa tatarskiego na Litwie. Trzon tych kolonistów stanowiła 
tatarska arystokracja, murzowie i ułanowie, na których „...
Witold przelał wszystkie przywileje, ich obdarował ziemią, no-
szącą nazwę ogólną Tatarowszczyzny”5. W zamian za nadania 
ziemskie oraz przywileje Tatarzy ci zobowiązani byli do wy-
stawiania własnych oddziałów wojskowych, „...co oni z wier-
nością przykładną wypełniali zawsze, tworzyli oddzielą milicyą 
i część gwardyi Wielkich Xiążąt Litewskich”6. Poczynając od 
bitwy pod Grunwaldem w roku 1410, dawali wielu dowodów 
dzielnej i ofi arnej służby żołnierskiej, nie szczędząc własnej 
krwi w wojnach, jakie prowadziły Korona oraz Litwa7.

Pośród Tatarów osiedlanych na ziemiach litewskich, poza 
„stanem rycerskim” była liczna grupa, której wraz z nadany-
mi gruntami przypisano powinności wobec dworu wielkok-
siążęcego, zwane z ruska hospodarskimi. Piotr Czyżewski, 

3 Cytat za: S. Kryczyński, Tatarzy litewscy..., op cit., s. 6.
4 Szerzej patrz: M. Żdan, Stosunki litewsko-tatarskie za czasów Wi-

tolda, w. ks. Litwy, „Ateneum Wileńskie”, Wilno 1930, R. VII, 
z. 3-4, s. 536-544; B. Gafurow, Dzieje i kultura ludów Azji Centralnej. 
Prehistoria. Starożytność. Średniowiecze, Warszawa 1987, s. 505-
506; L. Podhorecki, op cit., s. 8-13; A. Konopacki, op cit., s. 27-33; 
S. Chazbijewicz, S. Moćkun, op cit., s. 14-17.

5 Cytat za: A. J. Rolle, Dzieje osadnictwa tatarskiego na wołoskiem po-
graniczu, [w]: „Sylwetki i szkice historyczne i literackie. Serya IX”, 
Kraków 1893, s. 255.

6 Cytat za: T. Narbutt, op cit., t. VIII, s. 247.
7 Patrz szerzej, np.: S. Chazbijewicz, S. Moćkun, op cit., s. 50-53.
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autor XVII-wiecznego paszkwilu na Tatarów pt. „Alfurkan 
Tatarski”, obok negatywnych opinii wylicza owe posługi, pi-
sząc, iż Tatarów zobowiązano do tego, aby „...furnalami abo 
furmanami byli, i gdy na woynę gdzie iachal [Witold; przyp. 
K.B.], tedy nietylko żywność, ale y armate, y insze naczynia 
woienne aby za woyskiem woźili. [...] Gdy Witold w Wilnie 
przemieszkiwał, aby iarzynami, to iest, cybulą, ogurkami y 
inszymi ogrodnymi rzeczami kuchnią Xiążęcą opatrowali. [...] 
Aby z listami iako Kursorowie chodzili, y na posztach y w pod-
wody gdzie każą ieździli. [...] Aby mosty po drogach, y gościń-
ce ktorędy Xiąże przeieźdżać miał, naprawiali, y owe mosty 
od Rudnik aż do Waki, z Soroktatar Tatarowie powinni napra-
wiać, nowe budować, na co y przywiley maią […] Aby do ostę-
pów w łowy z oszczepami y z rusznicami, tak iako osocznicy, 
zwierz ubiiać na potrzebe Xiążęcą bywali”8.

Zatem Tatarzy osiedlani wokół witoldowych zamków, 
w książęcych miastach, gdzie skupiali się w osobnych dzielni-
cach, zwanymi „kątami”, „końcami” lub „ulicami” tatarskimi 
oraz w dobrach ziemskich, zobowiązani byli do pełnienia obo-
wiązków kurierskich i furmańskich, zwanymi po staropolsku 
furlonem9, a także dawania podwód, czyli wozów lub koni na 
potrzeby wielkoksiążęce10. Ponadto, mieli zaopatrywać dwór 
w żywność z własnych ogrodów, gdzie spod dobrej ręki tatar-
skiej „...prędzey ogurki, rzepa, cybula, rzodkiew [...] się zrodzi 
niż u naszych chłopów...”11, a także w zwierzynę upolowaną 
w wielkoksiążęcych lasach. Ponadto Tatarzy mieli strzec bez-
pieczeństwa na litewskich traktach i mostach oraz, jak to zo-
stało odnotowane w „Alfurkanie Tatarskim”, „...aby wały koło 
murów Wileńskich sypali, y kamienie, wapno, cegły, y piasek 
nosili”12 do naprawy obwarowań miejskich, pełniąc powin-
ność wywozu, co potwierdza dokument transakcji z roku 1525 
roku na „...przedaź góry nad rzeką Waką, przy murowanym 
moście do Trok jadąc, na kopanie kamieni wapiennych, od Ta-
tarów, dla Miasta i Mieszczan Wileńskich”13.

Pośród ogółu osiedleńców tatarskich nie wszyscy obo-
wiązani byli tytułem nadań ziemskich do posług żołnier-
skich lub innych służebności względem dworu wielkoksiążę-
cego. Anonimowy tatarski autor „Risale-i-Tatar-i-Lech”, pisał 
o Tatarach, „...którzy mieszkają po miastach, i niewładają 
tymarami [tj. ziemiami nadanymi przez pana feudalnego] 
[...] zwykle się trudnią wyprawą safi janów...”14, czyli wypra-
wianiem cienkiej i barwionej na ogół na żółto lub czerwono 
koziej skóry, zwanej kurdybanem, przeznaczanej głównie na 
produkcję obuwia lub innymi rzemiosłami oraz handlem by-
dła, ogrodnictwem i furlonem.

O Tatarach „bawiących się”, a więc utrzymujących się 
z różnych rzemiosł, wśród których prym wiodło garbarstwo 
oraz w dużo mniejszym stopniu kuśnierstwo, rymarstwo 
i szewstwo15, wzmiankują dość liczne źródła pochodzące 
z przełomu XVI i XVII wieku16. Garbarze tatarscy pojawia-
ją się w statucie litewskim, w redakcji pochodzącej z roku 
1566. W tej kodyfi kacji praw Wielkiego Księstwa Litewskie-

8  Cytat za: P. Czyżewski, Alfvrkan Tatarski prawdziwy na czterdzieści 
części rozdzielony..., Wilno 1617, s. 52-53.

9  Etymologia nazwy wywodzi się z języka niemieckiego i oznaczał opła-
tę „...od fury, myto za przewożenie ciężarów”. Cytat za: M. Orgel-
brand, Słownik języka polskiego, obejmujący oprócz zbioru właściwie 
polskich, Wilno 1861, t. I, s. 327.

10  Patrz: Podwoda [w]: M. Orgelbrand, op cit., t. II, s. 1085.
11  Cytat za: P. Czyżewski, op cit., s. 8.
12  Cytat za: P. Czyżewski, op cit., s. 53.
13  Cytat za: M. Baliński, Historya miasta Wilna z rycinami, Wilno 1836, t. 

II, s. 76.
14  Cytat za: A. Muchliński, op. cit., s. 23.
15  Por. S. Kryczyński, Tatarzy litewscy..., op. cit., s. 154, 158-159.
16  Por. S. Kryczyński, Tatarzy litewscy..., op. cit., s. 158; J. Tyszkiewicz, 

op. cit., passim; A. Konopacki, op. cit., s. 51, 53-54.

go wymienieni są w rozdziale dwunastym, pod artykułem 
szóstym, zatytułowanym „Nazwiska Tatarom, ktorzy na 
służbie ziemski bywaią y rzemieslnym, o głowsczyznach 
y o zonach ich”17, gdzie odnotowani się jako ci, którzy „...
skory dębią, y iakięmkolwiek rzęmiesłęm zywnosc sobie za-
rabiaią”18. Rzemieślnicy tatarscy w sposób bardziej ogólny 
wymieniani są w uniwersałach poborowych sejmów Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów z lat 1619, 1620, 1627, dwukrot-
nie w roku 1626 i innych19 oraz konstytucjach sejmowych, 
jak choćby w tej z roku 1628, którą uchwalono na sejmie 
walnym koronnym warszawskim. Wówczas zadekretowano, 
że „...Tatarowie [...] wszyscy W.X.L. którzy służby woienney 
nie służą, a furmaństwem y rzemiosłem się bawią pogłowne 
płacić maią...”20.

Garbarstwem trudnili się głównie Tatarzy przynależni do 
prostego stanu społecznego, w dawnej Rzeczypospolitej 
zobowiązanego był do płacenia pogłównego, czyli podatku 
naliczanego od ilości dusz w gospodarstwie domowym, nie-
zależnie od posiadanego majątku, wieku i płci. Jak zauważył 
Maciej Tuhan-Baranowski, grupa prostych Tatarów składała 
się z ludu „...pochodzenia nogajskiego [...] po większej części 
jeńcy wojenni, lub zbiegi w czasie politycznych przewrotów 
w państwach Kipczackiem i Krymskiem...”21, którzy „...zajmo-
wali się handlem i rzemiosłem, lub furmaństwem, niektórzy 
uprawiali ziemię...”22.

Jest to jednak zbyt duże uproszczenie, bowiem pośród 
stanu prostego byli Tatarzy osiadli w miastach, gdzie two-
rzyli zarówno miejski patrycjat, jak i tatarską czeladź. Każdą 
z tych grup tworzyli potomkowie wywodzący się z różnych 
chanatów tatarskich, mający różny status społeczny i mająt-
kowy, natomiast istotnym czynnikiem integrującym wszyst-
kie te grupy była zagwarantowana prawem wolność osobi-
sta23. Do stanu tego należeli również Tatarzy przypisani do 
prywatnych dóbr oraz ci, którzy byli pozbawieni wolności, 
mający status jeńców. Jak pisze Antoni Rolle „...więźniowie 
ci, zwykle po pewnym przeciągu czasu, [...] chrzest przyjmo-
wali i wówczas udarowywano ich wolnością...”24 Osadzano 
ich pod przymusem jenieckim w majątkach ziemskich, gdzie 
na ogół jako ludzie „...trzeźwi, pracowici, na lada czem po-
przestający, pokorni i cisi....”25 pracowali na rzecz swoich 
właścicieli. Na koniec do Tatarów stanu prostego należała 
niemała grupa zdeklasowanej, zubożałej tatarskiej szlach-
ty, posiadającej liche „...xięztwa, na kilku morgach ziemi, 
które przy ciągłem rozradzaniu się, ciągle jeszcze na kilka 
i kilkanaście sched rozdzielić należało”26, co doprowadzało 
w ostateczności gospodarzy do nędzy i porzucenia ojcowi-
zny. Na problem ten zwrócił uwagę Jan Kierdej, pisarz Ziemi 
Oszmiańskiej i Koniuszy Wileński, który w roku 1631 „...za 
listownem króla imci rozkazem, potem za uchwałą wszech 
stanów konstytucjami roku 1628 i 1629”27, dokonał lustracji 
dóbr tatarskich w Wielkim Księstwie Litewskim.

17  Cytat za: Statut Litewski: drugiej redakcyi (1566), „Archiwum Komisyi 
Prawniczej”, t. VII, Kraków 1900, s. 220.

18  Cytat za: Statut Litewski..., op. cit., s. 221.
19  Patrz: Volumina legum, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859, t. III, s. 194, 

248, 257, 274.
20  Cytat za: Volumina legum, op. cit., t. III, s. 280.
21  Cytat za: M. Tuhan-Baranowski, O Muślimach litewskich. Z notat i prze-

kazów tatara Macieja Tuhana-Baranowskiego, Warszawa 1896, s. 51.
22  Cytat za: M. Tuhan-Baranowski, op. cit., s. 51.
23  Por. A. J. Rolle, op. cit., s. 256-257; L. Kryczyński, O Tatarach rzemieśl-

nikach..., op. cit., s. 111-112.
24  Cytat za: A. J. Rolle, op. cit., s. 258.
25  Cytat za: A. J. Rolle, op. cit., s. 258.
26  Cytat za: W. Syrokomla, Wycieczki po Litwie: w promieniach od Wilna: 

(do Oszmiany – do Kiernowa – do Kowna), Wilno 1860, t. II, s. 21.
27  Cytat za: L. Kryczyński, Regestr dokumentów na dobra tatarskie Ło-

staje (1600-1789), „Ateneum Wileńskie”, 1930, zeszyt 1-2, s. 317.
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Przeprowadzony przez Kierdeja przegląd stanu i docho-
dów majątków tatarskich wykazał, że „...było mało tako-
wych [Tatarów], co swe obejścia mają i handlami się bawią, 
ale wszyscy na małych szplachciach, w jednym domie kilku 
ich mieszkając, synów niemało dorosłych mając, gdy im na 
wojnę jechać każą, jedni z powinności a drudzy za pieniądze 
zaciągnąwszy się służą. Ci zaś co doma zostają, niemając in-
szych zabaw, handlami i rzemiosłem, a drudzy furmaństwem 
się bawią”28. W konsekwencji rozdrobnienia gruntów, jedni 
podejmowali ryzyko służby wojskowej na własny koszt lub 
będąc na zaciągu towarzysza, szukając w ten sposób okazji 
do zarobku i nobilitacji, inni zaś byli skazani na ciężką pracę 
w swoich drobnych majątkach. Wówczas „...wielu [Tatarów] 
mało mając gruntów, sami zniszczeli i rozeszli się, a inni albo 
sprzedali swą ziemię innym sąsiadom, albo też darmo je po-
rzucili...”29, podejmując się różnych rzemiosł, furmaństwa, 
kupiectwa, a nawet emigracji, upatrując w tym możliwości 
zapewnienia sobie i swoim bliskim środków do życia.

Istotny wpływ na rosnące znaczenie rzemiosła, w tym 
garbarstwa, wśród Tatarów, miały stale nakładane na nich 
obciążenia związane z pełnieniem służby wojskowej, których 
liczba w XVI i XVII wieku drastycznie wzrosła30. Zjawisko to 
dyktowane było uwikłaniem się Rzeczypospolitej w liczne 
konfl ikty z państwami ościennymi, a także kryzysem pol-
skiej wojskowości związanej z wewnątrzpaństwowymi roz-
grywkami politycznymi, jakie prowadzili magnaci i szlachta. 
Permanentne działania zbrojne oraz lojalne wypełnianie 
przez Tatarów posług zarezerwowanych dla stanu rycerskie-
go, za które nie otrzymywali żołdu, wyniszczały tatarskie 
majątki, doprowadzając część z nich do ubóstwa i porzuca-
nia ziemi, co w sposób oczywisty prowadziło do zwiększania 
się „...klasy tatarskiej rzemieślniczej”31, a w skrajnych przy-
padkach nawet do opuszczenia Rzeczypospolitej.

Równie ważnym czynnikiem przyczyniającym się do de-
klasacji nobilitowanych Tatarów w Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów była kwestia kupowania przez nich stopni woj-
skowych, bowiem po długoletniej służbie żołnierskiej jako 
towarzysza, nie mogąc uzyskać awansu, „...poczciwy Maho-
metanin zaledwie się mógł dosłużyć kupnej rangi poruczni-
ka”32. W takich przypadkach bywało i tak, że wydatki zwią-
zane z wystawieniem na własny koszt konia, uzbrojenia oraz 
wyżywienia dla siebie i pocztu, a także uzyskaniem rangi 
wojskowej, prowadziły niekiedy do zadłużenia, zaś następ-
nie do utraty majątku ziemskiego33, toteż część Tatarów, po 
latach zaciągu w pułkach przedniej straży wojsk Wielkiego 
Księstwa Litewskiego prosiła przed majestatem królewskim 
o abszyt, czyli uwolnienie ze służby wojskowej, by móc zająć 
się swoimi posiadłościami34.

28  Cytat za: A. Muchliński, op. cit., s. 157.
29  Cytat za: A. Muchliński, op. cit., s. 159.
30  Miedzy innymi w sierpniu 1621 roku książę Krzysztof Radziwiłł uskar-

żał się Stanisławowi Buczyńskiemu na to, że miano „...Tatarów W. Ks. 
Litewskiego do wojska infl antskiego przydać, przecie ich na Ukrainę 
obrócono, a na to miejsce żadnych inszych ludzi nie kazano zacią-
gnąć”. Cytat za: Księcia Krzysztof Radziwiłła hetmana polnego Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego sprawy wojenne i polityczne 1621-1632, 
Paryż 1859, s. 49.

31  Cytat za: L. Kryczyński, O Tatarach rzemieślnikach..., op. cit., s. 113.
32  Cytat za: W. Syrokomla, Wycieczki..., op. cit, t. II, s. 31.
33  Patrz: Акты издаваемые Виленскою Коммиссіею для разбора древнихъ 

актовъ. Акты Слонимскаго суда, Вильна 1895, t. XXII, s. 150-151, 156-
157, 253-254, 313-315, 387-388; Акты издаваемые Виленскою Коммиссіею 
для разбора древнихъ актовъ. Акты о Литовскихъ Татарахъ, Вильна 
1906, t. XXXI, s. 259-260, 265-266; J. Tyszkiewicz, op. cit., s. 227-228, 
259-261.

34  Patrz: S. Kryczyński, Materjały do historji pułków tatarskich w Polsce, 
[w]: „Rocznik Tatarski”, Wilno 1932, t. I, s. 280-281; idem, Materjały 
do historji pułków tatarskich w Polsce. Serja druga, [w]: „Rocznik Ta-
tarski”, Zamość 1935, t. II, s. 430-435.

Znakomitym przykładem ilustrującym to zjawisko, jest 
list abszytowy wystawiony 13 września 1779 roku przez 
Ignacego Poniatowskiego, pułkownika pułku przedniej stra-
ży wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego, do króla Stanisła-
wa Augusta Poniatowskiego. W piśmie tym, dowódca prosił 
monarchę o królewski abszyt dla porucznika Samuela Abra-
himowicza, argumentując, iż „...porucznik w pułku przedniej 
straży wojsk W. Ks. Litt., kommendzie mojej powierzonym, 
służąc lat 38 w pułku, dla zdrowia słabości i inszych, tak pra-
wych, jako domowych własnych interessów zamyślający je-
chać na Wołyń, meldował się o zbyciu rangi swojej, którą ran-
gę swą aktualną porucznikowską za pewną umówioną sumę 
pieniężną rezygnował Bilałowi Talkowskiemu, agregé-po-
rucznikowi. Przeto Abrahimowicz o abszyt porucznikowski, 
a Talkowski o aktualny patent porucznikowski supplikuję”35.

Zdarzało się wówczas, że zubożali Tatarzy stanu rycer-
skiego po utracie swych dóbr ziemskich przenosili się do 
prywatnych miast magnatów, gdzie podejmowali się różno-
rodnych zajęć, w tym rzemiosła garbarskiego. Być może tak 
było w przypadku zbiedniałych potomków Bogdana z Ko-
rycy, którzy z początkiem XVII wieku porzuciwszy ziemię 
i obowiązki rycerskie zajęli się garbarstwem w Mirze36, po-
mimo że w opinii szlachty polskiej uchodziło to za nieszla-
checkie, a także było wyjątkowo ciężkie, pracochłonne oraz 
niehigieniczne, bowiem tradycyjna obróbka skór odbywała 
się „...w tejże izbie, gdzie [garbarze] śpią, przeto ciągle od-
dychają niezdrowemi wyziewami, i dlatego mają wygląd nie-
raz chorobliwy; w domu takiego garbarza powietrze i ubranie 
przesiąknięte jest wstrętnym zapachem skór”37. 

Uciążliwe warunki pracy powodowały, że w gospodar-
stwach tatarskich wyprawianiem skór zajmowali się wła-
ściwie tylko mężczyźni. Tatarki jedynie z rzadka pomagały 
„...mężczyznom przy tłuczeniu kory lub przesypywaniu skór 
korą”38, zawarty w której garbnik nadawał skórze odpowied-
nią wytrzymałość, miękkość i chronił ją przed gniciem39. 
Sam charakter pracy garbarskiej wpływał również i na to, że 
większość zakładów garbarskich zakładano poza miastami, 
skąd nie docierały odstręczające zapachy oraz gdzie był ła-
twy dostęp do bieżącej wody, a także przestrzeni, niezbęd-
nej do suszenia wygarbowanych i wybarwionych skór. Oczy-
wiście zdarzały się wyjątki, albowiem jeszcze w XVIII wieku 
bywało tak, że garbarnie działały w ścisłych centrach miast, 
co wywoływało liczne protesty okolicznych mieszkańców 
oraz przechodniów, których drażniły przykre wyziewy towa-
rzyszące wyprawianiu skór40.

W odczuciu większości Tatarów, pomimo trudów i nie-
przyjemności związanych z rzemiosłem garbarskim, nie sta-
nowiło ono ujmy na ich szlacheckim honorze. Zdarzały się 
jednak wyjątki, jak w przypadku chorążego Aleksandra Józe-
fowicza, któremu „podweseliwszy się mocno”, ubliżył chorą-
ży Samuel Tokosz, nazywając go „majsterium safi jaństwa”41. 
Stanisław Kryczyński napisał w swojej książce pt. „Tatarzy 
litewscy. Próba monografi i historyczno-etnografi cznej”, że 
„...Tatarzy litewscy, uważając uprawianie rzemiosła za «nie-

35  Cytat za: S. Kryczyński, Materjały..., op. cit., t. II, s. 433.
36  Patrz: S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 

1929, s. 159; J. Tyszkiewicz, op. cit., s. 269.
37  Cytat za: L. Kryczyński, O Tatarach rzemieślnikach w Polsce, „Lud”, 

1932, t. XXXI, s. 117.
38  Cytat za: L. Kryczyński, O Tatarach rzemieślnikach..., op. cit., s. 117.
39  Szerzej patrz: Garbarstwo [w]: S. Orgelbranda Encyklopedja po-

wszechna z ilustracjami i mapami, Warszawa 1900, t. VI, s. 47-48; 
I. Turnau, Garbarstwo na ziemiach polskich w XVI-XVIII wieku, Wro-
cław 1975, s. 108-112.

40  Por.: I. Turnau, Garbarstwo na ziemiach polskich…, op. cit., s. 29.
41  Por. W. Syrokomla, Wycieczki..., op. cit, t. II, s. 29-31.
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honorowe» zajęcie (resztki pojęć staroszlacheckich), gar-
barstwo wyłączają z liczby rzemiosł; jest to bowiem w ich 
mniemaniu praca «samodzielna» i mająca za sobą kilkaset 
lat narodowej tradycji. Takie przekonanie musiało panować 
wśród nich i dawniej, skoro szaraczkowa szlachta tatarska 
nie wstydziła się garbować skór w swych ubogich domach”42.

Co więcej, garbarstwo dla Tatarów żyjących w Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów okazało się zajęciem przyno-
szącym im dobrą opinię w całej Litwie i Koronie. Wyjątkiem 
były tu czasy nietolerancji religijnej, gdy Tatarów za pano-
wania „...Zygmunta III jak innych, różnowierców i akatolików, 
tak i ich ciężkie spotkało prześladowanie”43. W dobie kontr-
reformacji charakter pracy garbarza, a zwłaszcza wyspe-
cjalizowanie się Tatarów w wyprawianiu skór kozich, stał 
się powodem do drwin i obraźliwych przezwisk, jak „skó-
rodubów”44 i „kozińców”, mianem którym określano chlew 

42  Cytat za: S. Kryczyński, Tatarzy litewscy...,op. cit., s. 157.
43  Cytat za: I. J. Kraszewski, Wilno od początków jego do roku 1750, Wil-

no 1841, t. III, s. 155.
44  Dubem, dubyną, nazywano silnego chłopa, będącego zarazem 

głupkiem, cymbałem. W języku ruskim dubem określano dąb, zaś 
w języku polskim garbowanie nazywano dębieniem, dąbieniem. 
Patrz: Dębić, Dębować, Dub [w]: Słownik języka polskiego, pod red. 

kozi lub odrażającą kozią woń45. W „Alfurkanie Tatarskim” 
Czyżewski zalecał „...skurodubem y koźińcem postaremu Ta-
tarzyna zwać y pisać...”46, zaś w wielu miejscach tego pasz-
kwilu odnosił się do nich w sposób pogardliwy. Jednak jego 
krzywdzące poglądy na tatarskich mieszkańców Rzeczypo-
spolitej były odosobniony, bowiem na kresach z racji swej 
uczciwości i pracowitości cieszyli się dużym szacunkiem 
oraz uznaniem, zaś tatarskich garbarzy nazywano z ruska 
„każemiakami”, „kożemiakami” lub „kożewnikami”, co po 
prostu oznaczało rękodzielnika, wyprawiającego różne ga-
tunki skór47.

 Krzysztof Bassara 

J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Nidźwiedzkiego, Warszawa 1900, t. I, 
s. 452, 575-576. Por. Dąb, duby [w]: A. Brückner, Słownik etymologicz-
ny języka polskiego, Kraków 1926, zeszyt II, s. 85, 101.

45  Patrz: Koziniec [w]: J. Kasprowicz, Słownik gwar polskich: tom drugi, 
F do K, Kraków 1901, s. 458; Koziniec [w]: M. Orgelbrand, op. cit., 
t. I, s. 538.

46  Cytat za: P. Czyżewski, op. cit., k. 12
47 Por. Każemiak [w]: Słownik języka polskiego, op. cit., Warsza-

wa 1902, t. II, s. 310. Patrz również: Акты издаваемые Виленскою 
Археографическою Коммиссіею. Акты Виленскго магистрата 
и магдебургіи, Вильна 1897, t. X, s. 116, gdzie w statucie wileńskiego 
cechu garbarzy wzmiankowani są oni jako „kożewniki”.

Tatarskie korzenie znaleźć można w bardzo 
wielu polskich rodach. Co ciekawe, zazwy-
czaj każdy chętnie się do nich przyznaje, 
jednak najczęściej nie czyni nic – lub pra-
wie nic – aby to dziedzictwo w sensowny 
sposób kultywować. Tatarski rodowód 
mają chociażby Korsakowie, Abakanowi-
czowie, Bułhakowie, Kierdejowie, Smoktu-
nowiczowie, a ponoć nawet Leszczyńscy, 
z których wywodził się Stanisław, król 
Polski w latach 1705-1709 i 1733-17361. Cie-
kawym przykładem z tego grona są Beyzy-
mowie, szlachta zamieszkała na Wołyniu. 
N a jbardziej znanym jej przedstawicielem 
jest niewątpliwie ojciec Jan Beyzym (1850-
1912), jezuita, nazywany apostołem trędo-
watych, który 14 lat swego życia spędził na 
Madagaskarze, do ostatniej chwili poświę-
cając je chorym i potrzebującym. W roku 
2002 został beatyfi kowany przez papieża 
Jana Pawła II. 

 Według rodzinnych opowieści przod-
kiem rodu miał być chłopiec „znaleziony na pobojowisku czy 
w kolebce, po zwycięstwie nad Tatarami przez jednego z ksią-
żąt ruskich, wzięty przez niego na wychowanie, otrzymał na 
chrzcie imię Ławryn i nazwisko Bey-Zymu, czyli bezimienny 
– syn nieznanych rodziców, zmienione z czasem na Bejzym 
(Beyzym). Następnie w nagrodę męstwa na wojnach przeciw-
ko Tatarom Ławryn otrzymał herb i znaczne majątki nad rzeką 
Chomorem na Wołyniu, gdzie założył dwie wsie, które nazwał 

1 A. Ch. Chalikow, 500 russkich familij bulgaro-tatarskogo proischoże-
nija, Kazan 1992, s. 121.

od swego imienia i nazwiska Ławryszki (Ławrynowce) i Beyzy-
my, a jego potomkowie założyli jeszcze wieś Nowe lub Wiel-
kie Beyzymy. Był to więc na pewno ruski ród, ale istniała też 
tradycja tatarskiego początku rodu, znana również ks. Janowi, 
który żartobliwie nazywał się >>Tatarem<<.

 Józef Dunin Karwicki, historyk, przyjaciel Beyzymów, pisał 
w 1889 roku, że według zachowanego rękopisu w archiwum 
rodowym Beyzymów, protoplastą ich rodu miał być rycerz 
wielkiej odwagi i nieposzlakowanej sławy rycerskiej, zwa-
ny Bey-zymu, pochodzący od dwóch kniaziowskich rodów 
Druckich i Horskich. Powstrzymywał on nieraz od napadu na 

Musa Czachorowski

TATARSKIE RODOWODY - BEYZYMOWIE

Dwór w Beyzymach, w którym w roku 1850 urodził się Jan Beyzym. Po prawej: herb Beyzymów.
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Wołyń całe hordy tatarskie, które mu nawet hołdować miały. 
Zgadzałoby się to z tradycją rodzinną Beyzymów, którzy swój 
ród wyprowadzali od Druckich-Horskich”2.

 Pieczętowali się Beyzymowie herbem własnym, nieraz na-
zywanym Ochota lub Pogoń Odmienna: „W polu czerwonym 
Rycerz goły na białym koniu bieżący w stronę prawą, z natę-
żonymi na łuku strzałami, nad nim księżyc, a końska podkowa 
pod nogami na ziemi. Na Wołyniu &c. Beyzymów Dom Staro-
żytny”3. Pewnie dużo zaszczytniej było wywodzić od kniaziów 
Druckich-Horskich niźli od nieznanego z imienia tatarskiego 
brańca, ale ponoć to właśnie „tatarskość” cechowała przy-
szłego błogosławionego. Miał jakoby „ostre, tatarskie rysy”4 
i „Sam nazywał siebie Tatarem, po trosze ze względu na po-
chodzenie, po trosze z powodu wybitnie mongolskich rysów 
twarzy oraz zewnętrznie surowego wyglądu, i znany był pod 
tym mianem wśród konwiktorów.”5 Charakteryzowała Jana 
Beyzyma powaga i zatroskanie, co wyjaśniał z pewną żartobli-
wością: „(...) wyglądam tak dlatego, że z pochodzenia jestem 
Tatar, a to już w ogóle przywilej tatarski, że każdy wygląda tak 
jakby ze 100 wsi spalił, a drugie 100 zamyślał spalić – ot cały 
sekret (…).”6

 Inna wersja mówi o pochodzeniu Beyzymów z tatarsko-
-białoruskiego rodu7, zaś najciekawsza przypisuje ich wprost 
do społeczności Tatarów polsko-litewskich. Historia ta jest na 
tyle zajmująca, że warto przytoczyć ją szerzej: „(...) Z tego, 
co mi opowiadała nieżyjąca już pani Anna Trombala (1919-
2010), fi lolog klasyczny, a także działaczka społeczna, która 
utworzyła w 1993 roku Fundację Polak Polakowi, zajmującą 
się sprowadzaniem Polaków z Kazachstanu i osiedlaniem ich 
w Polsce (osiedliła około 100 rodzin), Beyzymowie pochodzili 
ze społeczności Tatarów Polsko-Litewskich. Na Wołyniu, czyli 
na południowej granicy obszaru osadnictwa Tatarów Polsko-
-Litewskich, skupiska tatarskie były bardzo niewielkie i roz-
siane na dużym obszarze. Tamtejsi muzułmanie sunnici, jak 
dziadkowie ojca Jana Beyzyma, musieli ze swego rodowego 
majątku jechać powozem co piątek do oddalonego o około 
50 kilometrów meczetu w Równem i taką samą trasą wracać 
z powrotem. Natomiast chłopi z ich majątku to byli przeważ-
nie prawosławni Ukraińcy lub rzymskokatoliccy Polacy. Na 
ziemi do nich należącej stały oczywiście prawosławne cerkwie 
i rzymskokatolickie kościoły. Cała szlachta wołyńska była ge-
neralnie wyznania rzymskokatolickiego i byli to Polacy, albo 
spolszczeni Ukraińcy uważający się za Polaków. 

 Wśród szlachty wyznania muzułmańskiego sunnickiego 
byli właśnie Beyzymowie z Beyzymów Wielkich i druga taka 
rodzina szlachecka Jakubowscy z Andruszówki. Oba rody 
przeszły na katolicyzm (najprawdopodobniej dziadek ojca 
Jana Beyzyma przeszedł na katolicyzm) z dwóch praktycznych 
powodów: meczet był daleko, a kościół w ich miejscowości, 
a poza tym cała pozostała szlachta była katolicka i znalezie-
nie dla synów muzułmańskich dziewczyn za żony lub muzuł-
manów za mężów dla córek wiązały się z daleką podróżą na 
Podlasie, Białoruś, Nowogródczyznę lub Wileńszczyznę. Więc 
dlatego ojciec Jan Beyzym mógł zostać Jezuitą i ostatecznie 
drugim po ojcu Damianie de Veusterze z Molokai apostołem 
trędowatych na Madagaskarze, który w czasach, kiedy trąd 

2  L. Grzebień SJ, Błogosławiony Jan Beyzym. Człowiek i dzieło, Wydaw-
nictwo WAM 2014.

3  P. Nałęcz-Małachowski, Zbiór nazwisk szlachty z Opisem Herbów wła-
snych Familiom zostającym  w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie 
Litewskim, Lublin 1805, s. 25-26.

4  FO, Bł. Jan Beyzym, www.pch24.pl
5  J. Niemiec, Zakład naukowo-wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyro-

wie 1886-1939, Rzeszów 1998, str. 143-144.
6  „Nasze Sprawy” 1985, nr 2, s. 35-36. 
7  mojadroga.republika.pl/ludz8.htm, stan na 15.01.2015 r.

był nieuleczalny, podjął się heroicznej pracy jako ksiądz, bu-
downiczy, pielęgniarz, organizator, aptekarz, a jedyną jego 
przyjemnością było rzeźbienie w drewnie w wolnych chwilach. 
Pracując za dziesięciu bardzo umordował swój organizm i dla-
tego przedwcześnie zmarł w 1912 roku. 

 Jan Paweł II go w 2002 roku beatyfi kował, natomiast poza 
działającym w Krakowie Towarzystwie Przyjaciół Trędowatych 
imienia Ojca Jana Beyzyma SJ, istniejącym od 1989 roku, Kościół 
katolicki, a zwłaszcza Jezuici, nie utworzyli w Polsce nawet pa-
rafi i pod jego wezwaniem, co jest bardzo smutne, zwłaszcza, że 
od beatyfi kacji już upłynęło 12 lat, pomijając totalny heroizm 
tego człowieka. Poza tym wiem, że sam Beyzym jak już był na 
Madagaskarze, kazał zwracać się do siebie trochę żartobliwie 
>>jego tatarsko-afrykańska mość<<, zaś inni zakonnicy nazy-
wali go ojciec Tatar. Czyli coś tam było na rzeczy o jego po-
chodzeniu etnicznym. Nikt nie nakręcił fabularnego fi lmu o tej 
postaci, są tylko same dokumentalne, i to wszystko. Natomiast 
jedna z moich sąsiadek, gdy zobaczyła zdjęcie ojca Beyzyma, 
powiedziała mi, że bałaby się takiego księdza, gdyby spotkała 
go w ciemnej ulicy, a nawet w konfesjonale w kościele. Zdanie 
zmieniła, kiedy jej wyjaśniłem, że on sam mówił, że dlatego wy-
gląda jakby 100 wsi spalił i drugie tyle zamierzał spalić, bo to jest 
przywilej tatarski, że się tak wygląda, gdyż jest on Tatarem z po-
chodzenia. Tak ojciec Beyzym pisał o swoim wyglądzie, rzeczy-
wiście posiadającym typowo tatarskie cechy fi zjonomiczne.”8 

 Takie to splątane ze sobą bywają polsko-tatarskie rodowody. 
Pewnie nigdy już się nie dowiemy, kto naprawdę był protopla-
stą rodu Beyzymów. A może nasi Czytelnicy wiedzą cokolwiek 
na ten temat?

Musa Czachorowski 

8  Relacja ta zamieszczona była w internecie, ale otrzymałem ją bez 
podania źródła, którego pomimo usilnych poszukiwań nie udało mi 
się już odnaleźć. 

Ojciec Jan Beyzym wśród trędowatych na Madagaskarze.
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Tatarzy, będący częścią polskiego społeczeństwa, dzielili 
jego dobre i złe losy. Przeszedłszy piekło sowieckiej oku-
pacji na kresach wschodnich, znaleźli się w II Korpusie 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie dowodzonym przez 
gen. Władysława Andersa. Od roku 1943 w jego strukturze 
funkcjonował Naczelny Imamat Wojskowy Muzułmanów 
Polskich. Jego istnienie i działalność jako fragment historii 
najnowszej Polski warte są odnotowania oraz utrwalenia, 
przynajmniej w obszernym artykule monografi cznym. Od 
roku 1945 Naczelny Imamat działał z ramienia władz woj-
skowych w Wielkiej Brytanii jako Naczelny Imamat Wojsko-
wy oraz Ludności Cywilnej Muzułmanów Polskich.

We wrześniu 1947 roku w Londynie odbył się Walny Zjazd 
Muzułmanów Polskich na Obczyźnie, który powołał do ży-
cia Niezależną Gminę Muzułmanów Polskich w Wielkiej Bry-
tanii. Skupiała ona emigrantów – polskich Tatarów – prze-
ważnie żołnierzy i ofi cerów Wojska Polskiego, a także by-
łych urzędników administracji państwowej, ziemian, przed-
stawicieli wolnych zawodów. Nie była to duża grupa. Nie ma 
dotychczas żadnych badań źródłowych poświęconych emi-
gracji wojennej i powojennej polskich Tatarów, ale w przybli-
żeniu można określić jej liczebność na nie więcej niż 200-250 
osób, rozproszonych w państwach Brytyjskiej Wspólnoty 
Narodów i USA. Ludzie ci, wychowani w tradycji kultu osoby 
marszałka Piłsudskiego, pielęgnowali myśl o wrogości pań-
stwa sowieckiego wobec Polski oraz o konieczności zneu-
tralizowania niebezpieczeństwa. Wydawało się to możliwe 
do zrealizowania poprzez doprowadzenie do upadku sowie-
tów w efekcie rozpadu ich państwa we wspólnym wysiłku 
ujarzmionych narodów, który Polacy winni wspierać i koor-
dynować. Tak najogólniej można przedstawić ideologię pro-
metejską w wymiarze popularnym, funkcjonującym wśród 
emigracji polskich Tatarów. Tę myśl wyrażały również cza-
sopisma wydawane przez nieliczną grupkę działaczy polsko-
tatarskich skupionych wokół Naczelnego Imamatu Muzuł-
manów Polskich na Obczyźnie. W latach pięćdziesiątych XX 
wieku autorami tekstów o tematyce prometejskiej byli: Emir 
Bajraszewski, Veli Bek Jedigar, Chalima Bajraszewska, Edi-
ge Kırımal, Murat Yakupoğlu, Leon Bohdanowicz, nieliczna 
grupa tatarskich publicystów pisząca po polsku, po turecku, 
po niemiecku i po francusku. 

Zakładali oni przede wszystkim konieczność powstania 
niepodległego, tatarskiego państwa na Krymie, funkcjonu-
jącego w politycznej współpracy z Polską. Do spełnienia 
tego postulatu niezbędny był rozpad Związku Sowieckiego, 
uzyskanie niepodległości przez Ukrainę i wyodrębnienie się 
Krymu. Należy pamiętać, że myśl prometejską z okresu mię-
dzywojennego zmienił i starał się dopasować do powojen-
nych, pojałtańskich realiów Juliusz Mieroszewski – czołowy 
publicysta paryskiej „Kultury”. Ta doktryna Mieroszewskie-
go-Giedroycia, polegająca na uznaniu partnerstwa niepodle-

głej Ukrainy jako buforu broniącego nas przed Rosją, stała 
się kamieniem węgielnym współczesnej polskiej polityki 
wschodniej. Emigracja tatarska widziała to w klasycznym 
kształcie. Niepodległy Krym możliwy jest po uzyskaniu nie-
podległości przez Ukrainę, ta z kolei odzyska wolność po 
rozpadzie środkowej Rosji, tj. po separacji Syberii, odłącze-
niu się Powołża, czyli Republiki Idel-Uralu, uzyskaniu nie-
podległości przez Tatarów nadwołżańskich i Baszkirów.

 Emir Bajraszewski, jako redaktor naczelny „Komunikatu” 
i potem „Głosu z Minaretu”, utrzymywał kontakt z przedsta-
wicielami emigracyjnego ośrodka „Idel-Uralu”, o czym pisał 
w jednej z not redakcyjnych w „Głosie z Minaretu”. Poin-
formowała o tym turecka gazeta „Cumhuriyet” z 11 lutego 
1949 roku, a powtórzył londyński „Dziennik Polski” z 24 lu-
tego 1949. Pomiędzy 10 a 22 lutego 1949 roku – jak brzmiała 
informacja – bawiła na terenie Wielkiej Brytanii delegacja 
czołowych przedstawicieli obozu niepodległościowego 
Idel-Uralu, Turkiestanu oraz Kozaków i Tatarów krymskich. 
Delegaci przybyli z kontynentu i powołali do roli pośredni-
ka w kontakcie z Polonią brytyjską – „Głowę swoich braci, 
Naczelnego Imama Muzułmanów Polskich na Obczyźnie E. 
M. Bajraszewskiego”. Dołączyli do nich jeszcze przedstawi-
ciele emigracji Górali Kaukazu i Azerbejdżanu posiadający 
swoje ośrodki na terenie Wielkiej Brytanii. Z kolei „Dziennik 
Polski” z 31 października 1949 (nr 259), w notatce pt. „Mu-
zułmanie modlą się na intencję Polski” nadmienił, że „(…) 
W Niemczech odbyło się 5 nabożeństw, z czego specjalnie 
uroczyste w meczecie berlińskim. W nabożeństwach wzię-
li m.in. udział muzułmanie z Azerbejdżanu, oraz uchodźcy 
z Krymu, Kaukazu, Idel-Uralu, Turkiestanu, Syberii, Bułgarii, 
Jugosławii i muzułmanie polscy. (…)”.

W wydawanym w Londynie czasopiśmie „Komunikat”, nr 
6 z listopada 1948 roku, na stronie 2 i 3 znajduje się krótki 
artykuł Emira Bajraszewskiego pt. „Kurułtaj 26 XI 1917”, bę-
dący przypomnieniem rocznicy ogłoszenia niepodległości 
przez krymskich Tatarów. „Głos z Minaretu”, nr 8-9 (styczeń-
-luty 1949 roku), na stronie 13-16 zawiera tekst Emira Bajra-
szewskiego pt. „Noman Czelebi Dżihan” – jak pisze autor 
„W 31-ą rocznicę bestialskiego morderstwa dokonanego 
przez bolszewików na osobie Wielkiego Muftiego Krymu, 
Polski i Litwy (…)”. Ten sam „Głos z Minaretu” w numerze 
12-13 z maja i czerwca 1949 roku na stronie 52-53 przyno-
si kolejną publikację Bajraszewskiego dotyczącą sytuacji 
muzułmanów w ówczesnym świecie. Czytamy w niej m.in.: 
„Ostatnio bawił w Londynie p. Włodzimierz Bączkowski, 
znany badacz naukowy problemów narodowościowych Ro-
sji, autor znakomitej książki Rosja wczoraj i dziś wydanej 
w Jerozolimie w 1946 roku, tłumaczonej również na język 
angielski. Przed powrotem do Bejrutu w Libanie, gdzie stale 
przebywa, p. Bączkowski wygłosił dwa odczyty (…)”. Dalej 
następuje krótka konstatacja na temat sowieckiej polityki 

Selim Chazbijewicz
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narodowościowej i religijnej w stosunku do muzułmanów. 
Jej kwintesencją jest stwierdzenie o istnieniu w sowietach 
ruchu islamskiego pomimo prześladowań i dążeń likwida-
cyjnych. Widać tu nie tylko współpracę Naczelnego Ima-
matu z Włodzimierzem Bączkowskim, ale też nawiązywanie 
wprost do tworzonej przez niego ideologii. 

„Głos z Minaretu”, nr 10 i 11 z marca i kwietnia 1949 roku, 
na stronie 37 przynosi fragment tłumaczenia listu Dżafera 
Sejdameta, przedstawiony przez redaktora naczelnego jako: 
„Wyjątki z listu Pana Prezydenta Republiki Krymskiej Cafer 
Kirimara”. Mowa w nim o wspólnej walce przeciw barbarzyń-
skiemu wrogowi niszczącemu zarówno Polaków, jak i „Kry-
mian”, czyli krymskich Tatarów. Tekst ten, podobnie jak 
i inne zamieszczane w publikacjach Naczelnego Imamatu, 
utrzymany jest w „poetyce prometejskiej” używanej przed 
rokiem 1939 w publikacjach Instytutu Wschodniego, kwar-
talniku „Wschód-Orient” i czasopismach tatarskich. 

W tym samym numerze na stronie 38 znajdujemy list Egi-
de Mustafy Kirimala z Niemiec, lidera Tatarów krymskich 
podczas II wojny światowej, będącego w okresie między-
wojennym działaczem prometejskim w Polsce, słuchaczem 
Szkoły Nauk Politycznych przy Instytucie Badań Europy 
Wschodniej w Wilnie. W roku 1936 było on także organizato-
rem i przewodniczącym Koła Młodzieży Tatarskiej w Wilnie. 
W latach II wojny światowej przebywał na Krymie, współor-
ganizując jednostki wojskowe złożone z krymskich Tatarów 
w armii niemieckiej. Po wojnie mieszkał w Niemczech. Był 
jednym z współzałożycieli rozgłośni tatarskiej Radia Svobo-
da w Monachium. List ten zawiera życzenia współpracy po-
między Tatarami polskimi i krymskimi przeciw wspólnemu 
wrogowi – sowietom. 

Niepodległość potencjalnego państwa tatarskiego na 
Krymie nie będzie możliwa do realizacji bez współpracy 
z Turcją. Dobrą współpracę z Turcją warunkują wzajem-
ne stosunkami Gruzji, Armenii, Turcji, Iranu i Polski – jako 
ewentualnego pośrednika i koordynatora. Tego typu współ-
praca międzynarodowa może przyczynić się do wydatnego 
osłabienia Rosji, a co za tym idzie do wzmocnienia bezpie-
czeństwa Polski. W przypadku Rosji może przyczynić się do 
jej rozpadu. Tę myśl próbował realizować w roku 2008 pre-
zydent Lech Kaczyński. 

Instytucjonalnie Naczelny Imamat współpracował z inny-
mi emigracyjnymi ośrodkami, szerzącymi polityczną myśl 
prometejską: Instytutem Józefa Piłsudskiego oraz Instytu-
tem Reduta w Londynie. Celem było doprowadzenie w wy-
niku ewolucyjnego, długotrwałego politycznego procesu 
do upadku Związku Sowieckiego, a następnie rozpadu Rosji 
według, jak określał to marszałek Piłsudski, „szwów narodo-
wych”, czyli na mniejsze polityczne organizmy narodowe. Te 
nadzieje wyrażane były również przez Naczelnego Imama 
w jego odezwach do wiernych, w artykułach redakcyjnych 
poszczególnych numerów czasopism, przemycane w treści 
informacyjnej, dotyczącej życia emigracji tatarskiej w Wiel-
kiej Brytanii. 

Od roku 1943 funkcję Naczelnego Imama Wojskowego 
w PZS na Zachodzie i Naczelnego Imama Wojskowego oraz 
Ludności Cywilnej Muzułmanów Polskich pełnił pochodzący 
ze Słonima Emir Bajraszewski, używający także przybrane-
go imienia – El Muemminin. W języku arabskim oznaczło 
ono „władcę wiernych” i było dawniej tytułem, przysługu-
jącym wyłącznie kalifowi – głowie wszystkich muzułmanów. 
Podczas pobytu II Korpusu w Afryce imieniem imama Baj-
raszewskiego zszokowany był król Egiptu Faruk, który pre-
tendował do godności kalifa i nie do końca wierzył, że jest 

to tylko imię Bajraszewskiego, a nie jakaś angielska prowo-
kacja1.

Do stycznia 1949 roku Naczelny Imam działał z ramienia 
Wojska Polskiego i Polskiego Korpusu Przysposobienia Re-
zerwistów, mającego zająć się reorganizowaną armią polską 
na Zachodzie. Od roku 1949 Naczelny Imam coraz częściej 
używał tytułu Naczelnego Imama Muzułmanów Polskich na 
Obczyźnie i funkcjonował już niezależnie od emigracyjnych 
władz polskich w zakresie organizacyjnym, chociaż w dość 
ścisłym z nimi porozumieniu. Do początków roku 1949 Na-
czelny Imamat pozostawał jedną z agend w strukturach PSZ 
na Zachodzie, zajmując się opieką duszpasterską polskich 
muzułmanów w armii, bądź ludności cywilnej, będącej pod 
opieką władz polskich na emigracji. W roku 1952 dekretem 
prezydenta RP na Obczyźnie, Augusta Zaleskiego, Naczel-
ny Imam został powołany w skład IV Rady Narodowej (pol-
skiego parlamentu na emigracji). W tymże samym roku Emir 
Bajraszewski wyjechał do USA, nie rezygnując z funkcji Na-
czelnego Imama Muzułmanów Polskich na Obczyźnie, która 
z czasem stała się czysto symboliczna. Będzie ją pełnił aż do 
śmierci w roku 1995, w Irvington w USA. 

Ten krótki opis działalności Naczelnego Imamatu Woj-
skowego i Ludności Cywilnej Muzułmanów Polskich w Pol-
skich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, funkcjonującego póź-
niej jako Naczelny Imamat Muzułmanów Polskich w Wiel-
kiej Brytanii i Naczelny Imamat Muzułmanów Polskich na 
Obczyźnie, ukazuje podstawę organizacyjną aktywności 
wydawniczej polskich Tatarów na emigracji po roku 1939. 
Powyższa prezentacja jest niezbędna, tego bowiem pro-
blemu nie ujmuje żadna z prac monografi cznych, a nawet 
przyczynkarskich, dotyczących wspólnoty polskotatarskiej. 
Omawiane poniżej publikacje były formalnie wydawnictwa-
mi Naczelnego Imamatu, opierającymi na nim swoje podsta-
wy prawne, fi nansowe i organizacyjne. Wynikało to z przy-
pisanych funkcji oświatowo-wychowawczych i propagando-
wych Wojska Polskiego. W latach 1943-1946 przy sztabie II 
Korpusu istniał nawet Instytut Studiów Wschodnich, mający 
najpierw siedzibę w Teheranie, później w Bejrucie, a na ko-
niec w Londynie, będący powojenną namiastką Instytutu 
Wschodniego. Jako wydawnictwa Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie rozpoczęły swoją działalność takie wielkie cza-
sopisma emigracyjne, jak późniejsza paryska „Kultura” oraz 
londyński „Orzeł Biały”. 

Naczelny Imamat, a praktycznie Naczelny Imam – Emir 
El-Muemminin Bajraszewski, wydawał dwa czasopisma, pró-
bując wskrzesić międzywojenne tatarskie tradycje czasopi-
śmiennicze. Nawiązywał zwłaszcza do „Życia Tatarskiego”, 
miesięcznika wydawanego w Wilnie przez Wileński Oddział 
Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP w latach 1934-
1939 i „Przeglądu Islamskiego”, kwartalnika publikowanego 
w Warszawie w latach 1930-1932 przez Wassana Gireja Dża-
bagi – emigranta, byłego przewodniczącego parlamentu 
Republiki Północnego Kaukazu w latach 1918-1919. Ten dru-
gi tytuł ukazywał się także jako organ Gminy Muzułmańskiej 
m. st. Warszawy w latach 1933-1937. Tematykę tatarską, do-
tyczącą zarówno Tatarów polskich, jak też krymskich i nad-
wołżańskich poruszał często kwartalnik „Wschód-Orient”, 
wydawany przez Instytut Wschodni w Warszawie, poświę-
cony w całości problematyce prometejskiej. 

Działalność inną, tj. naukową i naukowo-wydawniczą, 
uniemożliwiał w tym okresie brak sił, środków, źródeł, ar-

1  Informacja podana przez imama E. Bajraszewskiego w koresponden-
cji prywatnej z autorem w roku 1990.
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chiwów. Jedynie Emir Bajraszewski kontynuował tradycję 
tatarskiej prasy społeczno-kulturalnej. W latach 1948-1949 
ukazało się siedem numerów „Komunikatu”, publikowane-
go jako czasopismo nieregularne. Numer pierwszy wyszedł 
z datą czerwiec 1948 roku, ostatni – luty 1949 roku (za XII 
1948 i I oraz II 1949). „Komunikat” był więc z założenia mie-
sięcznikiem, aczkolwiek nigdzie, tzn. na okładce i w stopce 
redakcyjnej tego nie zaznaczono. Miejscem wydania był 
Londyn.

Treść „Komunikatów” stanowiły wiadomości bieżące i in-
formacje z życia muzułmanów polskich w Wielkiej Brytanii, 
są też krótkie teksty o zasadach religii muzułmańskiej, infor-
macje o współpracy z polską emigracją i jej władzami, treści 
depesz i listów, wystosowanych przez Naczelnego Imama do 
polskich władz na uchodźstwie; odezwy nawołujące do kupo-
wania „Komunikatu” i darowizn na rzecz działalności Naczel-
nego Imamatu, nazwiska poszukujących się nawzajem pol-
skich Tatarów, modlitwy, wiadomości o życiu muzułmanów 
na świecie, także opinie od czytelników. Ponadto, informacje 
o terminach świąt i modlitw, adresy meczetów w Londynie 
(wtedy nie było ich tyle co dzisiaj), listy ofi arodawców na 
rzecz gminy muzułmanów polskich w Londynie, ciekawost-
ki z życia muzułmańskiego i historii Tatarów, kronika towa-
rzyska, rejestracja ślubów, zgonów i azanów – tj. nadawania 
imienia noworodkowi, aktualne adresy organizacyjne, ode-
zwy Naczelnego Imama do wiernych. Były w piśmie stałe ru-
bryki, jak np. „Z ostatniej chwili”, „Różne”, „Wolna trybuna”, 
„Między nami”, „Czy wiecie, że…”. Po roku 1948 roku „Komu-
nikat” przekształcił się w „Głos z Minaretu”. 

Czerwiec 1949 roku, podany jako data założenia czaso-
pisma, jest nieco mylącym. Imamowi Bajraszewskiemu cho-
dziło zapewne o podkreślenie daty postanowienia wydawa-
nia czasopisma. W numerze 7 „Komunikatu” pisał na stronie 
2: „Dzisiejszy numer >>Komunikatu<< zakańcza pierwszy 
okres pracy wydawniczej, a jego dalszym ciągiem, od 1 
I 1949 roku jest poprzednio zapowiadany >>Głos z Minare-
tu<<”. To samo stwierdza notatka w wydawanym w Londy-
nie „Dzienniku Polskim” z 29 VII 1949 roku. „Głos z Mina-
retu” ukazywał się nieregularnie, aczkolwiek w zamierzeniu 
wydawcy miał być miesięcznikiem. W praktyce mało było 
pojedynczych numerów; najczęściej pojawiały się numery 
formalnie połączone i „Głos z Minaretu” bywał albo dwu-
miesięcznikiem, albo kwartalnikiem, a nawet półrocznikiem. 
Czasopismo ukazywało się od lutego 1949 roku do grudnia 
1950. Formalnie zostało zawieszone w roku 1952, z chwilą 
wyjazdu Emira Bajraszewskiego do USA i przeniesienia tam 
działalności Naczelnego Imamatu. 

Zawartość poszczególnych numerów przedstawia się 
różnorodnie. Sam Emir Bajraszewski, żołnierz gen. Andersa, 
kontynuował przedwojenną retorykę polityczną oraz poli-
tyczną orientację m.in. w kierunku prometejskim. Utrzymy-
wał kontakty z ośrodkami politycznymi emigracji krymskich 
Tatarów, a także innymi dawnymi prometejskimi strukturami 
i działaczami. Próbował tworzyć działy czasopisma, chociaż 
w większości materiał nie jest usystematyzowany, po prostu 
drukowano to, czym aktualnie dysponowano. Znaczące jest 
nawiązywanie do redakcyjnej tradycji „Przeglądu Islamskie-
go” i „Życia Tatarskiego”. Zarówno format, jak i objętość, 
a też drukowanie spisu treści na stronie 2, umieszczanie na 
końcu aktualnej kroniki wydarzeń, informacji historycznych 
z życia wspólnoty muzułmańskiej, teksty dotyczące dziejów 
Krymu, publikowanie na początku numeru tłumaczeń z Kora-
nu oraz modlitw lub komentarzy do Koranu – było przeniesie-
niem z tradycji redakcyjnej obu wspomnianych wyżej perio-

dyków tatarsko-muzułmańskich okresu międzywojennego. 
Warto zaznaczyć, że numeracja stron w „Głosie z Minaretu” 
była ciągła, tzn. ujęta od pierwszego do ostatniego numeru. 

Dla przykładu przytoczę tytuły artykułów i materiałów 
z numerów: 8, 9, 10, 11, 12 i 13 – wydanych w trzech ze-
szytach po dwa numery w jednym. Tak więc treść zeszytu 
z numerami 8 i 9 przedstawia się następująco: 1. Wersety 
na otwarcie z Koranu (Fatycha) (zachowałem oryginalną pi-
sownię – S. Ch.), 2. Od Redakcji, 3. Głos z minaretu – wiersz 
Antoniego Bogusławskiego, 4. Co to jest Islam? (6 lekcja), 5. 
Prorok Muhammed (7 lekcja) – obie lekcje autorstwa Naczel-
nego Imama, 6. Pod znakiem Półksiężyca (fragmenty książ-
ki Witolda Rajkowskiego), 7. Noman Czelebi Dżihan (w 31. 
rocznicę śmierci – tekst o zdecydowanie prometejskim na-
stawieniu) autorstwa Emira Bajraszewskiego, 8. Islamistyka 
po polsku – artykuł Chalimy Bajraszewskiej omawiający pra-
ce na temat islamu wydane w Polsce przed rokiem 1939. 

W zeszycie nastepnym, zawierającym numery 10 i 11, 
znalazły się: 1. Wersety z Koranu, rozdz. 2 wersety 1-4 i 130, 
2. Co to jest Islam? (lekcja 9) autorstwa redaktora naczelne-
go, 3. Cudze chwalicie… artykuł autorstwa redaktora naczel-
nego, 4. Prorok Muhammed (lekcja 10) tekst także autor-
stwa E. Bajraszewskiego, 5. Meczet w Słonimie – przerywnik 
grafi czny – rysunek autorstwa Naczelnego Imama, 6. Od 
Redakcji, 7. Pod znakiem Półksiężyca – dalszy ciąg książki 
W. Rajkowskiego, 8. Krym w 1860 – korespondencja (no-
tatka) z Argentyny autorstwa Veli Bek Jedigara – wybitnie 
prometejski artykuł, 9. Pieśń bojowa Imama Szamila (tłum. 
z czeczeńskiego) przekład Antoniego Bogusławskiego, 10. 
Pozycja kobiety w islamie, artykuł autorstwa Chalimy Baj-
raszewskiej, 11. Godne uwagi: listy do redakcji, Z prasy pol-
skiej i obcej, Odpowiedzi Redakcji.

Z kolei w zeszycie z numerami 12 i 13 czytamy: 1. Życze-
nia Bajramowe, 2. Ramazan i Kadyr Noc (okolicznościowe 
lekcje) Naczelnego Imama, 3. Trzeci Maja, okolicznościowe 
orędzie Prezydenta Augusta Zaleskiego, 4. Co to jest Islam 
(lekcja 11) pióra E. Bajraszewskiego, 5. Prorok Muhammad 
(lekcja 12) autorstwa Naczelnego Imama, 6. Wykaz imion 
muzułmańskich (sporządził zapewne Naczelny Imam), 7. Od 
Redakcji, 8. Pod znakiem Półksiężyca, cd. książki W. Raj-
kowskiego, 9. Buńczuk – rysunek z pamięci E. Bajraszew-
skiego, 10. Wróg islamu numer 1 – komunizm, artykuł E. Baj-
raszewskiego, również tekst o proweniencji zdecydowanie 
prometejskiej, 11. Krym w 1860 roku, cd. artykułu Veli Bek 
Jedigara, 12. Pozycja kobiety w Islamie, cd. tekstu autorstwa 
Ch. Bajraszewskiej, 13. Śpiew muezzina – wiersz Bekira Czo-
banzade tłumaczenie z krymskotatarskiego (A. Bogusław-
skiego?), 14. Godne uwagi (listy do redakcji, odpowiedzi, 
informacje).

Tak pokrótce przedstawia się zawartość „Głosu z Minare-
tu”. Na powyższym przykładzie można zaobserwować pewne 
stałe pozycje lub też części poszczególnych numerów (zeszy-
tów). Jednym z powtarzających się tematów była aktywność 
prometejska zarówno w okresie międzywojennym, jak i po 
roku 1945. Czasopismo znalazło pewien oddźwięk wśród pol-
skich muzułmanów na emigracji, do których przede wszyst-
kim było adresowane, ale także śladowe zainteresowanie 
w kraju. Zapewne przy jego dłuższym istnieniu powstałyby 
stałe działy, zwiększyła się liczba współpracowników i od-
biorców, a w efekcie stałoby się ciekawsze. Oczywistością 
będzie stwierdzenie, że redakcja nie płaciła ani za publikacje, 
ani nie posiadała środków dla samego redaktora naczelnego. 
Ostatnim znanym dotychczas dokumentem z działalności wy-
dawniczej Naczelnego Imamatu jest „Biuletyn Nadzwyczajny 
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Naczelnego Imamatu Muzułmanów Polskich na Obczyźnie” 
wydany w Londynie w styczniu 1952 roku. 

Sam Emir Bajraszewski rozpoczął w USA nowy rozdział 
życia i pracy zawodowej, wstępując w szeregi pracowników 
FBI. Tym samym w okresie swojej aktywności zawodowej 
zaprzestał działalności religijnej, społecznej i wydawniczej, 
którą częściowo wskrzesił na emeryturze. Na emigracji 
współpracował – podobnie jak Leon Bohdanowicz, inny pol-
ski Tatar – z Instytutem Reduta w Londynie, czemu dawał 
wyraz w swoich publikacjach w czasopismach „Komunikat” 
i „Głos z Minaretu”. Współpraca ta nosiła zdecydowanie cha-
rakter kontynuacji polityki prometejskiej, w miarę ówcze-
snych sił i środków. Pochowany został w alei zasłużonych na 
polskim cmentarzu w Irvington w stanie Nowy York. 

Sygnalizowana powyżej tematyka prometejska to przede 
wszystkim nawiązywania do politycznej i geopolitycznej 
sytuacji Związku Sowieckiego, Polski oraz narodów niero-
syjskich ujarzmionych przez sowietów. Należy pamiętać, że 
w okresie zimnej wojny od roku 1954 w Nowym Yorku funk-
cjonowało Zgromadzenie Europejskich Narodów Ujarzmio-
nych, stanowiące powojenną wersję Klubu Prometeusza, 
dawniej istniejącego w Warszawie i Paryżu. Po roku 1945 
rolę tę przejęli Amerykanie. W roku 1952 rozpoczęła pracę 
Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. Wcześniej, w roku 
1949, zaczęło emitować swoje audycje w języku polskim Ra-
dio Madryt, bliżej niż Wolna Europa związane z rządem lon-
dyńskim. Jeszcze wcześniej, bo od roku 1942 działała Roz-
głośnia Polska Głosu Ameryki. 

W tym czasie Naczelny Imamat zakończył faktycznie 
pracę. Lata 1945-1952 były okresem przejściowym, czasem 
tworzenia się instytucji „zimnej wojny”. Jednocześnie trwało 
wygaszanie politycznej aktywności polskiej emigracji i przy-
gotowywanie się do „długiego marszu”, czyli świadomości 
dłuższej czasowo perspektywy walki z komunizmem. Wy-
dawnictwa Naczelnego Imamatu były drobnym fragmentem 
walki ideologicznej z systemem komunistycznym. W tym 
starciu ważnym atutem wydawały się tematy prometejskie, 
czyli idea wyzwolenia narodów nierosyjskich Związku So-
wieckiego. Ponieważ podczas II wojny światowej, zwłaszcza 
w jej ostatnim okresie, intensywnie wykorzystywała to nie-
miecka propaganda, dlatego alianci zachodni ofi cjalnie jej 
unikali, nie chcąc drażnić Stalina. Widać to także na przy-
kładzie wspomnianych wydawnictw, w których prometejska 
tematyka i ideologia jest przemycana nie wprost, jakby na 
marginesie wspomnień, rocznic. Dobitnym przykładem jest 
tu artykuł Veli Bek Jedigara o sytuacji na Krymie w roku 
1860, mówiący o rosyjskiej, a nie sowieckiej okupacji Krymu. 

Podobny kamufl aż obserwujemy na przykładzie wiersza 
Bekira Czobanzade, czołowego poety tatarskiego na Krymie, 
zlikwidowanego na rozkaz Stalina w roku 1927. Postać poety 
i profesora językoznawstwa, który miał odwagę polemizo-
wać ze Stalinem (ten ostatni też uważał się za językoznawcę) 
stanowi nawiązanie do zniewolenia krymskich Tatarów i ich 
deportacji z Krymu w roku 1944. Sam Bajraszewski utrzymy-
wał dobre kontakty z emigracyjnym kierownictwem Tatarów 
krymskich w Turcji i Niemczech po roku 19452. Również w in-
nych tekstach, w kronice wydarzeń, odpowiedziach redakcji, 
listach od czytelników, np. od Edige Kırımala ze Stambułu, 
ciągle przewija się tematyka prometejska. Podstawową 

2  Tymi członkami kierownictwa Tatarów krymskich na emigracji byli: 
Dżafar Sejdamet w Stambule i Egide Kırımal w Monachium. Informa-
cja pochodząca od Murata Yakupoğlu członka redakcji czasopisma 
Emel, uzyskana przez autora artykułu w Stambule w 1989 roku.

w tym wypadku grupą tematyczną jest wolność tatarskiego 
narodu na Krymie, a także wolność dla byłej – wspomnianej 
już wyżej – republiki Idel-Ural (współczesnego Tatarstanu 
i Baszkorstanu) i Azerbejdżanu. Te kraje najczęściej pojawiały 
się na łamach obu czasopism Naczelnego Imamatu. Stambuł, 
aż do roku 1960, był jednym z centrów ruchu prometejskie-
go, politycznej emigracji Tatarów krymskich łącznie z ich po-
litycznym liderem Dżafarem Sejdametem, a także emigracji 
inguskiej. Osiadł tam wspomniany już Wassan Girej Dżabagi 
jeden z liderów emigracji Inguszy, działacz Klubu Prometej-
skiego, podczas wojny zdecydowany zwolennik współpracy 
narodów północnego Kaukazu z Niemcami w celu oderwania 
tych terenów od sowietów. 

W czasopismach podkreślona jest rola polskich, muzuł-
mańskich Tatarów w niesieniu wolności wymienionym naro-
dom w okresie międzywojennym i podczas wojny domowej 
w Rosji. W tym wypadku kontynuowana jest tradycja cza-
sopisma „Wschód-Orient”. Były redaktor tego kwartalnika – 
także już przywoływany – Włodzimierz Bączkowski znalazł 
się w USA w podobnym czasie co Emir Bajraszewski, konty-
nuując swoją karierę jako jeden z pierwszych amerykańskich 
sowietologów. Tematyka ta, w formie szczątkowej prze-
trwała, stając się obecnie żywą ideologią rozpadu współcze-
snej Rosji na szereg narodowych, niedużych państw. Pod-
kreśla to chociażby aktualny wywiad, jakiego udzielił Tomas 
Venclova3. Potencjalność rozpadu Rosji na skutek zapaści 
gospodarczej i społecznej, wynikającej ze zbytniego przein-
westowania w zbrojenia i agresji na Zachód oraz rosnących 
kosztów utrzymania Krymu sugeruje wielu komentatorów 
politycznych. Byłoby to zrealizowanie marzeń politycznych 
przynajmniej dwóch pokoleń prometeistów. 

 Selim Chazbijewicz 

3  Nie bójmy się. Rozmowa z Tomasem Venclovą [w:] 
„Gazeta Wyborcza”, 4-5 października 2014, s. 12-15.
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1. WSTĘP1

Podstawowym celem edukacji historycznej jest wychowanie 
młodych ludzi na rozumnych członków społeczeństwa. To, 
w jakim duchu pisane są podręczniki do nauczania historii ma 
na to bezpośredni wpływ. Odpowiednio przedstawiając i in-
terpretując fakty historyczne, wyjątkowo silnie przyczyniać 
się one mogą nie tylko do powstania pewnego stanu świado-
mości historycznej, ale i do wykształcenia stereotypów doty-
czących innych narodów. 

Materiału do niniejszej analizy dostarczyły powojenne 
polskie podręczniki do historii wydane (z jednym wyjątkiem) 
w Polsce, w drugiej połowie XX wieku (1946-1998). Przezna-
czone były one dla klas szkół średnich – przede wszystkim li-
ceów, w mniejszym stopniu techników. W przypadku lat czter-
dziestych i pięćdziesiątych były to pozycje dla – odpowiednio 
z tego samego przedziału wiekowego – młodzieży gimnazjal-
nej lub z najstarszych klas szkoły powszechnej. 

Analiza materiału wykazuje, że na kartach podręczników 
Turcy i Tatarzy nie pojawiają się tak często, jak będący bliski-
mi, stałymi sąsiadami Polaków Niemcy czy Rosjanie. Zgodnie 
z zasadą przedstawiania dziejów głównie przez pryzmat histo-
rii politycznej, nie poświęca się im dużych, odrębnych bloków 
tematycznych, a najwyżej niewielkie rozdziały. Odnajdujemy 
ich przede wszystkim w tych fragmentach podręczników, 
które traktują o nich jako o zagrożeniu dla spraw polskich. 
Tym niemniej częste i ważne w swoim czasie kontakty Polski 
(lub szerzej: Europy) z państwami leżącymi za południową 
i wschodnią granicą sprawiają, że czytamy o nich jednak czę-
ściej, niż o innych nacjach, np. Szwedach czy Węgrach. 

Pojawiający się w wyniku analizy portret Turków, Tatarów, 
ich antenatów i krewniaków nie jest jednolity. Podstawowe 
dane faktografi czne są prawidłowe, rzadko trafi ają się takie 
nieporozumienia, jak określenie Hunów jako Mongołów2 lub 
informacja, że państwo bułgarskie powstałe w VII w. na Bałka-
nach było dziełem plemion wyłącznie słowiańskich (Kosmin-
ski 1953: 22). Różnice powstają natomiast przy bliższej prezen-
tacji. Tu najwyraźniej widać, czy Turcy i Tatarzy w kontaktach 
z Polakami przedstawieni są w przynajmniej neutralnym, czy 
też w złym świetle. Niektóre stereotypowe lub charaktery-
styczne określenia powtarzają się nawet przez kolejne dzie-
siątki lat. Choć więc podręczniki znacznie mogą się od siebie 
różnić, pewne sformułowania zdają się mieć bardzo trwały 
żywot. Nie znaczy to, że wynikiem tego jest wyłącznie roz-
myślny, negatywny portret obu nacji. Najczęściej odnosimy 
wrażenie, że ich obraz jest nadmiernie uproszczony lub wy-
krzywiony.

Powody takiej, a nie innej prezentacji, użycie tych, a nie 

1 Tekst jest zmodyfi kowaną wersją artykułu, który ukazał się w roku 
2004 w monografi i zbiorowej Wśród jarłyków i fermanów (pokłosie 
sesji naukowej poświęconej pamięci dra Zygmunta Abrahamowicza), 
wydanej w Krakowie pod red. E. Siemieniec-Gołaś i J. Georgievej-
Okoń.    

2 „Wypierane przez najeżdżających od wschodu mongolskich Hunów, 
plemiona germańskie szukały schronienia na terytorium rzymskim” 
(Kowalczyk 1955: 78). 

innych środków wyrazu mają różne przyczyny. Obok istotnej 
roli autora ważny jest czas, w którym powstawał podręcznik 
– a zatem to, co wolno było przekazać, co należało zmilczeć 
oraz czy dokonano świadomej obróbki przeszłości.

W niniejszej analizie, trzymając się w miarę możliwości 
chronologii powstawania podręczników, poruszam kwestie 
najbardziej charakterystyczne dla tematu. 

2. MONGOŁOWIE A TATARZY
Zanim przystąpię do omówienia podręczników powstających 
w ramach poszczególnych epok, chciałabym zwrócić uwagę 
na to, jak autorzy objaśniali pochodzenie Tatarów. Z termina-
mi: Mongołowie i Tatarzy związane jest bowiem pewne niepo-
rozumienie. Omawiając wiek XIII i najazdy mongolskie3, zwy-
kle wyjaśnia się (zgodnie z prawdą), że Mongołowie nazywani 
byli w Europie Tatarami, od nazwy jednego z ich plemion. Cza-
sem dołącza się jeszcze krótkie wyjaśnienie, że nazwa Tatar 
została podtrzymana i upowszechniła się z uwagi na skojarze-
nie z terminem Tartar, wywołującym straszne wizje piekielnej 
męki. Od tego momentu w podręczniku albo używa się tylko 
nazwy Tatarzy (to przypadek rzadszy) albo wymiennie obu 
nazw (i to jest powszechne). Wywołuje to lekką dezorienta-
cję u czytelnika, napotykającego w co drugim zdaniu na inny 
termin: 

Nie to jednak budzi prawdziwe zastrzeżenie. Otóż, w hi-
storii Rzeczpospolitej nazwa Tatarzy pojawia się także i póź-
niej, po XIII wieku, i to wielokrotnie. Jednak nie oznacza ona 
już przecież wtedy Mongołów, a odnosi się do narodu, któ-
ry powstał na stepach kipczackich z wymieszania się ludów 
mongolskich z turkijskim substratem, gdzie element turkijski 
szybko i ostatecznie przeważył. Próżno jednak szukać w pod-
ręcznikach choćby krótkiej wzmianki na ten temat. Czytelnik 
ma więc prawo sądzić, że Złotą Ordę i chanaty z niej powstałe 
tworzyli Mongołowie zwani Tatarami, zgodnie z pierwszym 
wyjaśnieniem dotyczącym tych nazw... Powtarzana z pod-
ręcznika na podręcznik schematyczna, niekompletna, a przez 
to samo błędna informacja przewija się przez całe dziesięcio-
lecia. Pierwsze rzeczowe wyjaśnienia tej kwestii pojawiają się 
dopiero w podręcznikach lat dziewięćdziesiątych, a i to na 
ogół tylko drobnym drukiem, nieobowiązującym wszystkich 
uczniów. Co prawda podręczniki do języka polskiego i litera-
tura piękna do pewnego stopnia przyczyniają się do prawi-
dłowego postrzegania Tatarów jako jednego z narodów turkij-
skich, ale należy to przecież do zadań historii. 

3 Stworzenie i utrzymanie rozszerzającego swe granice imperium 
(największego w historii świata) wymagało ciągłego uzupełniania 
stanu armii. Orda Batu-chana, która najechała w XIII wieku ziemie 
ruskie i polskie nie była więc etnicznie jednorodna. Składały się na 
nią już wówczas nie tylko plemiona mongolskie, ale i wcielone do 
armii rzesze wojowników z terenów wcześniej podbitych. Wśród nich 
najliczniejsze musiały być oddziały turkijskie.  

Barbara Podolak

TURCY I TATARZY 
W DWUDZIESTOWIECZNYCH 
PODRĘCZNIKACH DO HISTORII (1)

W 1223 r. książęta ruscy sprzymierzeni z Połowcami ponieśli 
w starciu z Tatarami wielką klęskę w bitwie nad Kałką. Dopro-
wadziła ona do poddania władzy Mongołów terenów nad Mo-
rzem Czarnym. (Manikowska 1988: 121) 
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3. LATA CZTERDZIESTE4
 

Podręczniki z lat czterdziestych cechuje duża emocjonalność, 
mocno zabarwiająca stosunki między Polakami (lub szerzej: 
Europejczykami), a Turkami i Tatarami. Okres ten cechu-
je przedstawianie historii przez pryzmat narodu – zarówno 
własnego, jak i obcego. Zgodnie z tą koncepcją, zasadnicza 
odmienność narodów wynika z przynależności do dwóch róż-
nych światów. Powoływanie się na zjawisko trwałej wrogości 
okazywanej ludności chrześcijańskiej powoduje wrażenie, że 
istota tureckości i tatarskości ma charakter negatywny, bo-
wiem osadzona jest na fundamentach antychrześcijańskich. 
Źródeł tego negatywnego stereotypu należy szukać w pol-
skiej tużpowojennej retoryce, mającej na celu pielęgnowanie 
woli walki i przypominanie czasów dawnej świetności dla zre-
kompensowania świeżo doznanych krzywd. Mimo tu i ówdzie 
pojawiających się pochwał ich oręża, Turków i Tatarów widzi-
my jako agresorów, łupieżców i okrutników. Oto przegląd sto-
sowanego wówczas słownictwa i powtarzających się, nieraz 
nie zmienianych mimo upływu lat, sformułowań. 

3.1. Turcy jako wyznawcy isla-
mu 
Obok nazwy muzułmanie, najczęściej 
spotykany termin to niewierni (w nie-
których podręcznikach nie pisze się 
o nich inaczej, jak tylko wymiennie: 
Turcy lub niewierni). Pozostałe okre-
ślenia są rzadsze: Mahometanie, 
wrogowie wiary, wrogowie Krzyża, 
poganie. Czasem pojawia się termin 
półksiężyc określający muzułmańskie 
państwo tureckie. Skoro mowa o pań-
stwie, wspomnieć należy o pominięciu 
etnicznego terminu Osmanie (nie ma 
też państwa osmańskiego) w podręcz-
niku, omawiającym czasy średnio-
wieczne (Moszczeńska, Mrozowska 
1946). Jest w nim krótka wzmianka o Seldżukach, ale o ich na-
stępcach mówi się wyłącznie Turcy lub niewierni. 

3.2. Retoryka walki religijnej
Relacje między Turkami lub Tatarami z jednej strony, a Pola-
kami z drugiej rzadko określa termin nieprzyjaciel. Najczęściej 
jest to wróg:

O Turkach mówi się także jako o fanatykach: 

Walka dwóch światów przejawia się najpierw w informa-
cjach o utrudnieniu dostępu do miejsc świętych:

4 Na podstawie podręczników wydawanych od 1945 r., czyli od zakoń-
czenia II wojny światowej.

Następnie pojawiają się opisy bezpośrednich walk w imię 
wiary i odpowiednie do tego słownictwo: 

3.3. Pozostałe określenia
Przede wszystkim Turcy i Tatarzy są chciwymi łupieżcami: 

ich [Tatarów] łupieskie najazdy; Gnała ich ku Europie żądza 
podboju; wielka i zaborcza potęga sułtanów tureckich (Mosz-
czeńska, Mrozowska 1946: 53, 109, 188)

Turcy wdarli się do miasta, zdobyli kościół (...), złupili go (Hi-
storia II: 10)

Turcja (...) nie przestawała gnębić 
i wyzyskiwać materialnie swych sło-
wiańskich poddanych. (Historia IV: 
16) 

To także niepowstrzymana siła 
i wzbudzający lęk okrutnicy:

straszliwa siła turecka runęła na Au-
strię. (...) Lęk przed Turkami ogarnął 
wszystkie narody (Dobrowolski, Kwa-
śniewicz, Mrozowska 1947: 131)

bunty, tłumione z nieustępliwym 
okrucieństwem przez władze tureckie 
(Historia IV: 16)

Groza tatarska zawisła odtąd nad 
Europą wschodnią. (...) Tatarzy (...) 
posuwali się naprzód wśród mordów 
i spustoszeń, biorąc łupy i ciągnąc tłu-
my jeńców w niewolę (jasyr); urządzili 

okrutną rzeź; najechali srogo ziemie ruskie (Dąbrowski 1946: 
53, 132, 144) 

stali się Tatarzy dla Polski groźnym ‘biczem bożym’, nękającym 
kraj i ludność. (Moszczeńska, Mrozowska 1946: 53) 

W obliczu polskich zwycięstw, Turcy bywają traktowani 
lekceważąco: 

wezyr turecki (...) uciekał w wielkim strachu (Moszczeńska, 
Mrozowska 1946: 225) 

nieprzyjaciel nie zdołał się oprzeć i rzucił się do ucieczki (Do-
browolski, Kwaśniewicz, Mrozowska 1947: 132) 

W kontekście podbojów tureckich i tatarskich szczególnie 
często pojawia się termin jarzmo. W latach czterdziestych sto-
suje się go nie tylko w odniesieniu do terenów polskich, ale 
i zamieszkałych przez inne nacje: 

po nieudanej próbie zrzucenia jarzma tatarskiego (Moszczeń-
ska, Mrozowska 1946: 93)

chociaż siły Turków były złamane (...), to jednak pod jarzmem 
ich pozostawały jeszcze inne narody (Moszczeńska, Mrozowska 
1946: 225)

Klęska, jaką Turcy zadali Serbom na Kosowym Polu w r. 1389 
przesądziła o ujarzmieniu przez nich nie tylko Serbów (Dąbrow-
ski 1946: 128)

Konstantynopol (...) stał się stolicą państwa tureckiego, które 
przez długie wieki trzymało w jarzmie ziemie południowych Sło-
wian (Historia II: 10)

Turek na koniu: malowidło na talerzu.

(...) często zaś wdzierali się [Tatarzy] do miast dzięki zdradli-
wym podstępom. Z wrogami swymi postępowali okrutnie. (Do-
browolski, Kwaśniewicz, Mrozowska 1947: 81)

Chmielnicki (...) zaczął starać się o pomoc wrogów Polski. Naj-
pierw porozumiał się z Tatarami (Dobrowolski, Kwaśniewicz, 
Mrozowska 1947: 129)

Turcy, fanatyczni (nietolerancyjni) wyznawcy islamu uwa-
żali za swój obowiązek walczyć z chrześcijaństwem. (Mosz-
czeńska, Mrozowska 1946: 26; por. także Dąbrowski 1946: 
34)

poczęli oni udaremniać chrześcijanom dostęp do Grobu Zba-
wiciela. Postępowanie ich powodowało liczne, a nieraz krwa-
we zatargi z chrześcijanami i wywołało powszechne oburzenie 
w Europie (Dąbrowski 1946: 35)

Powracający pielgrzymi opowiadali o przebytych trudach, do-
znanych krzywdach, grożących niebezpieczeństwach i wieści 
te, powtarzane z ust do ust, wzbudzały smutek i oburzenie 
(Moszczeńska, Mrozowska 1946: 26)

Głębokie przywiązanie do wiary Chrystusowej podniecało 
niechęć do wrogów Krzyża, a młódź rycerska przywykała do 
walki z półksiężycem, szukając zasług przed Bogiem i Ojczy-
zną w harcach z niewiernymi. (Moszczeńska, Mrozowska 1946: 
205; por. też Dąbrowski 1946: 129, Dobrowolski, Kwaśniewicz, 
Mrozowska 1947: 131)
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Tradycja ta kontynuowana jest w latach pięćdziesiątych: 
Jarzmo tatarskie (...) nie mogło jednak stłumić dążenia wielkie-
go narodu do wolności (Kosminski 1953: 220)

Jarzmo tatarskie odbiło się nie tylko w życiu politycznym i go-
spodarczym (Kowalczyk 1955: 151)

Iwan III czując swoją potęgę postanowił zrzucić jarzmo tatar-
skie (Kowalczyk 1955: 177)

wyzwolenie Ormian ze strasznego jarzma tureckiego (Jefi mow 
1955: 108)

wyzwolenie Greków i innych narodów spod jarzma tureckiego 
(Katz 1959: 165)

Termin jarzmo ma wyjątkowo długi żywot w podręczni-
kach polskich. Spotkać go można w latach sześćdziesiątych:

Ruś w jarzmie tatarskim (Dowiat 1967: 298)

a zdarza się i pod koniec XX wieku:

hasła obrony (...) przed jarzmem muzułmańskich Tatarów (Ma-
nikowska, Tazbirowa 1998: 206)

Jarzmo wydaje się być tak mocno związane z okresem 
podbojów tureckich i tatarskich, jak słowo zabory z okresem 
rozbiorów Polski. 

3.4. Turcy i Tatarzy a autostereotyp Polaków 
Podręczniki lat czterdziestych wyraźnie stwierdzają, że Pola-
cy to bohaterowie – w kontekście walk z Turkami i Tatarami 
wielokrotnie wspomina się o ich roli jako obrońców chrześci-
jaństwa (Dąbrowski 1946: 53; Moszczeńska, Mrozowska 1946: 
52, 53; Dobrowolski, Kwaśniewicz, Mrozowska 1947: 82, 132). 

Autostereotyp przejawia się jednak nie tylko w podnoszeniu 
rangi własnych zwycięstw i dzielności oraz w uświadamianiu 
roli „przedmurza”. Nawet bowiem, jeśli naród polski (lub sze-
rzej – chrześcijaństwo) przegrywa, powodem są „przeważają-
ce siły wroga” lub walka prowadzona przez przeciwnika w nie-
typowy sposób. Tym samym, zdarzają się fragmenty podno-
szące sztukę wojenną przeciwnika, np.: 

rycerstwo chrześcijańskie przez dłuższy czas nie umiało oprzeć 
się Tatarom przewyższającym je (mimo lichego uzbrojenia) 
szybkością i karnością. Hordy tatarskie bowiem na małych, ale 
wytrzymałych koniach, posuwały się bardzo szybko i zjawia-
ły się niespodzianie przed zaskoczonym przeciwnikiem. (Dą-
browski 1946: 53)

Ewentualne pozytywne opinie o Turkach i Tatarach poja-
wić się mogą także w obliczu ich porażki. Podkreśla to prze-
cież wagę wygranej: 

przywędrował bowiem do Małej Azji bitny szczep Turków (Dąbrow-
ski 1946: 128)

ich [Turków] mężnie walczące wojsko zostało rozbite (Moszczeń-
ska, Mrozowska 1946: 225)

Czasem, w tle walk, własna dzielność przeciwstawiana jest 
subtelnie brakowi tejże u innych: 

Ponieważ jednak spotykali się oni [Tatarzy] w Polsce z oporem, nie 
próbowali nigdy usadowić się na stałe na ziemiach polskich, tak jak 
to uczynili na Rusi. Ruś natomiast jęczała długo pod ich jarzmem 
(Dąbrowski 1946: 54).

Barbara Podolak 

Półwysep Krymski jest wyjątkowo bogaty w zabytki przeszło-
ści. Oddzielne miejsce zajmuje Bachczysaraj, który zgromadził 
w sobie cały rząd historycznych reliktów, wśród których znaj-
dują się liczne religijne obiekty muzułmańskie – meczety. To 
rozmaitość monumentalności, stylistyki, artystycznego kunsz-
tu architektów i charakteru budowy. W latach 80. XVIII stulecia 
w Bachczysaraju naliczono 38 meczetów. Akademik P. S. Pallas 
[Peter Simon von Pallas, 1741-1811, niemiecki zoolog i botanik] 
nazywał je jednymi z ozdób miasta.

Wyjątkowe miejsce wśród nich zajmuje Zielony Meczet – 
Ешиль-Джами [krtat. Yeşil-Cami – czyt. Jeszil-Dżami], który nie 
zachował się jednak do naszych czasów. Historia jego powsta-
nia wiąże się z legendą o nieszczęśliwej miłości krymskiego 
chana Krym-Gireja [krtat. Kırım Giray, zm. 1769, chan w latach 
1758–1764 oraz 1768–1769] do Dilary Bikecz [krtat. Dilâra Bi-
keç]. Niestety, nie przetrwały żadne informacje o tej dziewczy-
nie. Możliwe, że tytuł „bikecz” wskazuje na jej wysokie miejsce 
w hierarchii chańskiego dworu: bikeczami na Krymie nazywa-
no wysoko postawione dworskie gospodynie. 

W czasach chańskich bachczysarajczycy, rzecz jasna, znali 
ją dobrze jako znacząca osobę w mieście, ale już od XIX wieku 
wszelka pamięć o prawdziwej postaci Dilary Bikecz całkowicie 
zanikła, ustępując miejsca legendzie. Miejscowi mieszkańcy, 
a w ślad za nimi i przyjeżdżający literaci osadzili w bachczy-
sarajskich dekoracjach rozpowszechnioną w różnych krajach 
opowieść o zakochanym władcy i jego przedwcześnie zmarłej 
oblubienicy, której rolę przypisano Dilarze. Tak powstała tu-
tejsza legenda o Fontannie Łez, zbudowanej przez Krym-Gi-

reja jakoby na znak nieutulonego żalu po ukochanej nałożnicy, 
otrutej przez zazdrosną rywalkę. Rozmaite podania odnajdy-
wały w Dilarze to Polkę Marię Potocką [zm. 1764 w Bachczy-
saraju, uwieczniona w wierszach przez Adama Mickiewicza 
i Aleksandra Puszkina jako ukochana żona chana Krym-Gireja, 
Dilara Bikecz], to Gruzinkę, to znowu Czerkieskę.

Autorstwo Zielonego Meczetu przypisywane jest irańskie-
mu mistrzowi Omerowi, nadwornemu artyście-malarzowi 
i dekoratorowi za rządów krymskich chanów: Selamet- [krtat . 
II. Selâmet Giray, chan w latach 1743-1748] i Krym-Girejów. 
Potwierdza to wzmiankowanie w napisie na jego głównej fa-

Elwis Osmanow

ZIELONY MECZET W BACHCZYSARAJU

Zielony Meczet na akwareli K. F. Bogajewskiego z roku 1925. 
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sadzie: „Robił Omer”. Z jego imieniem wiążą się najwyższe 
osiągnięcia tatarskiej sztuki monumentalno-zdobniczej XVIII 
wieku. Przed badaczami zaraz pojawiło się pytanie: czy Omer 
był architektem, czy tylko dekoratorem meczetu1. Jeżeli nie 
był budowniczym, wtedy – bez żadnych wątpliwości – był 
artystą-malarzem, umiejącym znaleźć syntezę z architekturą. 
Dysponował zestawem technik i metod dekoracyjnych pozwa-
lających w upiększeniu budynków religijnych oraz świeckich 
wewnątrz i zewnątrz po mistrzowsku łączyć freski, witraże, 
rzeźbę w drewnie oraz plastykę z alabastru. Wykończenie me-
czetu nie było jego początkową pracą2. 

Wejście do świątyni znajdowało się naprzeciw maalle [krtat. 
kwartał, dzielnica] Szach-Bołat [krtat. Şah-Bolat], na prawo od 
centralnej ulicy, która na przełomie XIX i XX wieku nazywała 
się Bazarową. Według pewnych przekazów meczet ten zbu-
dowano na zalecenie Dilary-Bikecz, bowiem wśród znacznych 
mieszkanek Pałacu istniał zwyczaj ofi arowywania środków 
na wznoszenie budynków sakralnych. Wskazuje na to napis 
zachowany na jednej ze ścian: „Dilara, łaska Boża z nią, rok 
1178” (1764). Istnieje legenda o tym, że przed śmiercią prosiła 
o pochowanie jej w takim miejscu Bachczysaraju, skąd widzia-
łaby ten meczet. Rzeczywiście, na przeciwległym stoku doliny, 
dobrze widoczne jest mauzoleum-dürbe Dilary Bikecz [krtat. 
Dilâra  Bikeç Dürbesı]. 

Do sfery podań zaliczyć trzeba także wyobrażenie Dilary 
jako „przepięknej młodej osobie”. To podkreślenie religijnego 
uszanowania, z jakim pochowano Dilarę, ponieważ mauzoleum 
– jest miejscem kultowym, świadczącym bardziej o tym, że po-
dobnym zaszczytem było oznaczone przejście do innego świata 
kobiety w wieku podeszłym, rozsławionej swoją pobożnością. 

Według innych świadectw, Krym-Girej na pamiątkę o swojej 
ukochanej polecił nadwornemu mistrzowi Omerowi postawić 
słynną Fontannę Łez – Selsebil [Rajskie Źródło, Rajska Fontan-
na] oraz meczet Dilara-Bikecz, przemianowany później przez 
parafi an na Jeszil-Dżami – Zielony Meczet. Pewne podobień-
stwo niektórych metod obróbki i malowideł znanych z mecze-
tu, pozwala przypuszczać, że również mauzoleum Dilara-Bi-
kecz było zdobione przez Omera3. 

Zielony Meczet zbudowano na planie regularnego czworo-
kąta, z niewielkim minaretem w północno-wschodnim rogu. 
Pokrywał go czterospadowy dach, z dachówkami zielonego 
koloru, od którego otrzymał swoja nazwę. Wyłożony był tłu-
czonym kamieniem, posiadał kamienne gzymsy i pilastry. 
Został pomalowany zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. 
Rozświetlały go dwa rzędy okien. Od strony głównej fasady 
znajdowało się wejście na dziedziniec meczetu, do którego 
prowadziły kamienne schody. Zielony Meczet, według opinii 
B. N. Zasypkina [Borys Nikołajewicz Zasypkin, 1891-1955, ro-
syjski, sowiecki architekt i konserwator], był przykładem sztuki 
osmańskiej na Półwyspie Krymskim.

Wewnątrz zwracał na siebie uwagę piękny minbar oraz in-
skrypcje rozmieszczone symetrycznie wzdłuż gzymsu ściany 
i „przedstawiające pobożne sentencje z Koranu”. Napis w le-
wym rogu od mihrabu głosił: „Dilara. Rahimat Allahu alejku-
ma”4. Środkowa część pomieszczenia w kształcie czworoboku 
oddzielona była od reszty drewnianą kolumnadą, wspierającą 
rząd pięknych fantazyjnych wschodnich łuków; od strony pół-

1 M. Ginzburg, Omer – pridwornyj żiwopisiec i dekorator krymskich cha-
now Seljamet i Krym-Girejew, 1992, s. 218.

2 S. M. Czerwonnaja, Isskusstwo tatarskogo Kryma, 1995, s. 157.  
3  M. Ginzburg, Omer – pridwornyj żiwopisiec i dekorator krymskich cha-

now Seljamet i Krym-Girejew, 1992, s. 219.
4 B. N. Zasypkin, Pamiatniki architiektury krymskich tatar, 1927, s. 115.

nocnej, na wysokości górnych okien, do kolumnady przylega 
galeria – mafi l. Z uwagi na to, że została dość nieskładnie wpa-
sowana w arkady z uszczerbkiem dla architektonicznego ładu, 
można przypuszczać, że nie było jej w pierwotnym założeniu. 
Stanowiła raczej późniejsze zepsucie z okresu, gdy w meczecie 
znajdował się klasztor derwiszów.

W całym zdobnictwie malarskim widoczna była ręka wraż-
liwego artysty; w jednym miejscu pogodził ze sobą freski, de-
koracyjne płaskorzeźby i kaligrafi ę. Autor fresków, Omer, był 
pierwszorzędnym mistrzem: wszystkie detale, na przykład róże 
i kwiaty na łukach, znakomicie rozrysowane i malowane w przy-
jemnych różowo-płowych odcieniach; na łukach i ścianach wer-
sety z Koranu zapisane nienagannie czarną farbą na białym polu. 
Ściany były otynkowane i pomalowane na miły zielony kolor, 
tylko miejscami przerywany malowniczymi panelami i napisami. 

We wnętrzu meczetu panowała zaskakująca elegancja 
ozdobnych malowideł, w których tradycyjne tatarskie motywy 
kwiatowe przemyślane i interpretowane w duchu zachodniego 
rokoka, organicznie łączyły się ze wszystkimi elementami de-
koracji, włączając najdrobniejsze rzeźby kolumnady, łuki oraz 
maleńką ozdobną kopułę. 

Okna świątyni stanowiły przykład znamienitego arty-
stycznego rzemiosła; wyłożone według określonego rysunku 
mozaiką z kawałków różnokolorowego szkła, spojonych ala-
bastrowymi ramkami. Taki rodzaj okien zachował się w kilku 
pokojach bachczysarajskiego pałacu oraz w niektórych mecze-
tach. Pośrodku Zielonego Meczetu, z niewielkiej malowanej 
kopułki w centrum sufi tu zwieszał się kunsztowny żyrandol 
z weneckiego szkła. Podłoga zaś wyłożona była marmurowymi 
płytami, przykrytymi drogimi perskimi dywanami. Drewniany 
rzeźbiony minbar, podstawki pod Koran, świeczniki oraz inne 
przedmioty były, według wszelkiego prawdopodobieństwa, 
wysokiej wartości artystycznej. Niestety, nie zachowało się 
nic z tej dawnej świetności5. Zielony Meczet jawi się łabędzią 
pieśnią tatarskiej sztuki, która niewspierana przez państwo 
„poszła w lud”, przejawiając się w przedmiotach domowego 
użytku oraz pierwszej potrzeby.

N. W. Berg [Nikołaj Wasiljewicz Berg, 1823-1884, rosyjski po-
eta, pisarz, dziennikarz i historyk], podróżując po Krymie w la-
tach 50. XIX wieku, podał w swoich notatkach z drogi: „Chan 
nakazał zbudować meczet Jeszil-Dżami pół wiorsty od pałacu. 
Z wyglądu przypomina dom i jest dość duży. Na zewnątrz 
pomalowano go rozmaitymi kolorami, na podobieństwo 
frędzli w tureckim szalu, a na fasadzie umieszczono dwa ze-
gary z ciężarkami i wahadłem. Podczas burzy 2 listopada 1854 

5 A. O. Kaszłar, Charaktiernyje otliczija wostocznoj architiektury, 1889, 
s. 253.

Widok na Zielony Meczet ze wschodu, lata 1920-1930. 
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roku, góra minaretu zwaliła się i leży nieopodal meczetu”6. 
„Obecnie – pisał na początku XX wieku M. J. Ginzburg 

[Moisiej Jakubowicz Ginzburg, 1892-1946, sowiecki architekt, 
projektant, urbanista] – meczet nie tylko jest opuszczony, ale 
i znajduje się o krok od całkowitego zniszczenia. Północna ścia-
na nie istnieje w ogóle; dachu bez mała nie ma; w połowie za-
chowały się i belki, i krokwie, i dachówki...”7

Przewodniczący Taurydzkiej Naukowej Komisji Archiwalnej 
[Таврическая Ученая Архивная Комиссия – ТУАК] A. I. Markiewicz 
[Arseniusz Iwanowicz Markiewicz, 1855-1842, historyk, archi-
wista, etnograf, archeolog, członek-korespondent sowieckiej 
Akademii Nauk] przeprowadzając w roku 1915 lustrację me-
czetu, będącego obiektem o dużym znaczeniu artystycznym 
i historycznym, stwierdził, że „... górna część minaretu zawali-
ła się, okna pozbawione są futryn i ram, dach prawie całkowi-
cie zarwany... „8 Według jego informacji porzucenie meczetu 
spowodowane było tym, że pod koniec XVIII wieku w nim lub 
w pobliżu został zabity mułła, i w związku z tym meczet uzna-
no za sprofanowany i nie mógł już spełniać swojej roli. Tak czy 
inaczej, wkrótce został zlikwidowany i pod koniec XIX stulecia 
powstała tu tatarska szkoła – mektep.

Rewolucja październikowa 1917 roku zastała działania w zakre-
sie ochrony zabytków przeszłości w stanie rozproszonym i niezor-
ganizowanym. Ogólną opiekę sprawowała społecznie Taurydzka 
Naukowa Komisja Archiwalna, niemająca jednak ku temu ani do-
statecznych środków, ani też prawnego oparcia, jako że nie było 
jeszcze stosownych norm prawodawczych. Jak stwierdził dyrek-
tor muzeum [Bachczysarajskiego Pałacu] U. A. Bodaninski [Üsein 
Abdurefi oğlu Bodaninskiy, 1877-1938, krymskotatarski historyk, 
artysta, historyk sztuki, etnograf] w swoim pisemnym raporcie 
o stanie pałacu-muzeum w Bachczysaraju – „najcenniejsze zabyt-
ki archeologiczne rozgrabiono i poniszczono...”9

W listopadzie 1923 roku, w związku ze zbliżającymi się 
pracami remontowymi na terenie chańskiego pałacu, Zielony 
Meczet został poddany oględzinom przez architekta, prof. 
P. I. Gollandskiego [Paweł Iwanowicz Gollandskij, 1861-1939, 
artysta, krytyk sztuki, historyk i archeolog, konserwator, pe-
dagog]. Jego stan uznał za zastraszający, przeprowadzenie re-
montu – za zagrażające bezpieczeństwu robotników, zaś jego 
koszt – równoważny postawieniu nowego budynku. Golland-
skij zaproponował wykonanie wszelkich możliwych pomiarów, 
zachowanie części wystroju meczetu i „pozwolenie czasowi na 
doprowadzenie do końca jego niszczycielskiego dzieła”10. 

Dyrektor Pałacu-Muzeum, U. A. Bodaninski nie zgodził się 
w tymi wnioskami i uznał za możliwe jego odrestaurowanie. 
W tym celu należałoby wyremontować dach, przełożyć na min 
dachówki, zlikwidować niszczycielskie działanie wód osado-
wych, tymczasowo odtworzyć zwalone ściany tak zwaną krym-
ską metodą (zrobić drewniane rusztowanie, ściany obłożyć 
cegłami saman [z tureckiego: słoma; suszone cegły wykonane 
m.in. z gliny wymieszanej ze słomą] i otynkować). Bodaninski 
nadmienił również, że odbudowa zabytku, oprócz znaczenia 
naukowego, „będzie miała w oczach tatarskich mieszkańców 
wielki walor polityczny”. Przyznawał konieczność przeprowa-
dzenia obmiarów i wykonania dokumentacji fotografi cznej 

6 N. W. Berg, Bachczysaraj (otrywok iz pochodnych zamietok), 1856, s. 26.
7 M. Ginzburg, Omer – pridwornyj żiwopisiec i dekorator krymskich cha-

now Seljamet i Krym-Girejew, 1992, s. 221
8 A. I. Markiewicz, Meczeti Eszlil-Dżami i Tachtały-Dżami w Bachczysa-

raje, 1915, s. 254.
9 G. Osmanowa, Dejatielnost Bachczysaraskogo dworca-muzeja po 

ochranie namjatnikow w 1920-30 gg. 2007, s. 113
10 A. W. Chliwnjuk, Nieizwestnyje stranicy pamjatnikoochranitielnoj ra-

boty w Krymu w 20-30 gg. XX w., 2007, s. 13.

przed i po odbudowie i wnioskował o przyznanie na ten cel 200 
rubli w złocie. 

W odpowiedzi na raporty P. I. Gollandskiego i U. A. Boda-
ninskiego Wydział Muzealny Gławnauki [Główna Dyrekcja In-
stytucji Naukowych, Naukowo-Artystycznych i Muzealnych, 
istniejąca w Rosji sowieckiej w latach 1921-1930] stwierdził, że 
„w obecnych warunkach ciężko liczyć na uzyskanie dostatecz-
nych kredytów na przeprowadzenie kapitalnego remontu i, 
najprawdopodobniej, trzeba będzie ograniczyć się do zaledwie 
niewielkich napraw”. Odnośnie wniosku U. A. Bodaninskiego 
o najpilniejsze środki na remont Zielonego Meczetu, Wydział 
Muzealny wziął to pod uwagę i zaproponował wydzielić do 
jego realizacji pieniądze z funduszy przeznaczonych na rekon-
strukcję bachczysarajskiego pałacu. 

W latach Wielkiej Wojny Ojczyźnianej pałac mógł ulec całko-
witemu zniszczeniu, jednak przed samym nadejściem okupan-
tów cenne eksponaty zdołano ukryć w grotach Czufut-Kale. Me-
czet Jeszil-Dżami, odrestaurowany w latach 30., podczas okupa-
cji został nieomal całkowicie zrujnowany. Zachował się tylko po-
łudniowo-zachodni węgieł, ocalała część minaretu zawaliła się. 

Sowiecka administracja, która zmieniła niemiecką, w pierw-
szym miesiącu przeprowadziła całkowitą deportację krymskich 
Tatarów. W ślad za tym przystąpiono też do niszczenia historycz-
nych zabytków wysiedlonego narodu. Pałac udało uratować się 
od zagłady dzięki staraniom uczennicy Bodaninskiego, Marii Ku-
stowej [dyrektorka Pałacu-Muzeum w latach 40. i 50. XX w.], na-
legającej na konieczność zachowania pałacu choćby tylko z tego 
powodu, że dzięki Puszkinowi stał się sławny na całym świecie. 

Zabytek pozostał nietknięty i wkrótce muzeum kontynu-
owało pracę. Jednym z najpilniejszych zadań stojącym przed 
pracownikami po odejściu nazistów, było sprawdzenie stanu 
zachowania zabytków miasta i okolicy w celu ustalenia znisz-
czeń. Zajęli się tym w czerwcu 1944 roku członkowie wydziału 
ochrony zabytków Dyrekcji do spraw Architektury przy Radzie 
Komisarzy Ludowych Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej 
Republice Sowieckiej [отдел по охране памятников Управления 
по делам архитектуры при СНК РСФСР]11. Jeśli chodzi o meczet 
Jeszil-Dżami, to według informacji dawnych mieszkańców mia-
sta, w latach 1946-1947 został rozebrany zgodnie z zaleceniem 
władz miejskich Bachczysaraju. 

Obecnie teren Zielonego Meczetu jest zabudowany: na 
jego miejscu, na dzisiejszej ulicy Gorkiego 21, znajduje się ka-
wiarnia „Musafi r” [krtat. gość].

Elwis Osmanow 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 

11 GARK, f. R-4281, op. 1, d. 8. Akty prowierok sostojanija postrojek 
Dworca-Muzieja i pamjatnikow kultury  w 1945-1946 gg., l. 4.

Tam, gdzie stał niegdyś Zielony Meczet, dzisiaj znajduje się Kafe „Musafi r”. 
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9. OKRES PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 1945-1990. 
ODWILŻ, STABILIZACJA, ZASTÓJ, PIERIESTROJKA. 
KWESTIE GOSPODARCZE I SPOŁECZNE.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej zaczęła następować 
pewna forma odnowy, czy też „rekonwalescencji” tatarskiej 
nacji. Po czystkach i represjach lat 30. oraz stratach wojen-
nych. Tatarzy – obok Rosjan, Ormian, Estończyków i Łotyszy 
– okazali się jedną z najbardziej zurbanizowanych grup naro-
dowych Związku Sowieckiego. W miastach zamieszkiwało od 
50 do 69% ludności tatarskiej. W roku 1959 85,9% mieszkań-
ców TASRS deklarujących narodowość tatarską zaznaczało 
używanie języka tatarskiego na co dzień, zaś w 1970 – 76,8%. 
Świadczy to o znacznym, pomimo nacisków rusyfi kacji, po-
ziomie narodowej i językowej świadomości oraz tożsamości. 
W roku 1984 liczba ludności w TASRS wynosiła 3 494 000, co 
dawało 51,4 osoby na km kwadratowy. Od lat 20. procent lud-
ności tatarskiej zamieszkałej w republice zmniejszał się w po-
równaniu do całej populacji tego narodu. W roku 1926 Tata-
rów w TASRS, w stosunku do całej populacji Tatarów Nad-
wołżańskich, było 40,00 %, w 1959 – 27,1 %, w 1970 – 25,9%, 
a w 1979 dała się zauważyć niewielka tendencja zwyżkowa. 
W roku 1979 Tatarów w republice było 1 641 607, zaś w 1929 
– 1 164 342. Liczby te ukazują straty, jakie poniósł naród tatar-
ski w latach 30. na skutek stalinowskich represji oraz podczas 
II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu. W Tatarskiej Au-
tonomicznej Socjalistycznej Republice Sowieckiej stanowili 
w roku 1929 44,9% ludności, w 1959 – 47,2%, w 1970 – 49,1%, 
zaś w 1979 – 47,6%. Pod tym względem proporcje poprawiały 
się1 na początku lat 70., by później znowu spaść prawie do 
danych z roku 1959. 

W Rosyjskiej Federacyjnej Republice Sowieckiej liczba lud-
ności tatarskiej w miastach i na wsi, kształtowała się następu-
jąco: w roku 1926 w miastach zamieszkiwało 394 tys. 782 Tata-
rów, co dawało 13,9% całej tatarskiej populacji republiki, zaś 
na wsiach 2 451 952, czyli 86%. W roku 1970 proporcje radykal-
nie się zmieniły. Ludności miejskiej było 2 364 191, co stanowi-
ło 49,7%, natomiast mieszkańców wsi – 2 393 722, czyli 50,3%. 

Skład narodowościowy TASRS przedstawiał się następują-
co2:

Lata 1926 1959 1970 1979

Całość populacji 2 593 779 2 850 417 3 131 238  3 445 412

Tatarzy 1 164 342 
(44,9%) 

1 345 195 
(47,2%)

1 536 431 
(49%)

 1 641 607 
(47%)

Czuwasze  127 330 
(4,9%)

143 552 
(5,0%)

 153 496 
(4,9%)

 147 088 
(4,3%)

Kriaszeny*  99 041 
(3,8%)

Rosjanie 1 118 834 
(43%)

1 252 413 
(43%)

1 328 732 
(42,4%)

1 516 023 
(44,0%)

Inni  84 232 
(3,2%)

 109 257 
(3,8%)

 112 573 
(3,6%)

 140 694 
(4,1%)

 * W latach 1959, 1970 i 1979 liczeni byli łącznie z Tatarami

1 Shirin Akiner, Islamic population of the Soviet Union, London, New 
York, Sydney and Melbourne, 1986, s. 62.

2 Źródło: jw., s. 62.

Liczba populacji ludności miejskiej i wiejskiej w TASRS we-
dług składu narodowościowego przedstawiała się w roku 1970 
następująco3:

Ludność miejska Ludność wiejska

Całość populacji  1 613 955  1 517 283

Tatarzy  593 665 (36,8%)  942 766 (62,1%)

Czuwasze  27 191 (1,7%)  126 305 (8,3%)

Rosjanie  934 387 (57,9%)  394 351 (26,0%)

Inni  58 712 (3,6%)  53 861 (3,5%)

Tatarzy Nadwołżańscy, w przeciwieństwie do Tatarów 
Krymskich, cieszyli się po II wojnie światowej pełnią praw so-
wieckich obywateli. Ich udział, stosunkowo zresztą niewielki, 
w walce po stronie Niemców podczas wojny nie był nagłaśnia-
ny ani w ogóle popularyzowany w powojennej sowieckiej lite-
raturze i prasie. Posiadali również duży odsetek wykształco-
nej inteligencji. Analfabetyzm prawie nie istniał. W roku 1926 
procent ludzi piśmiennych wśród tatarskiej populacji Powołża 
wynosił 33,6%, zaś w roku 1970 aż 99%. Według statystyk, 
w roku 1926 – 906 306 osób posiadało umiejętność czytania 
i pisania w języku ojczystym, co dawało 92,5% całej piśmien-
nej populacji tatarskiej4. 

Władze sowieckie wspierały dwujęzyczność, traktując tę 
politykę jako wstęp do całkowitej integracji mniejszości na-
rodowych. Jednakże edukacja na poziomie wyższym, prowa-
dzona była wyłącznie w języku rosyjskim, co z czasem pro-
wadziło do całkowitej rusyfi kacji części populacji z wyższym 
wykształceniem. W okresie stalinowskim, pomimo formalnej 
pełni praw w systemie sowieckim, gwarantowanych w konsty-
tucji ZSRS z roku 1936, Tatarzy Nadwołżańscy byli w praktyce 
ofi arą doktryny „starszego brata”. Zakłada ona nieformalne 
rządy w Związku Sowieckim etnicznych Rosjan, ewentualnie 
pokrewnych narodów słowiańskich, jak Białorusini i Ukraińcy. 
Rosjanie – według Stalina – który sam nie był Rosjaninem, 
stanowili etniczną osnową systemu politycznego sowieckiego 
państwa, jako „polityczny cement” spajający państwo w jedną 
całość. Niżej, aczkolwiek nie tak daleko, były narody, posia-
dające własne republiki; w dalszej kolejności umiejscawiano 
te mające autonomię i na końcu piramidy grupy etniczne nie-
posiadające terytorialnej autonomii. Konsolidacji sowieckiego 
społeczeństwa służył też język, o przemianach którego już 
pisałem. Również Armia Czerwona miała – według zamierzeń 
Stalina – służyć jedności ideowo-politycznej państwa i „naro-
du sowieckiego”. 

7 marca 1937 roku Rada Komisarzy Ludowych ZSRS i KC 
WKP(b) przyjęły postanowienie o rozformowaniu narodo-
wych formacji, które organizowano jeszcze w okresie wojny 
domowej. Z kolei 6 lipca 1940 roku Politbiuro KC WKP(b) wy-
dało decyzję o „nauczaniu języka rosyjskiego poborowych, 
podlegających rekrutacji do Armii Czerwonej, którzy nie znają 
języka rosyjskiego”5. Przed drugą wojną światową i w jej po-
czątkowym okresie realizowano również inne decyzje, doty-

3 Jw.
4 Jw.
5 Kamil A. Abljazow, op. cit. , s. 216.

Selim Chazbijewicz

TATARSTAN. POMIĘDZY AUTONOMIĄ 
A TĘSKNOTĄ DO SAMODZIELNOŚCI (7)
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czące mniejszości narodowych. W Kazaniu na przełomie lat 
30. i 40. powstał naukowo-badawczy instytut kompleksowego 
nauczania problemów historii i kultury narodu tatarskiego. 
Funkcjonował w okresie praktycznej likwidacji nauki tatar-
skiej, której cios zadały stalinowskie czystki, a także walka 
z „sułtangalijewszczyzną”. Kiedy w roku 1939 otworzono 
wspomniany instytut, nie było żadnego Tatara w stopniu na-
ukowym kandydata nauk6. Realizowany w szkołach kurs hi-
storii ukazywał cywilizacyjną i każdą inną wyższość Rosji nad 
Tatarami, zaś podbój ziem tatarskich jako słuszny – z dialek-
tycznego punktu widzenia – etap dziejów. 

Po śmierci Stalina rozpoczął się w TASRS powolny proces 
rehabilitacji ofi ar systemu. Jeszcze pod koniec lat 50. rehabi-
litowano ponad 330 członków WKP(b), Tatarów, straconych 
w okresie czystek. Rehabilitacja objęła m.in. twórców, arty-
stów, naukowców, działaczy społecznych. Byli śród nich m.in. 
działacze partyjni: M. Razumow, A. Ljepa, P. Aksienow, K. 
Abramow, G. Bajczurin, pisarz K. Tinczurin, poeta Ch. Tufan, 
dziennikarz S. Atnagułow i setki, tysiące innych.

Ważnym czynnikiem gospodarczym, ale też społecznym 
i politycznym TASRS i współczesnego Tatarstanu jest prze-
mysł naftowy – wydobycie ropy i gazu. Pierwsze przekazy 
o znalezieniu nafty na Powołżu pochodzą z roku 1703. Wtedy 
to gazeta „Wiedomosti” podała, że na rzece Soku znaleziono 
bogate złoża nafty i rudy miedzi. Prośba do władz rosyjskich 
o pozwolenie budowy zakładu przetwórstwa nafty pochodzi 
z roku 17537. Było to jednak wydobycie i przetwórstwo na po-
ziomie manufaktury. W XIX stuleciu trwały badania geologicz-
ne, mające potwierdzić obecność złóż ropy naftowej. W roku 
1913 niemiecki inżynier A. (Jakow?) Frenkel zorganizował 
pierwszą naftową fi rmę Kazan Oilfi elds Ltd. Poszukiwania 
potencjalnie dużych złóż ropy na skalę przemysłową trwały 
już w okresie władzy sowieckiej przez lata 20. i później 30. In-
tensywne poszukiwania toczyły się również po rozpoczęciu 
wojny. Pierwszy wytrysk z odwiertu ropy na głębokość 650 m 
dał na początek wydobycie w wysokości 8-10, a nieco później 
20 ton na dobę. Szacowano wydobycie roczne na 5 do 6 mi-
lionów ton, jak pisał rejonowy komitet (obkom) WKP(b) w li-

6 Jw., s. 216.
7 Jw., s. 224.

ście do Stalina8. Zmieniło to również geopolityczne znaczenie 
Powołża i TASRS. Był to więc drugi po Azerbejdżanie obszar 
wydobywczy i jednocześnie strategiczny Związku Sowieckie-
go. W roku 1950 decyzją Rady Ministrów ZSRS w wyniku połą-
czenia dotychczasowych struktur: trustów naftowych Bawły-
neft, Bugulmanneft i Tataburneft, budowlano-montażowego 
trustu Tatneftpromstroj i fi rmy projektowej Tataneftprojekt 
powstało zjednoczenie Tataneft. 

W roku 2010 zasoby Tatarstanu określano na około 3 miliar-
dy ton ropy naftowej. Natomiast już w latach 1946-1950 zaczę-
to wliczać je w założenia narodowej gospodarki Związku So-
wieckiego i brano w dużej mierze pod uwagę przy szacowaniu 
rozwoju republiki. Plan rozwoju przemysłu naftowego TASRS 
zakładał docelowy poziom wydobycia na 60 mln ton rocznie, 
podczas gdy faktyczny poziom wydobycia w latach 50. oscylo-
wał na poziomie 21 mln ton. Ropa z ziemi tatarskiej w dużym 
stopniu przyczyniła się do wzrostu gospodarczego Związku 
Sowieckiego, a także rozwoju przemysłu po roku 1945. W la-
tach 1960-1967 wydobyto w TASRS 400 mln ton ropy naftowej. 
W roku 1968 w czasie obchodów 25-lecia przemysłu naftowe-
go w TASRS władze Związku Sowieckiego określiły przemysło-
we zjednoczenie Tatneft jako najważniejszą bazę przemysłu 
naftowego kraju. Świadczy to o znaczeniu, jakie przypisywano 
tej gałęzi przemysłu w republice i pośrednio jej samej. Okre-
ślono też docelowe plany wydobycia do 100 mln ton rocznie. 
Władze centralne planowały nawet 120-130 mln ton, jednak 
podnosiły się głosy specjalistów, mówiące o niepotrzebnym 
podnoszeniu i sztucznym zawyżaniu norm. Zbyt wysokie tem-
po wydobycia prowadziłoby do szybkiego wyczerpania zaso-
bów. Tak więc przemysł wydobywczy TASRS i jego pracow-
nicy z jednej strony starali się wykonać zbyt wysoką normę 
wydobycia, ustaloną przez władze centralne partii, z drugiej 
zaś pilnowali się, by poprzez nadmierną eksploatację, doko-
nywaną także metodami drastycznie ingerującymi w tkankę 
geologiczną, nie zniszczyć poziomu zasobów. W roku 1970 
wydobycie roczne osiągnęło poziom 100 mln ton. W latach 
1970-1975 wydobyto 513,7 mln ton ropy naftowej. W roku 1974 
osiągnięto 104 mln ton rocznie. Dla porównania, w roku 1953 
w republice pozyskiwano roczne 867 tys. ton, zaś w 1960 – 

8 Jw., s. 226.

Kazań – Pałac Rolników.
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około 43 mln ton. Liczby te ukazują skalę zarówno wzrostu 
wydobycia, jak i wzbogacenia przemysłowej infrastruktury 
w republice. Poziom wydobycia w TASRS na przełomie lat 60. 
i 70. stanowił 43% całego wydobycia ropy naftowej w Związku 
Sowieckim, podczas gdy w 1950 tylko 17,4%. W roku 1975 ogło-
szono, że od czasu rozpoczęcia pozyskiwania ropy naftowej 
na terytorium TASRS, wydobyto 2 miliardy ton ropy i 70 miliar-
dów ton gazu ziemnego. 

Rok 1975 stanowił apogeum ilości pozyskiwanej ropy. 
W roku rozpadu Związku Sowieckiego wydobycie wynosi-
ło tylko 32,5 mln ton; w ciągu piętnastu lat spadło trzy razy. 
Największym problemem techniczno-geologicznym wydoby-
cia w Tatarstanie stało się „starzenie” złóż ropy, zmiana ich 
struktury, polegająca na zmniejszeniu się zasobów lekkiej 
ropy i zwiększenia starszych, bitumicznych oraz cięższych 
pokładów. W efekcie dochodzi do zmniejszenia się rentowno-
ści wydobycia i eksploatacji ropy naftowej. Dzieje się tak za-
wsze, gdy pozyska się od jednej trzeciej do połowy zasobów. 
W końcu lat 80. problemy wydobywcze wymagały już zdecy-
dowanych i szybkich rozwiązań. W roku 1985 okazało się, że 
ze złóż Tatarstanu wydobyto ponad 70% głównych zapasów, 
zaś 83% pozostałych było nawodnionych. Realizowana przez 
Gorbaczowa polityka centralizacji, a także sztuczne ograni-
czanie cen ropy doprowadziły gospodarkę Tatarstanu na skraj 
upadku, zaś większość naftowych przedsiębiorstw okazała się 
nierentowna (!). W TASRS i w późniejszym Tatarstanie nastą-
piła również – w zasadzie za życia jednego pokolenia – „urba-
nizacyjna rewolucja”. W roku 1939 było w republice 280,5 tys. 
ludności miejskiej, co stanowiło 11% całej populacji, zaś w 1959 
już 1190,3 tys. – 42% całości populacji TASRS; w roku 1979 licz-
ba ta osiągnęła 2172,1 tys., co dawało 63% ogółu. W ciągu 40 
lat liczba ludności w miastach wzrosła dziesięciokrotnie, prze-
wyższając procentowo ilość ludności wiejskiej. Związane to 
było z rozbudową przemysłu. Ze względu na już rozwiniętą 
infrastrukturę urbanizacyjną rozwijały się duże miasta9, w któ-
rych rozbudowywano także infrastrukturę industrialną. 

W roku 1970 nad rzeką Kamą, w rejonie Niżniekamska, Je-
łabugi, Nabierieżnych Czełnow i Mendelejewska pojawiła się 
nowa strefa obejmująca przemysł samochodowy i chemiczny. 
Już w roku 1979 liczba mieszkańców Nabierieżnych Czełnow 
osiągnęła 301,2 tys., Niżniekamska – 134,2 tys., zaś w 1985 od-
powiednio: 436,5 tys. i 169,8 tys., co dawało 17% całej popula-
cji republiki10. Budowano zakłady chemiczne, chemiczno-naf-
towe, energetyczne i przetwórstwa naftowego. Ta baza prze-
mysłowa stała się osią gospodarki Tatarstanu. Jednocześnie 
począwszy od lat 60. do 80., tj. w epoce Breżniewa, partia usil-
nie realizowała politykę narodowościową, polegającą na „zbli-
żeniu i scaleniu się narodowości” w celu stworzeniu wzorca 
„narodu sowieckiego”, czyli w praktyce na kształceniu bezide-
owego, zatomizowanego, wynarodowionego społeczeństwa, 
podatnego w większym stopniu na ideologiczną manipulację. 
Ignorowano interesy narodowe poszczególnych grup mniej-
szościowych, lekceważąc narodową kulturę, dokonywano uni-
fi kacji i standaryzacji narodowej kultury, realizowano proces 
wynaradawiania historycznej tradycji. Sprzyjało to zatracie 
form wyrażania narodowej świadomości. Intensywna rusyfi -
kacja z jednej strony przyczyniała się do upadku autorytetu 
narodowej kultury, zacieśniania sfery użycia języka tatarskie-
go, z drugiej wyzwalała niezadowolenie ludzi. W nowo rozbu-
dowywanych miastach pojawiła się duża grupa nietatarskich 
mieszkańców, werbowanych na „budowy stulecia” z głębi 

9  Jw., s. 239.
10  Jw., s. 240.

Rosji oraz innych republik związkowych. W dużych ośrodkach 
przemysłowych Tatarstanu i wcześniej Tatarskiej ASRS prawie 
połowa robotników była wyłącznie rosyjskojęzyczna. Rosyj-
skie było całe kierownictwo kompleksu przemysłowego Ka-
maz. Tatarzy pracowali tam zazwyczaj jako pracownicy fi zycz-
ni, stanowiąc w roku 1990 połowę zatrudnionych11. Według da-
nych z badań socjologicznych, usatysfakcjonowanych uczest-
nictwem w kulturze pracowników kompleksu przemysłowego 
Kamaz było 27,4% wśród zatrudnionych Tatarów, wśród Ro-
sjan 37%12. Z kolei 42% Tatarów pracujących w Nabierieżnych 
Czełnach uważało kulturę narodową i język za ważne oraz po-
trzebne. W republice powstała jednostronna dwujęzyczność, 
tzn. Tatarzy mówili po tatarsku oraz po rosyjsku, zaś Rosjanie 
i inni tylko po rosyjsku. Język tatarski systematycznie rugowa-
no ze sfery publicznej, w tym z oświaty. W roku 1968 w 1475 
tatarskich szkołach języka tatarskiego uczyło się ponad 200 
tys. dzieci, zaś w roku 1990 było już mniej niż tysiąc tego typu 
szkół. Dominacja języka rosyjskiego w zakładach przemysło-
wych i produkcyjnych, w średnim oraz wyższym szkolnictwie 
była zdecydowana. Miało to miejsce szczególnie w dużych 
ośrodkach miejskich. 

Tatarzy, która otrzymali wykształcenie podstawowe w wiej-
skich szkołach gorzej mówili po rosyjsku, co było powodem 
niższej oceny ich przydatności zawodowej. W związku z tym 
rodzice często wybierali dla dzieci szkoły rosyjskojęzyczne. 
W latach 70. władza centralna w Moskwie wyrażała pretensje 
do władz Tatarskiej ASRS z powodu organizowania średniego 
szkolnictwa w języku narodowym. Działo się tak tylko w TA-
SRS i Baszkirskiej ASRS. We wszystkich innych narodowych 
autonomicznych republikach RSFRS uczniowie od klasy 4 
uczyli się wyłącznie po rosyjsku. W tym okresie wybudowano 
budynek dla Narodowego Teatru Tatarskiego im. G. Kamala 
w Kazaniu, zorganizowano narodowy zespół pieśni i tańca, 
rozwijano teatr dramatyczny im. K. Tinczurina, wystawiający 
tatarski repertuar. Również w sferze gospodarczej, zwłasz-
cza wśród pracowników gospodarki narodowej, rósł odsetek 
zatrudnionych w stosunku do całości populacji republiki w la-
tach 70. XX wieku. Liczba ta wzrastała o około 1-2 % rocznie13. 
Rósł także procent tatarskich studentów na wyższych uczel-
niach. W latach 1940-50 liczba Tatarów studiujących wynosiła 
30% wszystkich studentów w republice, zaś w latach 1970-80 
już 45,4%. W roku 1980 liczba uczących się Tatarów w śred-
nich szkołach specjalistycznych wynosiła 48-49% wszystkich 
uczniów w danej grupie. Również wśród naukowych pracow-
ników szkół wyższych i instytutów w republice zwiększała się 
systematycznie liczba badaczy-Tatarów. W roku 1970 było ich 
29,3% zaś w roku 1979 już 34,5%. Wśród naukowców-Tatarów 
odsetek doktorów nauk (odpowiedników polskich doktorów 
habilitowanych) wynosił 33%. Liczba dyplomowanych specjali-
stów i tych, którzy posiadali najwyższe naukowe kwalifi kacje, 
rosła wraz z utworzeniem Akademii Nauk Republiki Tatarstan, 
już po 1991 roku. W latach 1970-80 ilość Tatarów będących 
w republice liderami organizacji społecznych i politycznych 
wzrosła do 64%. W partyjnej nomenklaturze obwodowego 
komitetu KPSS znajdowało się w tym okresie 56,7% Tatarów14. 

Ideologiczne ograniczenia w latach 70. i 80. spowodowa-
ły narodowe odrodzenie nauki i kultury tatarskiej, niemniej 
w granicach republiki doprowadziły do przemiany humani-
stycznej tatarskiej inteligencji w grupę praktykującą „dwójmy-
ślenie” i konformizm; przeciwstawianie dawnego „ciemnego” 

11  Jw., s. 241.
12  Jw.
13  Jw., s. 243.
14  Jw., s. 244.
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– współczesnemu „postępowemu” tatarskiemu narodowi, 
„postępowej” europeizacji – „wstecznemu” orientalizmowi. 
To obowiązkowe wręcz twierdzenie było nieodłącznym ak-
centem wszelkiej publicznej dyskusji na tematy narodowe. 
Jednocześnie dało się zauważyć dążenie do tworzenia tatar-
skiej oryginalnej samoświadomości i tożsamości, opartej na 
współczesnych wartościach. Tym tendencjom z jednej strony 
sprzyjał narastający od lat 80. kryzys państwowy w Związku 
Sowieckim, z drugiej przeszkadzał konserwatyzm biurokra-
cji sowieckiej, dążącej za wszelką cenę do utrzymania status 
quo. Defi cyt fi nansowy i gospodarczy wzmagał tendencje na-
rodowościowe, wolnościowe i separatystyczne z powodu osła-
bienia władzy centralnej. Dla Tatarów nastąpiła szansa zmiany 
dotychczasowej pozycji w ramach państwa rosyjskiego. Po-
siadając dobre, wykształcone kadry Tatarzy wyszli naprzeciw 
temu, próbując na nowo sformułować swoją obecność w Rosji 
i relacje z centrum. Sprzyjała temu polityka głasnosti oraz pie-
riestrojki. 

10. LATA 1990-2000. AUTONOMIA, MARZENIE 
O SUWERENNOŚCI, ODRODZENIE NARODOWE
Pod koniec lat 80. XX wieku narodowe i gospodarcze samo-
określenie się Tatarstanu było główną ideą tatarskiej inte-
ligencji oraz tatarskiej administracji partyjno-państwowej. 
Tataryzacja partyjnych kadr republiki rozpoczęła się od lat 
60. XX wieku, kiedy to w latach 1960-1979 I sekretarzem 
obkomu (obwodowego komitetu) KPSS w Tatarskiej ASRS 
został mianowany Tatar, Fikriat Achmetdżanowicz Tabiejew, 
będący członkiem Rady Najwyższej ZSRS w latach 1962-80, 
a w latach 1959-1980 także członkiem Rady Najwyższej TA-
SRS15. Wraz z nim szeregi partyjnej nomenklatury w samej 
republice oraz w ZSRS zasiliło wielu Tatarów. Także liderzy 
i dyrektorzy – ważnych z punktu widzenia gospodarki naro-
dowej przedsiębiorstw oraz organizacji społecznych – byli 
pochodzenia tatarskiego. Umocniło to „frakcję narodową” 
w TASRS w tym sensie, że ludzie będący tu pod koniec lat 
80. u steru rządów dążyli do większej samodzielności w pro-
cesach decyzyjnych w sensie gospodarczym, politycznym 
oraz kadrowym. 

15 Tatarskij Encikłopiediczieskij Słowar, op. cit., s. 552.

Idea odrodzenia tatarskiego stała się wspólną zarówno 
dla tatarskiej inteligencji o orientacji narodowej, jak również 
dla tatarskiej państwowej administracyjno-partyjnej nomen-
klatury, a także dla środowisk zorientowanych religijnie. Nie-
wątpliwie dużą rolę odgrywała historyczna tradycja, m.in. nie-
zapomniana próba odzyskania autonomii oraz niezawisłości 
z roku 1918. Deprecjonowane w okresie sowieckim idee Sułtan 
Galijewa zostały przechowane w historycznej i politycznej pa-
mięci przez aparat partyjny Tatarstanu. Rozpatrywano różne 
warianty zwiększenia samodzielności Tatarskiej ASRS. Jednym 
z nich było podwyższenie jej statusu z autonomicznej republi-
ki w składzie RFSRS do związkowej, narodowej, osiemnastej 
republiki sowieckiej. Jednym z argumentów był m.in. roczny 
dochód narodowy, w latach 80. równy dochodom takich repu-
blik związkowych jak Litwa i Estonia razem wziętych. Wpły-
wał na to oczywiście wydobywczy przemysł naftowy. Tatar-
stan w ramach Rady Najwyższej ZSRS miał 11 przedstawicieli, 
zaś narodowo-terytorialne republiki i okręgi wystawiały po 
32 przedstawicieli. Również w Radzie Narodowości, wyższej 
izbie Rady Najwyższej ZSRS, Tatarstan miał tylko 4 przedsta-
wicieli, podczas gdy inne republiki delegowały po jedenastu. 
Było to jawną dyskryminacją nawet w kategoriach systemu so-
wieckiego, co stwierdził partyjny aparat TASRS16. To wszystko 
sprzyjało nastrojom separatystycznym również wśród tatar-
skich organów partyjnych, które miały wsparcie inteligencji, 
nastawionej nieraz radykalnie w kierunku autonomii. W prasie 
tatarskiej końca lat 80. XX wieku ukazywało się wiele artyku-
łów o konieczności zmiany statusu Tatarskiej Autonomicznej 
Republiki Sowieckiej na republikę związkową17. 

Na fali tego narodowego uniesienia w roiku 1988 powstał 
TOC (Tatarskij Obszczestwiennyj Centr) obejmujący wszyst-
kich zainteresowanych dalszym „rozwojem narodu”. Podsta-
wowe punkty jego programu to ekonomiczny rozrachunek 
gospodarczy (z szczególną uwagą na pozostawienie w TASRS 
przychodów z wydobycia ropy naftowej), rozwój kultury tatar-
skiej, nauki oraz oświaty. Te postulaty cieszyły się wsparciem 
średniego szczebla partyjnej i państwowej administracji repu-

16  K.A. Abljazow, op. cit., s. 253.
17 Np. R. Chakimow, Tatarii – status sojuznoj riespubliki, Wiecziernyj 

Kazań, 2 fi ewrala (lutego) 1989, Kazań, D. Waliejew, Prioritiet rawno-
prawija, Wiecziernyj Kazań, 23 nojabria (listopada) 1988, Kazań.

Kazań nocą: po lewej Meczet Kuł Szarif, po prawej Wieża Sjujumbike.
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bliki. Od początku roku 1990 rozpoczęła się walka sowieckich 
republik związkowych oraz autonomicznych o zmianę relacji 
z centrum, większą swobodę w ramach struktur państwa, więk-
szą narodową autonomię. Jednakże ociężałe, biurokratyczne 
i konserwatywne struktury partyjno-państwowego aparatu 
ZSRS nie były w stanie wyjść temu naprzeciw. Tatarstan nie 
miał żadnego doświadczenia w organizacji własnej, osobnej 
państwowości ani w zasadzie nie przejawiał tak daleko idących 
dążeń. Na czele ówczesnej Tatarskiej Autonomicznej Republi-
ki Sowieckiej wchodzącej jako republika narodowo-terytorial-
na w skład RRSRS stał Mintimer Szaripowicz Szajmijew (ur. 
20.01.1937), z zawodu inżynier, w latach 1985-1989 przewod-
niczący Rady Ministrów TASRS, w okresie 1989-90 I sekretarz 
obkomu KPSS TASRS, później od 12 czerwca 1991 roku do 25 
marca 2010 prezydent Tatarstanu18. Od roku 2010 pełni funkcję 
państwowego doradcy prezydenta Tatarstanu19. W roku 1990 
było on jednym z czołowych politycznych aktywistów wśród 
aparatu państwa ZSRS na rzecz zmiany formuły Związku So-
wieckiego. To dążenie przekształciło się w proces rozpadu pań-
stwa, a także zmiany formuły samej Federacji Rosyjskiej, która 
ogłosiła niepodległość od ZSRS. 

Zarówno siły społeczne zorientowane narodowo, jak i miej-
scowa organizacja partyjna TASRS skupiły siły na wspólnym 
celu – możliwie największej autonomii w sytuacji rozpadu 
dotychczasowych struktur władzy. Wypadki następowały po 
sobie dość szybko. Oddzielały się struktury państwowe oraz 
partyjne. Od września 1990 roku obkom (obwodowy komitet) 
KPSS został formalnie przemianowany na Republikański Ko-
mitet KPSS, czyli oddzielony od całości partii komunistycznej 
Federacji Rosyjskiej. 30 sierpnia ogłoszono powstanie suwe-
rennego państwa Republiki Tatarstanu, jako podmiotu prawa 
międzynarodowego związanego z Federacją Rosyjską konsty-
tucjami obu republik i wzajemnymi stosunkami na podstawie 
porozumienia „O rozgraniczeniu kompetencji i wzajemnej 
delegacji pełnomocnictw pomiędzy organami państwowej 
władzy Rosyjskiej Federacji i organami władzy państwowej Re-
publiki Tatarstan”. Według tego dokumentu Tatarstan stawał 
się formalnie suwerennym państwem, którego kompetencje 
na swoim terytorium wypełnia wyłącznie własna administracja 
i własny aparat państwa z nielicznymi wyjątkami jak obrona 
i polityka zagraniczna. Przypominało to formułę „państwa sto-
warzyszonego” lub „umowy celnej, w zakresie polityki zagra-
nicznej i obronnej”, jaką mają niektóre państwa na Karaibach 
lub w Oceanii z USA, albo np. Monako z Francją czy Liechten-
stein z Szwajcarią. Dawało to Tatarstanowi zupełnie inną pozy-
cję negocjacyjną z centrum, tj. Moskwą, niż wcześniej, gdy wy-
stępował jako autonomiczna republika terytorialno-narodowa 
w ramach RSFRS. 

Warunkiem istnienia tej wywalczonej na skutek chaosu 
państwa pozycji był stały, demokratyczny, przewidywalny 
system polityczny w Federacji Rosyjskiej. W rosyjskich warun-
kach było to jednakże niemożliwe. W dużej mierze zadziała-
ły też czynniki personalne. W dniach 6-8 sierpnia 1990 roku 
w Kazaniu oraz na terytorium Tatarstanu gościł ówczesny 
przewodniczący Rady Najwyższej Federacji Rosyjskiej Borys 
Jelcyn, który swoją wizytę rozpoczął od deklaracji zdecydowa-
nej walki z „tatarskim separatyzmem”, mającym prowadzić do 
rozpadu kraju. Jednakże w miarę odbywanych spotkań, konfe-
rencji i rozmów coraz przekonywał się o słuszności tatarskich 

18 http://www.osw.waw.pl/pl/publ ikacje/tydzien-na-wscho-
dzie/2010-01-27/federacja-rosyjska-odchodzi-wplywowy-szef-regionu. 
wejście 06-03-2013; http://www.new.org.pl/2010-07-19,koniec_po-
wolzskiego_imperium.html, wejście: 06-03-2013.

19 http://shaimiev.tatarstan.ru/, wejście 07-03-2013.

koncepcji przewartościowania federalizmu rosyjskiego. Dopó-
ki był on prezydentem Federacji Rosyjskiej, dopóty pozycja 
Tatarstanu oraz jego politycznego lidera, prezydenta Szajmi-
jewa była w miarę niezagrożona. Od roku 2000, po przejęciu 
władzy przez Władimira Putina i związany z nim „kompleks 
militarno-przemysłowy” oraz dawne KGB, pozycja Tatarstanu, 
jego lidera i margines autonomii nieustannie się zmniejsza. 
Tatarstan przestał być podmiotem prawa międzynarodowego 
w takim zakresie jak w latach 1991-1999, zaś jego lider spadł 
do pozycji gubernatora guberni Federacji Rosyjskiej również 
w sensie formalno-prawnym. Kiedy 8 grudnia 2011 roku prezy-
dent Tatarstanu Rustem Minnichanow złożył wizytę w Gdań-
sku, stroną zapraszającą był marszałek województwa pomor-
skiego. 

Jednak relacje pomiędzy moskiewskim centrum a Tatarsta-
nem również w okresie rządów prezydenta Jelcyna przybierały 
różne formy i napięcia. Rosyjscy politolodzy nazwali je „mode-
lem Tatarstanu”. Był on wzorcem ułożenia stosunków pomiędzy 
politycznym centrum a lokalną strukturą polityczną w post-
sowieckim świecie, modelem relacji z narodową mniejszością, 
realizacją praw narodów do samostanowienia, niepodległości 
i suwerenności. W dużej mierze, zwłaszcza po roku 2000, stał 
się wyłącznie gestem propagandowym. W ślad za Tatarstanem 
deklarację suwerenności przyjęły rady najwyższe wszystkich 
autonomicznych republik w składzie Federacji Rosyjskiej. Te 
tendencje dość szybko zostały spacyfi kowane przez moskiew-
skie centrum władzy. Rozpoczęło się dyskredytowanie idei su-
werenności, zakończone w roku 1992 podpisanie traktatu fede-
racyjnego celem formalnego ustanowienia Federacji Rosyjskiej 
na nowych prawach. Tatarstan nie podpisał tej umowy, upierając 
się przy formalnie międzypaństwowych stosunkach z Federacją 
Rosyjską. Elita władzy Tatarstanu twierdziła, że zarówno czyn-
niki historyczne, jak i prawne są podstawą innej niż dotychczas 
relacji z Moskwą w przeciwieństwie do innych części składowych 
FR. W roku 1990 mieszkańcy Tatarstanu nie uczestniczyli w żad-
nym z referendów na terytorium Rosyjskiej Federacji ani nie brali 
udziału w wyborach prezydenta Federacji Rosyjskiej. Deklaracja 
suwerenności Tatarstanu z 30 sierpnia 1990 roku nic nie mówiła 
o tym, że ten twór państwowy jest podmiotem Federacji Rosyj-
skiej. 

W marcu 1992 roku na terytorium Tatarstanu zorganizowa-
no referendum dotyczące państwowej suwerenności republiki, 
które dało formalny mandat władzom na nawiązanie porozu-
mień międzypaństwowych z Federacją Rosyjską. Na podstawie 
tego referendum przyjęto w listopadzie 1993 roku konstytucję 
Republiki Tatarstan, mówiącą o Tatarstanie jako osobnym pod-
miocie prawa międzynarodowego i określającą jego państwo-
wość. Powstała potencjalnie konfl iktowa sytuacja, formalnie 
zażegnana 15 lutego 1994 roku podpisaniem wspomnianego 
już porozumienia „O rozgraniczeniu kompetencji i wzajemnej 
delegacji pełnomocnictw pomiędzy organami władzy Federacji 
Rosyjskiej i organami władzy Republiki Tatarstan”. Jego 9 punkt 
mówił, że jest ono bezterminowe i nie może być zerwane jed-
nostronnie. Jakie realne korzyści przynosiło to porozumienie? 
Po pierwsze podniesienie prawnego statusu Tatarstanu. Z re-
publiki autonomicznej w ramach federacji stawał się państwem 
stowarzyszonym. Następnie przyczyniło się do reformy struk-
tur Federacji Rosyjskiej. Formalnie było to partnerstwo dwóch 
państw i narodów, a nie podległość struktur lokalnych i mniej-
szości narodowej. Zarówno de facto jak i de iure było uznaniem 
przez Federację Rosyjską suwerenności Tatarstanu w ramach 
istniejącego systemu państwowego. Faktem jest również, że 
decentralizacja systemu państwowego stanowiła pewną for-
mę demokratyzacji systemu politycznego federacji. Właściwie 
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realizowana mogła też zabezpieczać interesy ekonomiczne 
zarówno centrum, jak i suwerennych podmiotów. Doprowadze-
nie do jego podpisania w roku 1994 było ważnym czynnikiem 
politycznej stabilizacji Rosji oraz Tatarstanu. W porozumieniu 
mowa była również o równouprawnieniu podmiotów federacji, 
w czym akurat tkwił czynnik czysto teoretyczny, w praktyce 
politycznej tego regionu niemożliwy do realizacji. W historii 
było już wiele przykładów tego typu ustanowień wzajemnych 
relacji.

W roku 1927 uchwalono konstytucję Tatarskiej Socjali-
stycznej Sowieckiej Republiki. Pierwszy rozdział tej konsty-
tucji stanowił, że: 1. Republika Tatarska jest socjalistycznym 
państwem robotników i chłopów, wchodzącym na zasadach 
federacji, zgodnie z pkt. 8 postanowienia III Wszechrosyjskie-
go Zjazdu Sowietów (deklaracja praw pracującego i eksploato-
wanego ludu) w skład Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej 
Republiki Sowieckiej20. Drugą konstytucję TASRS uchwalono 
w roku 193721. Kolejna została przyjęta przez Radę Najwyższą 
republiki 6 listopada 1992 roku i podpisana przez prezydenta 
Tatarstanu22. Stwierdzała ona, że:

Artykuł 1
1. Republika Tatarstan – demokratyczne państwo prawa, po-

łączone z Rosyjską Federacją Konstytucją Rosyjskiej Fede-
racji, Konstytucją Republiki Tatarstan oraz Porozumieniem 
„O rozdziale kompetencji i wzajemnej delegacji pełnomoc-
nictw pomiędzy organami władzy państwowej Rosyjskiej 
Federacji a organami władzy państwowej Republiki Tatar-
stan” i jest podmiotem Rosyjskiej Federacji. Suwerenność 
Republiki Tatarstan wyraża się w posiadaniu pełnej władzy 
państwowej (ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej) 
poza jurysdykcją Rosyjskiej Federacji i uprawnień Federa-
cji Rosyjskiej w sprawach wspólnych kompetencji Federacji 
Rosyjskiej i Republiki Tatarstan i pozostaje integralną jako-
ścią funkcjonowania Republiki Tatarstan.

2. Nazwy Republika Tatarstan i Tatarstan są równoznaczne.
3. Status Republiki Tatarstan nie może być zmieniony bez 

wzajemnej zgody Republiki Tatarstan i Rosyjskiej Federa-
cji. Granice terytorium Republiki Tatarstan nie mogą być 
zmienione bez jej zgody.

4. W ramach swoich pełnomocnictw Republika Tatarstan sa-
modzielnie uczestniczy w międzynarodowych i zagranicz-
nych stosunkach gospodarczych.
Porównując status Republiki Tatarstan z Tatarską Republi-

ką Sowiecką, tylko według brzmienia pierwszych artykułów 
obu konstytucji widzimy, że formalna niezależność Tatarstanu 
została o wiele bardziej precyzyjnie określona niż w roku 1927. 

Bardzo pomogło to Tatarstanowi w rozwijaniu własnej 
tożsamości i kultury, budowaniu lokalnych struktur samorzą-
dowych i gospodarczych. Na początku lat 90. władze przyję-
ły własny ekonomiczny kierunek rozwoju polegający na tzw. 
miękkim wejściu na rynek. Jednym z celów było objęcie opie-
ką socjalną jak najszerszych warstw społecznych. Rozpoczęto 
również, na razie delikatnie, politykę prywatyzacji. Starano się 
zachować kontrolę państwa w strategicznych gałęziach gospo-
darki jak przemysł naftowy, chemiczny, produkcji samochodo-
wej. Klasycznym przykładem przemian zachodzących po roku 
1991 był przemysł naftowy. Tendencje do utrzymania jego ca-
łości w rękach państwa były sprzeczne z zasadami gospodarki 
rynkowej. Stuprocentowy monopol państwowy na wydoby-
cie przy niskich cenach tego surowca, jakie były w latach 90. 

20 Źródło: Главлит ТССР № 1633 Заказ № 1578 Тираж 300.
21 Jw.
22 http://www.gossov.tatarstan.ru/konstitucia/, wejście: 07-03-2013.

prowadził do strat ekonomicznych i ciągłej zapaści naftowego 
przemysłu. Przedsiębiorstwo Tatneft za każdą tonę wydobytej 
ropy naftowej zarabiało tylko rubla. W konsekwencji jedynie 
dotacje rządowe mogły uchronić przemysł naftowy Tatarstanu 
od całkowitego bankructwa. Siedem z trzydziestu przedsię-
biorstw Tatneftu okazało się niepotrzebnymi. Szefostwo fi rmy 
nadzieję wiązało z zamówieniami rządu. W sierpniu 1991 roku 
rozpoczęto zmiany strukturalne w tej gałęzi przemysłu23. Do-
tyczyły one również całego, jeszcze istniejącego Związku So-
wieckiego. Było to w okresie tzw. puczu Janajewa, pomiędzy 19 
a 22 sierpnia 1991 roku. Po tym fakcie osłabła też zdecydowa-
nie pozycja Michaiła Gorbaczowa, który usiłował ratować ca-
łość ZSRS, próbując przekształcić go w Związek Suwerennych 
Republik Sowieckich, co było jedną z przyczyn puczu. W rezul-
tacie przemiany polityczne, a i gospodarcze w państwie nabra-
ły tempa. 

W roku 1992, w byłym już Związku Sowieckim, zlikwido-
wano ministerstwo przemysłu naftowego i gazowego. Walka 
dawnych republik sowieckich, w tym autonomicznych, o su-
werenność obejmowała również walkę o suwerenność gospo-
darczą i kontrolę nad zasobami naturalnymi znajdującymi się 
na danym narodowym terytorium. Deklaracja suwerenności 
Tatarstanu z 30 sierpnia 1990 roku oznaczała objęcie kontro-
li nad wydobyciem ropy naftowej i gazu. Już 9 stycznia 1991 
roku Rada Ministrów ZSRS wydała rozporządzenie o przeka-
zaniu praw w rozporządzaniu wydobycia w wysokości miliona 
ton ropy przez przedsiębiorstwo Tataneft Radzie Ministrów 
TASRS. Z kolei przedsiębiorstwu Tataneft zezwoliło na wolną 
sprzedaż nadwyżki wydobycia ponad plan. W roku 1991 wła-
dze Tatarstanu otrzymały do swojej dyspozycji 1,5 mln ton 
ropy. Uzyskane ze sprzedaży środki fi nansowe wykorzystano 
na zakup ziarna siewnego i artykułów spożywczych. W roku 
1991 rozpoczął się proces realnego, politycznego, prawnego 
i ekonomicznego realizowania państwowej suwerenności Ta-
tarstanu. 

Rozpoczęto budowę zakładów przetwórstwa ropy naftowej, 
m.in. w celu potrzeb rynku wewnętrznego. Towarzyszyła temu 
restrukturyzacja innych gałęzi przemysłu, m.in. samochodo-
wego oraz unowocześnienie jego infrastruktury. Na ówczesną 
sytuację gospodarczą Tatarstanu miała jak najbardziej wpływ 
sytuacja ekonomiczna całego upadającego Związku Sowiec-
kiego w latach 1990-91 oraz Federacji Rosyjskiej w roku 1992. 
W przemyśle wydobywczym ropy naftowej dużą rolę zaczął od-
grywać OAO Tataneft. Ta kompania naftowa zajmowała w tym 
czasie pod względem ilości wydobycia 5 miejsce w Rosji i 32 na 
świecie. Łączna długość odwiertów w roku 2000 osiągnęła 1138 
tys. metrów. Dokonano 711 odwiertów, o 300 więcej niż w roku 
1990, a odwierty jednej brygady wiertniczej wynosiły rocznie 
20280 m. Tataneft realizuje ważne zadanie zabezpieczenia 
stabilności ekonomicznego rozwoju republiki. W Tatarstanie 
udało się osiągnąć stabilność wydobycia ropy naftowej. Dzię-
ki tej sytuacji Republika Tatarstanu mogła przedsięwziąć sze-
reg działań w zakresie polityki socjalnej: rewitalizację zasobu 
mieszkalnego, gazyfi kację i telefonizację całego obszaru, bu-
dowę dróg. Wzrósł także poziom rolnictwa i gospodarki rolnej. 
Sytuacja pod tym względem była w latach 90. najlepsza w całej 
Federacji Rosyjskiej. Oprócz Tatarstanu tylko Kraj Stawropolski 
i Krasnodarski reprezentowały w tym zakresie podobny poziom 
rozwoju. 

 Selim Chazbijewicz 

23 K.A. Abljazow, op. cit., s. 262.
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