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Moim zdaniem, w naszej wspólnocie gazeta powinna być 
elementem jednoczącym. Gazeta bowiem trafi  do każdej 
rodziny, opowie ludziom o naszych problemach i troskach, 
osiągnięciach i sukcesach. Będzie rozbudzać wśród czytel-
ników pragnienie uczynienia czegokolwiek pożytecznego 
dla naszego odrodzenia. 

 Romualdas Makaveckas

Pierwszy numer gazety „Lietuvos totoriai” (dalej „Lt”) trafi ł 
do czytelników 18 stycznia 1995 roku. Nakład 1000 egzem-
plarzy był odebrany w przeddzień, 17 stycznia, i tego wie-
czoru świętowaliśmy jej narodziny w gabinecie redaktora 
naczelnego gazety „Szal’czja” Jadvigi Čaplikienė. W tym 
wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele wspólnot narodo-
wych Solecznik, pracownicy redakcji „Szal’czi”. Społeczność 
tatarską reprezentowali: Adas Jakubauskas, Galina Półto-
rzycka, Maria Jakubowska i Motiejus Abunevičius. Nie przy-
był główny sprawca wydarzenia Romualdas Makaveckas 
(wieczna mu pamięć), który dzień po wybraniu go na prze-
wodniczącego Wspólnoty Tatarów Litewskich, 7 sierpnia 
1944 roku, zatelefonował do mnie i zaproponował mi stwo-
rzenie gazety tatarskiej społeczności, o której marzyliśmy 
i rozmawialiśmy już niejeden rok. Argumentował, że jestem 
dziennikarzem, pracuję w redakcji, znam zasady jej funkcjo-
nowania i z pewnością poradzę sobie z tym zadaniem. I tak, 
na podstawie wzajemnego porozumienia, założycielami 
gazety stali się: Romualdas Makaveckas, Galim Sitdykow 
i Adas Jakubauskas, którzy w październiku 1994 roku zareje-
strowali tytuł w ministerstwie sprawiedliwości Litwy.

7 grudnia 2014 r. odbyła się niecodzienna lekcja religii. 
Tym razem opuściliśmy mury szkoły podstawowej nr 28 
w Białymstoku i udaliśmy się do Bohonik. Sala Domu Piel-
grzyma wypełniła się po brzegi dziećmi z Białegostoku 
i Sokółki, pozostającymi pod czujnym okiem nauczycieli 
i rodziców. 

Spotkanie rozpoczął imam Aleksander Bazarewicz, któ-
ry po ciepłym przywitaniu przeszedł szybciutko do tematu 
lekcji, jakim był pochówek muzułmański. W rolę maneki-
na wcielił się Tomasz Szczęsnowicz, dzięki któremu imam 
mógł dokładnie zaprezentować poszczególne etapy obmy-
cia zmarłego i ubierania go oraz wytłumaczył przebieg mo-
dlitwy pogrzebowej. Imam odpowiadał również na pytania 
i wyjaśniał, które elementy są obowiązkowe i nie można 
ich pominąć podczas pochówku, a które są wynikiem nale-
ciałości i nie mają większego znaczenia.

W grudniu dni są krótkie, trzeba być czujnym, aby nie 
przegapić czasu kolejnej modlitwy. Dlatego po wykładzie 
i krótkim przygotowaniu udaliśmy się do meczetu na mo-
dlitwę południową zuhr. Chłopcy zajęli całą salę męską, 
a dziewczęta tym razem modliły się na galeryjce.

Po wyjściu z meczetu, trochę zmarznięci pojechaliśmy 
na mizar, gdzie imam uczył nas jak powinniśmy zachowy-
wać się w tym szczególnym miejscu. Przestrzegał przed 
stawianiem kosztownych pomników, a zachęcał do mo-
dlitwy w intencji zmarłego. Wracając, znowu wstąpiliśmy 
do meczetu, tym razem na modlitwę popołudniową asr, 
po czym pospieszyliśmy do Domu Pielgrzyma na cieplutki 
i smaczny obiad przygotowany pod okiem przewodniczą-
cego Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Bohoni-
kach, Macieja Szczęsnowicza. 

Na najmłodszych czekał jeszcze quiz. Dzieci, odpowia-
dając na pytania, utrwalały wiedzę zdobytą podczas dzi-
siejszej lekcji. Okazało się, że pilnie słuchały, więc upomin-
ki szybko powędrowały do ich rąk.

Prorok Muhammad powiedział: „Poszukujcie wiedzy 
choćby w Chinach”. My w jej poszukiwaniu, i to na tak bar-
dzo ważny temat, na zaproszenie gminy muzułmańskiej 
pojechaliśmy do Bohonik, a przy okazji po raz kolejny mo-
gliśmy spędzić wspólnie czas we wspaniałej rodzinnej at-
mosferze oraz lepiej się poznać.

Dagmara Sulkiewicz 

Dagmara Sulkiewicz

LEKCJA W BOHONIKACH 

Galim Sitdykow

JUBILEUSZ GAZETY 
„LIETUVOS TOTORIAI” 

Strona tytułowa „Lietuvos totoriai” z 2003 roku.
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W przygotowaniu materiałów do pierwszego numeru 
pomagali mi pracownicy gazety „Szal’czja”. Redaktorem 
wydania litewskiego została Rimantė Jurgienė, rosyjskiego 
– Anna Krikščiūnienė, obowiązki redaktora odpowiedzial-
nego pełniła Wanda Keriene. W skład kolegium redakcyj-
nego weszli: Mensaid Bajraszewski, Motiejus Abunevičius 
i Farida Dzenajavičienė. Takim sposobem dokonało się 
wydanie pierwszego numeru „Lt”. Dla wszystkich Tata-
rów Litwy było to, jak mi się wydaje, długo oczekiwanym, 
przyjętym z entuzjazmem wydarzeniem. Niebawem redak-
cja otrzymała list zatytułowany „Pierwsze koty za płoty”, 
w którym czytelniczka pochwaliła pracę redakcji.

Korzystając z jubileuszu 20-lecia gazety, pozwolę sobie 
wspomnieć krótko o zawartości pierwszego numeru, wy-
danego drukiem wypukłym w formacie A3 w solecznickiej 
drukarni. Głównym materiałem numeru stał się wywiad 
z przewodniczącym Wspólnoty Tatarów Litewskich Romu-
aldasem Makaveckasem, „Nasz cel: wyprowadzić tatarską 
społeczność na nowy jakościowo poziom we wszystkich 
dziedzinach”. Cytat z wywiadu posłużył za motto tego ar-
tykułu. Szanowny Romualdas, odpowiadając na pytania 
redakcji, mówił o problemach, trudnościach i działaniach 
wspólnoty, zagadnieniach życia religijnego, wskazywał 
sposoby ich rozwiązania, wyrażał wiarę w to, że gazeta 
stanie się jednym ze sposobów zjednoczenia litewskich Ta-
tarów w jednolitą wspólnotę. Sądzę, że przez te wszystkie 
lata gazeta spełniła postawione przed nią zadanie.

Na pierwszej kolumnie znalazły się także gratulacje dla 
pierwszego numeru „Lt” Severinasa Vaitiekusa, zastępcy 
dyrektora do spraw mniejszości narodowych Departamentu 
Spraw Religijnych i Mniejszości Narodowych przy Rządzie 
Republiki Litewskiej. Stwierdził między innymi: „Wiemy 
i pamiętamy, że za kilka lat litewscy Tatarzy obchodzić będą 
600-lecie osiedlenia się na Litwie. Myślę, że ta gazeta jawi 
się jednym z konkretnych kroków także w tym kierunku”.

W drugim wydaniu gazety opublikowano „Uwagi z mię-
dzynarodowej konferencji w Rejżach”, w której uczestni-
czyli Tatarzy Litwy, Polski i Białorusi. Omówione wówczas 
zostały przygotowania do 600-lecia Tatarów litewskich, 
stan i perspektywy organizacji życia religijnego, sytuację 
prasy oraz historię litewskich Tatarów. Informację o pierw-
szym zagadnieniu przedstawiła doktor nauk historycz-
nych Tamara Bairašauskaitė. Jej propozycję wspólnego 
świętowania jubileuszu poparli przedstawiciele wszyst-
kich państw uczestniczących w konferencji. Porozumienie 
osiągnięto również w pozostałych sprawach. Bardzo na 
czasie zabrzmiały słowa prof. Selima Chazbijewicza, który 
stwierdził między innymi: „Tatarzy Polski, Litwy i Białorusi 
stanowią jedną grupę etniczną – litewskich Tatarów, która 
uformowała się w Wielkim Księstwie Litewskim”.

Problematykę islamu, duchowego życia muzułmanów 
Litwy w artykule „Byliśmy i będziemy razem” poruszył 
imam Rustem Kurmaç, pracownik Ambasady Turcji na Li-
twie. Rozpatrując historię wzajemnych kontaktów muzuł-
manów Litwy i Turcji, dostrzegał możliwości ich rozwijania 
i wzmacniania. Szczególnie aktualne dla obecnej sytuacji 
międzynarodowej pozostają jego słowa: „Islam – to religia 
pokoju, religia przyjaźni, religia braterstwa. Dlatego, jeśli 
muzułmańskie i chrześcijańskie narody będą żyły w pokoju 
– pokój będzie na całej ziemi. Tutaj, na Litwie, widzę pokój, 
przyjaźń i braterstwo między chrześcijanami i muzułma-
nami. Oznacza to, że litewskie państwo będzie stawać się 
silnym, przyjmując pod swoje skrzydła pokrewnych nam 
religijnie i etnicznie Tatarów, będzie rosło jego duchowe 
i materialne bogactwo”.

Od pierwszego numeru gazety „Lt” redakcja przyjęła 
postanowienie zwracania uwagi na literacką twórczość 

swoich czytelników. Na trzeciej kolumnie opublikowano 
wiersze Adasa Jakubowskiego, zebrane w jego pierwszym 
zbiorze poetyckim „Początek drogi” oraz opowiadanie Li-
dii Greenwich (pseudonim) „Spotkanie”. Duże wrażenie 
wywarły wspomnienia Galiny Półtorzyckiej o święcie tatar-
skiej kultury w Wileńskim Pałacu Związków Zawodowych, 
zorganizowanym przez Centrum Kultury Wschodniej Litwy 
i społeczność wileńską. Napisała ona: „Na tym święcie spo-
tkałam wielu przyjaciół i znajomych, których nie widziałam 
od lat młodości. Tak by się chciało, aby jak najczęściej or-
ganizować takie przedsięwzięcia!”

Czwarta kolumna składała się w przeważającej części 
z materiałów informacyjno-reklamowych w stylu nowo-
czesnej prasy. Ważne miejsce wśród tych wiadomości 
zajmuje informacja o młodzieżowych wieczorkach w Rej-
żach: „Organizowane są w soboty. Jest kuchnia i możliwość 
przenocowania. Można urządzać wesela i inne spotkania 
rozrywkowe. Zwracać się należy do Rimantasa Bairašau-
skasa”. Podany jest adres i numer telefonu. Niestety, Dom 
Wspólnoty w Rejżach najczęściej wykorzystuje się w ce-
lach pogrzebowych, chociaż i to stanowi ważną i pożytecz-
ną sprawę – zapewnienia godne odprowadzenie zmarłego 
w ostatnia drogę. 

Na pierwszej stronie pierwszego numeru, w prawym dol-
nym rogu znalazła się notatka „Opinie o Muhammadzie”. 
Mówi się w niej o książce znanego amerykańskiego history-
ka, matematyka i astronoma Michaela H. Harta „100 postaci, 
które miały największy wpływ na dzieje ludzkości”. Wśród 
nich znaleźli się m.in. Arystoteles, Budda oraz Konfucjusz. 
Jednakże autor nie tylko wydzielił „sto pierwszych” wybit-
nych osobistości, systematyzując nazwiska w zstępującym 
porządku od numeru pierwszego do setnego. Wyjaśniając 
swoją klasyfi kację, Hart, ku wielkiej radości muzułmanów, 
pod numerem pierwszym wymienił Proroka Muhammada. 
Zdaniem uczonego, wynika to z dwóch zasadniczych powo-
dów: Muhammad był twórcą zarówno teologii islamu, jak 
i podstawowych zasad etycznych i moralnych, a także ode-
grał kluczową rolę w nawracaniu wielu ludzi na nową wiarę 
oraz w ustanowieniu religijnej praktyki islamu. W kolejnych 
numerach gazety również zajmowano się problematyką isla-
mu i religijnego życia muzułmanów Litwy.

W pierwszym wydaniu opublikowany był kalendarz mu-
zułmańskich świąt w roku 1995. Redakcja trzyma się tej 
tradycji, zamieszczając kalendarz w każdym noworocznym 
numerze gazety.

Pięć pierwszych numerów „Lt” wydano w Solecznikach. 
Cztery – po litewsku i rosyjsku, piąty – po litewsku, ro-
syjsku i polsku (redaktor – Jolanta Bogdziewicz). Później 
drukowanie gazety przeniesiono do Kowna. Do roku 2003 
z powodów fi nansowych ukazywała się tylko po litewsku, 
ale w następnych latach przywrócono wydania w języku ro-
syjskim oraz polskim. Było to spowodowane koniecznością 
udostępnienia publikacji dla rosyjskojezycznych mieszkań-
ców Litwy i białoruskich Tatarów oraz polskojęzycznych 
Tatarów polskich, którzy również aktywnie współpracują 
z naszą redakcją. Korzystając więc z okazji, dziękujemy 
redaktorowi polskiego wydania gazety Musie Czachorow-
skiemu į tłumaczce Tatjanie Čachorovskiej. Redaktorem 
odpowiedzialnym „Lt”od roku 1996 pozostaje niezmiennie 
Jonas Ridzvanavičius, który wypełnia swe obowiązki z wy-
jątkową sumiennością i kreatywnością. Skład zespołu re-
dakcyjnego zmieniał się w razie potrzeby. 

Obchodzimy jubileusz 20-lecia wyjścia w świat pierw-
szego wydania gazety „Lietuvos totoriai”. Z tego powo-
du szczegółowo zwracałem uwagę na główne materiały 
pierwszego numeru, aby podkreślić, że następnych edy-
cjach podstawowe kierunki i tematyka pisma były utrzy-
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mywane i rozwijane. Przez te wszystkie lata „Lt” starała się 
w jak największym stopniu ukazywać kulturalne i duchowe 
życie, święta religijne oraz historię Tatarów litewskich. Pu-
blikowała wywiady, opowieści o żyjących obecnie znanych 
ludziach, tatarskich rodzinach oraz o postaciach historycz-
nych, które pozostawiły po sobie ślad w historii i kulturze. 
Nie pozostawiamy bez odzewu tematyki młodzieżowej. 
Gazeta odzwierciedla interesy całej tatarskiej diaspory 
na Litwie, w tym osób przybyłych tu w ostatnim okresie 
w charakterze wojskowych i cywilnych specjalistów. Podej-
muje również międzynarodowe związki Tatarów litewskich 
z Tatarami kazańskimi i krymskimi.

Oczywiście, w pracy redakcyjnej pojawiają się problemy 
i trudności, zdarzają omyłki, niedociągnięcia. Jako redaktor 
naczelny składam podziękowania naszym czytelnikom za 
cierpliwość i przychylność dla gazety oraz zrozumienie na-

szych trudności. Dziękuję też naszym przedsiębiorcom za 
fi nansową pomoc, a terenowym korespondentom – za ich 
twórcze materiały, na które zawsze czekamy i publikujemy 
w miarę możliwości.

Jestem pewien, że jubileusz 20-lecie gazety „Lietuvos 
totoriai” to święto dla wszystkich litewskich Tatarów, 
w również dla naszych sąsiadów – historycznie spowino-
waconych Tatarów Polski i Białorusi. To święto dla wszyst-
kich ludzi zainteresowanych narodowymi i kulturalnymi 
tradycjami innych narodów. 20-letnia droga daje nadzieję, 
że przed gazetą jeszcze nie jedno dziesięciolecie i w przy-
szłości będzie ona jednym z czynników, przyczyniających 
się do utrzymania jedności i współdziałania wszystkich ta-
tarskich wspólnot Litwy.

Galim Sitdykow 

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 

Teresa Zaniewska

„PŁYNIE SIĘ ZAWSZE DO ŹRÓDEŁ” 
W stylowym i nastrojowym wrocławskim Klubie Muzy-
ki i Literatury 14 lutego 2015 roku odbyło się spotkanie 
pt. „Tatarscy lekarze zwierząt i inne opowieści”, które-
go gościem był Włodzimierz Andrzej Gibasiewicz, histo-
ryk medycyny weterynaryjnej, autor wielu interesują-
cych i wartościowych książek z tej dziedziny. Przybył tu 
z Dusznik Wielkopolskich na zaproszenie Najwyższego 
Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rze-
czypospolitej Polskiej (Przedstawicielstwo MZR w RP we 
Wrocławiu). W roli współorganizatora spotkania i gospo-
darza wystąpił Klub Muzyki i Literatury, któremu z roz-
machem i organizacyjnym talentem dyrektoruje Ryszard 
Sławczyński.

Lista książek autorstwa Włodzimierza Gibasiewicza jest 
długa. Przypominam tylko te, które mają charakter histo-
ryczny: „Sylwetki wielkopolskiej weterynarii” (2003), „Spo-
tkania po latach” (2007), „Niepowtarzalni. Lekarze wetery-
narii ofi ary II wojny światowej” (2009), „NN – nieznani nie-
powtarzalni. Zadziwiające losy lekarzy zwierząt” (2010), 
„Lekarze weterynarii. Ofi ary II wojny światowej” (2011) – 
książka wyróżniona Odznaczeniem Honorowym Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych 
w 2012 roku, „Życie godne pomnika” (2011), „Odnalezione 
głosy. Zadziwiające losy lekarzy zwierząt” (2013), „Utrwa-
lone skrawki życia” (2014). Na druk czeka już kolejna książ-
ka o podobnej tematyce.

Spotkanie o tatarskich lekarzach zwierząt zaciekawiło, jak widać, wiele osób...
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W jednej ze swych prac („Odnalezione głosy”) Włodzi-
mierz Gibasiewicz poświęcił uwagę lekarzom weterynarii 
pochodzenia tatarskiego. Szerszemu gronu czytelników 
przybliżył sylwetki tatarskich lekarzy zwierząt: Bekira 
i Henryka Biciutków, Stefana Chazbijewicza, Rustema Mu-
rzę-Murzicza i Juliana Wujcika (Wójcika?), co natychmiast 
zostało dostrzeżone przez Tatarów Polskich, którzy posta-
nowili poznać bliżej autora tej publikacji, zapraszając go 
do Wrocławia, oraz uhonorować za dokonania pisarskie, 
będące formą ocalania pamięci ludzi i zdarzeń, w tym przy-
padku dotyczących lekarzy weterynarii, Tatarów Polskich.

W przepięknym wnętrzu Klubu Muzyki i Literatury do-
konała się swoista synteza wielu sztuk, co przyczyniło 
się do wytworzenia niezwykłego klimatu tego spotkania. 
Samo wnętrze i zgromadzone w nim rekwizyty – instru-
menty muzyczne, obrazy, książki i zabytkowe meble, nada-
ło temu spotkaniu osobliwy i niepowtarzalny charakter. 
Pokaźna kolekcja bandur przywodziła na myśl nostalgię 
stepów, podniebny lot sokoła i smętne tony dumek, a man-
dolina katańska, boski instrument Apollina, przypominała 
o umiarze i harmonii. Uwięzione w niej sycylijski żar i sub-
telność dźwięków, będących w stanie oddać najgłębsze 
drgnienia ludzkiej duszy, doskonalsze niż słowa, udzieliły 
się uczestnikom spotkania, które znakomicie, w stylu wart-
ko płynącej gawędy, poprowadził Musa Czachorowski, uta-
lentowany poeta tatarski, wydawca i dziennikarz.

Skromny jak zawsze, Włodzimierz Gibasiewicz (to nie ja 
piszę książki, one piszą się same) zaprezentował się we Wro-
cławiu z jak najlepszej strony. Przede wszystkim zachwycił 
zebranych piękną polszczyzną oraz jakością i rozległym za-
kresem swych dokonań pisarskich. Na pozytywną opinię pra-
cował od najmłodszych lat. Ta pracowitość, skrupulatność 
i rzetelność autora to dziedzictwo wielu pokoleń jego wielko-
polskich przodków, którzy wychowywali potomstwo w prze-
konaniu, że praca jest największym szczęściem człowieka.

Wrocławskie spotkanie z Włodzimierzem Gibasiewiczem 
posiada jednak znacznie szerszy kontekst i znaczenie. Towa-
rzyszyła mu pamięć najlepszych tradycji dawnej Rzeczypo-

spolitej, w której polskość sąsiadowała bezpośrednio z kul-
turami innych narodów i grup etnicznych (pomiędzy stepem 
a ruiną Rzymu czerwoną kwitnie Polska jarzębiną), które 
współtworzyły jej historię. Lektura jego książek uświadamia 
nam, iż pamięć jako sposób zbiorowego istnienia ma cha-
rakter wielopodmiotowy, ponieważ jest zawsze pamięcią 
czyjąś. Kraina pamięci jest krainą ducha, ale żywi się tym, 
co niegdyś miało postać materialną. Tematyka książek Wło-
dzimierza Gibasiewicza dotycząca wojennych losów lekarzy 
zwierząt i – jakże często – ich ofi ar złożonych z życia na ołta-
rzu ojczyzny, nie jest przeszłością zamkniętą, odległą w cza-
sie i przestrzeni. Jest teraźniejszością, w której współistnieją 
przeszłość i przyszłość we wspólnym kręgu pamięci i myśli. 
Pamięć staje się tu punktem wyjścia i podstawą budowania 
ojczyzny duchowej w sferze wartości. Prace Włodzimierza 
Gibasiewicza nie przywracają do życia tylko martwych cieni, 
lecz są przede wszystkim wyrazem odwagi wyboru określo-
nego ethosu prowadzącego w przyszłość. Ci, którzy pamię-
tają, są świadkami wartości podtrzymujących ciągłość świa-
domego istnienia. 

Dążąc do przywracania pamięci, musimy zwracać się do 
historii, gdyż, jak powiedział Zbigniew Herbert, płynie się 
zawsze do źródeł, pod prąd, z prądem płyną śmiecie. Wło-
dzimierz Gibasiewicz dzieli się z nami darem wrażliwości, 
a pamięć bohaterów jego książek staje się i naszą pamię-
cią. Pisze o lekarzach weterynarii ofi arach II wojny świato-
wej, ale jego prace mają nie tylko znaczenie poznawcze. 
Uświadamiają nam prawdę znaczenie głębszą i bardziej 
uniwersalną, iż nie czas jest nam dany, ale chwila, a na-
szym zadaniem, dyktowanym przez powołanie człowieka, 
wpisane w jego los, jest uczynić z tej chwili czas:

Ażeby ujrzeć świat w ziarenku
I niebiosa w bujnej roślinie,
Nieskończoność zatrzymaj w swoim ręku
I wieczność zatrzymaj w godzinie 1.

1 William Blake (1757-1827), przeł. Elżbieta Feliksiak (1937-2015).

… a po zakończeniu słuchacze mieli do Włodzimierza A. Gibasiewicza jeszcze wiele pytań.
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Tę wieczność, wraz z bohaterem spotkania, próbowali 
zatrzymać też jego liczni uczestnicy, a wśród nich m.in. 
Mariola i Maciej Małolepsi (siostra i szwagier pisarza), Sa-
bina i Dariusz Dżegniukowie (kuzynka z Sulmierzyc i jej 
mąż), dr Krystyna Morzyk (koleżanka autora ze studiów, 
obecnie pracownik Wydziału Weterynarii Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu), koledzy z pracy – leka-
rze weterynarii Ewa i Jakub Rymarczukowie, Beata (mgr 
farmacji) i Andrzej (lekarz weterynarii) Zatoniowie oraz 
wiernie towarzyszący autorowi we wszystkich spotkaniach 
i z pietyzmem wykonujący ich dokumentację fotografi cz-
ną, niestrudzony Piotr Stankowski (lekarz weterynarii). Nie 
zabrakło też przyjaciół. Byli wśród nich Krystyna i Lech 
Filipiakowie oraz Leszek A. Nowak, pisarz dobrze znany 
w środowisku wrocławskim.

Włodzimierz Gibasiewicz, jak zawsze miły i uśmiechnię-
ty, starał się ukryć za swoimi książkami (niech zginie autor, 
a żyje dzieło – Cyprian Kamil Norwid). Został jednak do-
strzeżony przez organizatorów i gości, od których otrzy-
mał wiele pytań, często wykraczających poza tematykę 
jego książek. Radził sobie dzielnie, nie ustępując walecz-
nością Tatarom, za co został nagrodzony przez samego 
Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącego 
Najwyższego Kolegium, Tomasza Miśkiewicza, dyplomem 
honorowym, w którym czytamy: W imieniu własnym oraz 
polskiej społeczności tatarsko-muzułmańskiej składam 
Panu serdeczne podziękowanie za odnalezienie i utrwalenie 
w swej książce pt. „Odnalezione głosy” sylwetek tatarskich 
lekarzy zwierząt. Dzięki temu dopełnia się nasza tożsamość, 
tak różnorodna i bogata. Miło nam również, że przyjął 
Pan zaproszenie na spotkanie we Wrocławiu, gdzie także 
zamieszkują nasi Tatarzy. To kolejna okazja promowania 
Pańskiej ciekawej twórczości historyczno-literackiej, dziejów 
weterynarii polskiej oraz związanych z nią losami polskich 
Tatarów.

Włodzimierz Gibasiewicz otrzymał również obraz olejny, 
namalowany przez Marię Kraszewską, przedstawiający me-
czet w Kruszynianach o świcie, usytuowany, z woli artystki, 

w tej magicznej porze – na rozdrożu dnia i nocy. Dodajmy, 
że tuż za kruszyniańskim meczetem znajduje się zabytko-
wy mizar, na którym śpią wiecznym snem ci, którzy walczyli 
o wielką Polskę (Selim Chazbijewicz) i z którymi nasi dzia-
dowie mieniali się szablami (Jankowski), a sosny, polskie 
miłosierne drzewa, rzucają na ich mogiły koronkowy cień. 
Ponadto wśród prezentów znalazł się też ekslibris Włodzi-
mierza Gibasiewicza, wykonany przez Juliusza Badurę, uta-
lentowanego grafi ka z Augustowa, który uwiecznił pisarza 
jako sympatycznego Tatara (ale z kindżałem!) hołubiącego 
dwa pieski ulubionej rasy (cocker-spaniel), której pozosta-
je wierny. Wizja artysty znajduje częściowo uzasadnienie 
w rzeczywistości, gdyż niewykluczone, iż pisarz posiada 
także tatarskie korzenie (źródła historyczne wskazują na 
obecność osadnictwa tatarskiego w okolicach wielkopol-
skich Sulmierzyc, jego miejsca urodzenia). Świadczyć o tym 
może również pochodzenie nazwiska „Gibasiewicz”.

A zatem: Wasza Tatarska Wysokość! (Tytuł zapożyczo-
ny od Ojca Jana Beyzyma, na Madagaskarze „posługacza 
trędowatych”). Dziękujemy za dotychczasowe książki, za 
wiele odkrytych faktów z naszej narodowej historii, za 
przywrócenie imion wielu nieznanym bądź zapomnianym 
jej bohaterom (lekarzom weterynarii, w tym także m.in. 
pochodzenia tatarskiego), za wiele czytelniczych wzru-
szeń i z niecierpliwością oczekujemy na kolejne książki, tak 
ważne szczególnie dla młodego pokolenia Polaków.

Spotkanie, które miało miejsce we wrocławskim Klubie 
Muzyki i Literatury bacznie obserwował Łosoś Mądrości 
(złota fi gurka), który zajął wygodne miejsce na klapie for-
tepianu. Wedle wierzeń celtyckich żywił się owocami cza-
rodziejskiej jarzębiny, która rosła wśród trzęsawisk i wraz 
z jej jagodami połykał mądrość całego świata. Uznawany 
jest za symbol łączności świata ziemskiego z drugą stroną 
rzeczywistości. I kto wie, może właśnie dlatego był wśród 
nas obecny, wszak kolumna duchów zawisła tam nad nami…

Teresa Zaniewska 
Zdjęcia: Ryszard Sławczyński 

18 lutego br. 104 rocznicę urodzin 
obchodził senior tatarskiej społeczności

Czcigodny Imam

STEFAN MUSTAFA JASIŃSKI
powszechnie znany i szanowany za życie i działania w zgodzie z najlepszymi 

zasadami naszej religii oraz tradycji. Człowiek wielki skromnością 
i życzliwością dla świata i ludzi, pełen dobrej wiary. Stanowi dla nas przykład 

godnego istnienia jako polski obywatel i tatarski muzułmanin.
Niech Bóg Wszechmogący ma Go w swojej opiece.

Najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności
oraz długich jeszcze lat w zdrowiu i spokoju

składają Czcigodnemu Jubilatowi

Mufti RP Tomasz Miśkiewicz
Członkowie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego

Członkowie Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP
oraz polska wspólnota tatarsko-muzułmańska
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Leżąca w Wielkopolsce Trzcianka to nieco zapomniane dzi-
siaj miejsce powojennego tatarskiego osadnictwa. Osiedli-
li się tu głównie Tatarzy z niegdysiejszego województwa 
nowogródzkiego, między innymi Aleksandrowiczowie, 
Bajraszewscy, Chazbijewiczowie, Jakubowscy, Sobolewscy 
i Szahidewiczowie. Część, jak chociażby Romuald Sobolew-
ski rodem z Iwanowa, spoczęła na tamtejszym cmentarzu, 
niektórzy wyjechali do Białegostoku, kilkunastu jednakże 
pozostało. Wciąż jeszcze mieszkają również w bliższych 
i dalszych miejscowościach: Wałczu, Szczecinku, Pile, Po-
znaniu, Szczecinie. I trwa pamięć o nich.

20 marca br. w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej zaprezen-
towana została wystawa czasowa „Wokół Niemna i No-
teci. Opowieść o trzcianeckich Tatarach.” W jej otwarciu 
uczestniczyli przedstawiciele władz miasta: Grażyna Zo-
zula i Edward Joachimiak oraz liczna grupa mieszkańców. 
Gośćmi specjalnymi byli potomkowie tatarskich osadni-
ków z drugiej połowy lat czterdziestych XX wieku – tutej-
si, trzcianeccy i wałeccy, ale też z odległego Białegosto-
ku. Stamtąd przyjechała bowiem rodowita trzcianczanka, 
Anna Chanifa Mucharska wraz z mężem Krzysztofem oraz 
dziećmi: Emilką i Selimem.

Przybyłych powitała dyrektorka muzeum Elżbieta Wi-
śnicka, a następnie Emilka i Selim Mucharscy, członkowie 
Tatarskiego Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu „Buńczuk”, 
zaprezentowali się w programie złożonym z piosenek 
i tańców Tatarów krymskich. Publiczność nagrodziła ich 
rzęsistymi oklaskami. Po występie Anna Mucharska poczę-

stowała zgromadzonych własnoręcznie zrobioną tatarską 
słodką halwę. Następnie Izabela Melika Czechowska z Wał-
cza, pracująca w trzcianeckim szpitalu działaczka tatarska, 
opowiedziała o historii i powojennych losach polskich Tata-
rów oraz ich religii – islamie. Kolekcjoner Zbigniew Juszkie-
wicz opisał pokazaną na wystawie broń tatarską i turecką 
pochodzącą z jego kolekcji. Specjalną niespodzianką dla 
gości była możliwość zobaczenia prawdopodobnie najstar-
szego w Polsce Koranu, datowanego na XVI w. Po części 
ofi cjalnej nadszedł czas na słodki poczęstunek z pysznymi 
tatarskimi kibinami przyrządzonymi przez Ewę Lewandow-
ską i Dżennetę Kubiak. 

Muzealna wystawa stała się okazją do wspomnień 
o czasach, kiedy w Trzciance i pobliskich miejscowościach 
zaczęli osiedlać się przedstawiciele wielu kultur i religii 
II Rzeczypospolitej. Dzisiaj ten wielobarwny obraz uległ 
już niestety zatarciu, społecznej unifi kacji. Dzięki staraniu 
Muzeum Ziemi Nadnoteckiej można było oglądać zdję-
cia i pamiątki ze zbiorów rodzinnych Henryka Bajraszew-
skiego, Dżennety Bogdanowicz i Dżafera Jakubowskiego, 
Aleksandra Chazbijewicza, Selima Chazbijewicza, Leona 
Chazbijewicza, Ewy Lewandowskiej, Anny Chanify Muchar-
skiej, Fatmy Pilarskiej, Tahiry Szczęsnowicz i Kamilli Hoło-
dy oraz Marka Fijałkowskiego. Wiele interesujących ekspo-
natów wypożyczyła Izabela Melika Czechowska. Wystawa 
czynna była do 11 kwietnia 2015 r.

 Inf. „PT” 
Fot. Krzysztof Mucharski 

TATARSKA WYSTAWA W TRZCIANCE

Licznie przybyłym gościom o tatarskiej historii i religii opowiedziała Izabela Melika Czechowska, Tatarka z Wałcza.
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Wędrówka edukacyjna rozpoczęta... W ramach realizacji pro-
jektu pn. „TRZEJ PRZYJACIELE Z BOISKA – spotkania edu-
kacyjne na ścieżce kultury polskiej, tatarskiej i czeczeńskiej” 
Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne odwiedziła już 
pięć białostockich szkół i placówek, przybliżając kulturę i tra-
dycję trzech narodów. Wszędzie tam odbyły się interaktyw-
ne zajęcia przedstawiające Tatarów, Czeczenów i Polaków 
w aspekcie kultury, religii, obrzędowości i codziennego wspól-
nego obcowania, szczególnie na bliskich naszym sercom zie-
miach podlaskich.

Wielokulturowość Podlasia jest bogactwem tego regionu – 
bogactwem ludzi i miejsca. Kultura wielu narodów osiadłych 
na wschodzie Polski przenika się w codziennym życiu. Dzieci 
chodzą razem do szkoły, bawią się wspólnie na podwórku, 
uczęszczają na dodatkowe zajęcia. Dorośli spotykają się na uli-
cy, mijają na chodnikach, współpracują i pracują w tej samej 
fi rmie. Jesteśmy sąsiadami różnych narodowości – dzielimy się 
często ścianą, której jedna strona jest świadkiem jednej kultury 
dnia codziennego, druga innej. Ważne jest, aby poznać bliżej 
tradycję, kulturę, charakter sąsiada, który wydaje się „inny”. 
Świadomość i wiedza stanowią największy dar wspólnoty. Aby 
ludzie się wspólnie rozumieli konieczna jest praca na rzecz po-
znania, zasmakowania, pokazania inności. Wiedza to pierwszy 
krok do zrozumienia odmienności drugiego człowieka. Budzi 
świadomość, poczucie bezpieczeństwa, zaufanie.

Zajęcia zaczynają się od interaktywnej prezentacji 
przedstawianej przez Dariusza Szehidewicza, pedago-
ga i sympatyka edukacji kulturowej dzieci i młodzieży. 
Interesującym słowem i emocjami przekazuje wiedzę 
w zakresie historii, tradycji i obrzędowości Tatarów, 
często posługując się edukacyjnymi rekwizytami zwią-
zanymi z kulturą tatarską. To dzięki przekazanemu 
obrazowi, treści i w pewien sposób dotyku tej kultury 
młodzież jeszcze chętniej zagłębia się w przekazywaną 
przez Darka wiedzę.

Kultura narodu czeczeńskiego to wolność, tradycja 
i wiara. Opowieść Achmeda Tashaeva przenosi uczest-
ników na Kaukaz, gdzie biorą udział w obrządku wesel-
nym, a w ich uszach brzmią kaukaskie rytmy. Uczestni-
cy podzieleni na grupy biorą udział w zajęciach: kuch-
nia tatarska i czeczeńska, polskie, tatarskie i czeczeń-
skie stroje ludowe oraz warsztaty łucznictwa.

Podczas smacznych i pachnących zajęć kulinar-
nych prowadzonych przez Patimat Rutkowską oraz 
Różę i Marię Chazbijewicz dzieci, młodzież, peda-
godzy oraz rodzice mają okazję posłuchać historii 
i tradycji kuchni omawianych kultur, poznać nazwy po-
traw, składniki, nauczyć się rozpoznawać poszczególne 
potrawy. Nazwy typu jeczpoczmaki, kibiny, bielusz, 
czebureki, korta-kogisz, adżabsanda, żiżig-galnasz, dal-
nasz, czepalgasz, siskał-czuriek, hingalsz stają się dla 
nich zrozumiałe i rozpoznawalne. Dzieci uczestniczą 
w interaktywnych zajęciach pozwalających im jeszcze 
bardziej wgłębić się wielokulturową wiedzę kulinarną, 
po których wszyscy uczestnicy ze smakiem zajadają się 
przysmakami tatarskiej i czeczeńskiej kuchni.

Piękne tatarskie, polskie i czeczeńskie laleczki naj-
bardziej wzbudzają zainteresowanie wśród najmłod-
szych. Z wielką radością do przedstawionych na kart-
kach postaci w regionalnych strojach z Krymu, Baszki-

rii, Tatarstanu, Polski i Czeczenii dopasowują według własne-
go pomysłu dodatki, kolorują i ozdabiają narysowane laleczki. 
Zajęcia prowadzi Ewa Jakubowska (z domu Safarewicz). Jej 
cierpliwość, zaangażowanie i wiedza w połączeniu z wyobraź-
nią dzieci już wielokrotnie zaowocowała podczas zajęć wielo-
ma świetnymi projektami.

Kolejne zajęcia przybliżające kulturę tatarską to warsztaty 
z łucznictwa. Łuk i strzała są odwiecznymi atrybutami walecz-
nych Tatarów. Prowadzone przez Michała Sanczenkę – sym-
patyka kultury tatarskiej, łucznika konnego i pieszego, z pasją 
do rywalizacji i dużym doświadczeniem na polskich i między-
narodowych zawodach konnych i pieszych, który dodatkowo 
jest instruktorem jeździectwa oraz instruktorem łucznictwa – 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Każdy miał okazję 
strzelić z łuku do tarczy, zapoznać się z uzbrojeniem i wyposa-
żeniem wojennym Tatarów.

Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne przygotowała 
także czeczeńskie, tatarskie i polskie stoisko kulturowe, cie-
szące się ogromnym zainteresowaniem. Uczestnicy mieli oka-
zję poznać elementy tych kultur, obejrzeć przedmioty z nimi 
związane i o nich porozmawiać. Każde ze spotkań uwieńczone 
zostało pokazem tańców tatarskich, czeczeńskich i polskich.

Oprócz naszych pięknie prezentujących się Tatarek za-
prosiliśmy do współpracy Czeczeński Zespół „Łowzar” oraz 
„Zuchów” ze Szkoły Podstawowej nr 52 z Białegostoku. Cze-

Róża Chazbijewicz

„TRZEJ PRZYJACIELE Z BOISKA”

Uczestnicy zajęć ozdabiają regionalne stroje tatarskie, czeczeńskie i polskie.

Iza Brant-Szehidewicz i najmłodsze członkinie zespołu w  tatarskim tańcu „Gąski”.
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16 kwietnia br. w ramach VIII edycji Festiwalu Kultur w sali 
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku obyły 
się prezentacje artystyczne poświęcone kulturom i trady-
cjom podlaskich mniejszości. Inicjatorem festiwalu jest bia-
łostocka Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera. 
Patronatem honorowym sympatyczną imprezę objęli: Woje-
woda Podlaski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Pre-
zydent Miasta Białystok oraz Podlaski Kurator Oświaty, zaś 
jej patronami medialnymi są: Telewizja Białystok, Radio Bia-
łystok i Wrota Podlasia. „Festiwal Kultur to wyraz wielokul-
turowości, która jest symbolem naszego regionu” – powie-
dział podczas otwarcia wojewoda podlaski Andrzej Meyer.

Festiwal, skierowany przede wszystkim do najmłodszych 
mieszkańców Białegostoku i okolic, ich rodziców i nauczycieli, 
ma na celu ukazanie i popularyzowanie tutejszej kultury pol-
skiej oraz mniejszości narodowych. Obejmował między innymi 
konkurs plastyczny dla klas 0–III pod hasłem „Inni, a jednak 
tacy sami”, konkurs literacki dla klas IV–VI: „Inni, a jednak tacy 
sami”, prezentację stoiska kulturowego i prezentację arty-
styczną na żywo. Dzieci poprzez swoje działania kreują nową 
wspólną przestrzeń, w której znajduje się miejsce dla różno-
rodności; uczą się współistnienia w odmienności, ze świado-

mością, że dobrze pojęta wielorakość i odmienność wzbogaca 
i rozwija każda społeczność.

Tego dnia na scenie zaprezentowało się kilkanaście dzie-
cięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych i chórów, mię-
dzy innymi białoruskie, tatarskie, kurpiowskie, czeczeńskie, 
ukraińskie, litewskie oraz romskie. Były więc tańce i pieśni, 
narodowe i ludowe stroje, potrawy tradycyjnych kuchni, 
w tym ciasta oraz chleby z domowego wypieku, a także sto-
iska kulturowe, na których wystawiono charakterystyczne 
wyroby artystyczne i kulinarne oraz wydawnictwa mniejszo-
ściowe. Stoisko tatarskie przygotowała Muzułmańska Gmina 
Wyznaniowa MZR w Białymstoku, a zatańczył i zaśpiewał Ta-
tarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk”. 

Pociechom towarzyszyły mamy, między innymi Dagmara 
Sulkiewicz, Tamara Jabłońska, Elżbieta Korycka-Czepiel, Anna 
Mucharska, Anna Klepacka i Zarema Alijewa. Byli też: Halina 
Szahidewicz – założycielka i wieloletnia opiekunka „Buńczu-
ka”, która z wielkim wzruszeniem obserwuje każdy występ 
kolejnego już „buńczukowego” pokolenia, Zina Mucharska, 
Aladyn Mucharski, Lejla Majewska oraz Rafał Szczęsnowicz. 

Inf. „PT” 
Fot. Krzysztof Mucharski 

DZIECIĘCE ZESPOŁY NA FESTIWALU KULTUR 

czeński taneczny zryw i energia świetnie współgrały z deli-
katnością tańców tatarskich. Z tatarskich tańców zachwycały: 
chajtarma, taniec dziewcząt, ej-kyz, gęsi, bransolety. Zmysł, 
powaga i doskonałość ruchów budziły podziw, zachęcając do 
dalszej pracy. „Łowzar” podniósł adrenalinę, a „Zuchy” cu-
downie polską „Maryneczką” pozostawiły uczestników pro-
jektu w poczuciu pełnej satysfakcji ze zrealizowanych zajęć.

Wierzymy, że ten projekt, tak świetnie przeprowadzony 
przez koordynatorkę zadania Izę Brant-Szehidewicz, jest 
ważnym elementem edukacji kulturowej i społecznej dzieci 
oraz młodzieży. Podjęła się go organizacja, która stara się 
stać na straży zgody, zrozumienia i wspólnego obcowania 

wielu kultur – w tym kultury Tatarów i Czeczenów z kulturą 
innych nacji na ziemiach podlaskich. To świadomość spo-
łeczna i obowiązek wyjścia do młodzieży z wiedzą o tym 
wszystkim skłoniła nas do realizacji takich spotkań. Zapra-
szamy na kolejne imprezy organizowane przez Fundację Ta-
tarskie Towarzystwo Kulturalne.

Projekt, trwający od 16 grudnia 2014 roku do 20 marca 
2015, objęty był honorowym patronatem Podlaskiego Kura-
tora Oświaty, a zrealizowany został przy wsparciu fi nanso-
wym Miasta Białystok.

Róża Chazbijewicz 

Zdjęcia: Aleksander Jakubowski 

Tatarska ekipa festiwalowa, stoją od lewej: Stefan Mustafa Szehidewicz, Elżbieta Korycka-Czepiel, Marek Półtorzycki, Dagmara Sulkiewicz, Adam 
Półtorzycki, Mierjema Chalecka-Giembicka, Tamara Jabłońska, Aisza Jabłońska, Zina Mucharska, Wiktoria Czepiel, Aladyn Mucharski, Dżemila 
Aleksandrowicz, Emilia Chalecka-Jabłońska, Ania Mucharska, Janusz Majewski, Ania Klepacka, Rafał Szczęsnowicz, Halina Szahidewicz, Zarema Alieva, 
Ela Korycka z bliźniaczkami Kiarą i Oliwią. Na dole: Selim Mucharski, Bartek Szczęsnowicz, Sylwia Czepiel, Weronika Klepacka, Lejla Majewska, Arzy 
Alieva, Iza Szczęsnowicz i Krzysztof Klepacki. 
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Z prawdziwym żalem 
dowiedzieliśmy się, że zmarła

ZOFIA JÓZEFÓW 
z domu ASSANOWICZ

przewodnicząca
 Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 

MZR w Białymstoku, 
godna przedstawicielka naszej 

społeczności.
Będziemy o Niej pamiętali.

W imieniu tatarskiej wspólnoty
serdeczne wyrazy współczucia 

składa Rodzinie

Omar Asanowicz
prezes Oddziału 

Północno-Zachodniego
Związku Tatarów Rzeczypospolitej 

Polskiej

28 marca 2015 roku zmarła

ZOFIA JÓZEFÓW 
z domu ASSANOWICZ

nasza przyjaciółka,
oddana sprawom 

tatarsko-muzułmańskiej 
społeczności,

którymi zajmowała się 
do ostatnich chwil życia.

Wyrazy głębokiego współczucia 
i wsparcia Najbliższym

składają

zarząd i członkowie
Podlaskiego Oddziału

Związku Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej

 

Z prawdziwym żalem 
dowiedzieliśmy się, że zmarła

ZOFIA JÓZEFÓW 
z domu ASSANOWICZ

przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej MZR w Białymstoku

działaczka naszej społeczności,osoba skromna 
i życzliwa, zawsze gotowa do współpracy.

Łączymy się w bólu z Jej Najbliższymi.

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie

składa

Maciej Szczęsnowicz
przewodniczący 

Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej MZR w Bohonikach wraz 
z Zarządem oraz wszystkimi członkami

28 marca 2015 roku zmarła

ZOFIA JÓZEFÓW 
z domu ASSANOWICZ

przewodnicząca
 Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 

MZR w Białymstoku,
 zawsze działająca 

dla dobra naszej wspólnoty.

Wspomnijmy Ją ciepłym słowem.

Wyrazy wsparcia i współczucia 
Najbliższym

przesyła

Dżemila Smajkiewicz-Murman
była przewodnicząca

Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
MZR w Gdańsku wraz z rodziną

28 marca 2015 roku zmarła

ZOFIA JÓZEFÓW 
z domu ASSANOWICZ

przewodnicząca
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 

MZR w Białymstoku
odeszła od nas na zawsze 

28 marca 2015 r.

Energiczna, 
chętna do pracy społecznej, 

oddana tatarskiej społeczności.

Wyrazy głębokiego współczucia 
i żaludzieciom, Ewie i Marcinowi,

składają

zarząd oraz członkowie
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 

MZR w Białymstoku

28 marca 2015 roku zmarła

ZOFIA JÓZEFÓW 
z domu ASSANOWICZ

Bolesna to wiadomość... 
Tak ciężko powiedzieć 

Zosia była...
A była po prostu człowiekiem, 

dobrą przyjaciółką,
ufała Bogu, z pokorą i spokojem 

szła swoją drogą do końca.

Taką pozostanie w mojej pamięci.
Jest już pod opieką 
Wszechmocnego.

Serdeczne wyrazy współczucia 
składa Najbliższym

Musa Czachorowski z rodziną 

28 marca 2015 roku zmarła

ZOFIA JÓZEFÓW 
z domu ASSANOWICZ

nasza Siostra w islamie, 
przewodnicząca 

Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
MZR w Białymstoku.

Niech Bóg Wszechmogący 
uchyli dla Niej bramy Raju.

Szczere wyrazy współczucia 
Najbliższym,

łącząc się w smutku i pamięci,

składa

Mohamed Adham Abd El Aal
przewodniczący

Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
MZR w Warszawie

wraz z zarządem oraz wszystkimi 
członkami

 

Do Boga należymy i do Niego wszyscy wracamy 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy
że 28 marca 2015 roku zmarła po ciężkiej chorobie

 ZOFIA SOFIJA JÓZEFÓW 
z domu ASSANOWICZ

przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR 
w Białymstoku, nasza krewna i przyjaciółka, dobry człowiek, 

zawsze chętna do działania i niesienia pomocy innym ludziom.
Cechowała Ją życzliwość i bezinteresowność, z godnym 
szacunku spokojem znosiła swe cierpienia. Niech Bóg 

Wszechmogący obdarzy Ją swoim bezustannym miłosierdziem. 
Spoczęła 29 marca br. na tatarskim mizarze w Bohonikach.

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie
składają

Tomasz Miśkiewicz – Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego

członkowie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego
przewodniczący i członkowie

Głównej Komisji Rewizyjnej MZR
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WYDARZENIA I INFORMACJE

Michał Łyszczarz

O MNIEJSZOŚCI TATARSKIEJ 
DLA NAJMŁODSZYCH
W marcu, kwietniu i maju br. w trzech bia-
łostockich szkołach podstawowych (nr 
26, 28 oraz 50) realizowano zajęcia eduka-
cyjne pt. „Różni, a jednak podobni – lek-
cje o mniejszości tatarskiej dla najmłod-
szych”. Projekt, którego wykonawcą jest 
Muzułmańska Gmina Wyznaniowa MZR 
w Białymstoku skierowano do uczniów 
dziewiętnastu klas pierwszych w ramach 
zadań ukierunkowanych na wspieranie 
dialogu międzykulturowego w systemie 
publicznej oświaty. Autorzy koncepcji 
warsztatów edukacyjnych za główny cel 
zajęć uznali przybliżenie kultury i zwycza-
jów Tatarów polskich, od wieków zamiesz-
kujących Podlasie. Niewątpliwe znaczenie 
ma również uświadomienie najmłodszym 
istoty tolerancji oraz tego, że pokojowa 
koegzystencja w pełni zaistnieć może tylko 
w przypadku zaakceptowania faktu róż-
norodności kulturowej. Poznanie tradycji 
i religii Tatarów ma także rozwiać lęk przed 
nieznanym, dzięki czemu dzieci mogą 
uzmysłowić sobie, że – pomimo istnieją-
cych różnic – możliwe jest wspólne życie, 
zabawa, praca i przyjaźń.

W skład zajęć weszły trzy bloki te-
matycznych. Podczas pierwszej lekcji 
uczniowie dowiadują się, kim są Tatarzy 
oraz kiedy przybyli do Polski. Uczestnicy 
warsztatów prowadzonych przez Dagmarę 
Sulkiewicz poznają również elementy tra-
dycyjnej kultury stepowej (przywiązanie 
do koni, koczownicze życie w jurtach), cha-
rakterystyczne dla czasów zanim Tatarzy 
wybrali osiadły tryb życia. W dalszej części 
przybliża się dzieciom na czym polega is-
lam. Uczniowie poznają budowę meczetu, 
mogą się dowiedzieć m.in. do czego służy 
minaret, jak wykonywany jest azan, kim 
jest imam, a także dlaczego kierunek mo-
dlitwy orientowany jest na południowy-
-wschód. Mogą zobaczyć co jest w środku 
meczetu, ciekawość budzą również koloro-
we dywany oraz arabska kaligrafi a i orna-
menty geometryczne na muhirach. Dzięki 
wykorzystaniu plansz przedstawiających kontrast pomiędzy 
ogromnym meczetem w Mekce, a małymi budynkami sa-
kralnymi w Bohonikach i Kruszynianach Dagmara Sulkiewicz 
może uświadomić dzieciom niewielką skalę islamu w Polsce 
i jego mniejszościowy charakter.

Uczniowie poznają ponadto zasady i rytuały towarzyszące 
muzułmańskiej modlitwie oraz podstawowe fi lary wiary. Lek-
cję kończy przybliżenie najmłodszym elementów dziedzictwa 
kulturowego polskich Tatarów. Dzieci mogą dowiedzieć się 
m.in. jakie święta obchodzą Tatarzy i jakie potrawy kulinar-
ne wówczas im towarzyszą. Długo oczekiwanym momentem 
jest pokaz strojów tatarskich na co dzień wykorzystywanych 

przez zespół „Buńczuk”. Wiele radości sprawia zwłaszcza 
możliwość ich przymierzenia.

Druga godzina lekcyjna, która odbywa się po zakończeniu 
części warsztatowo-teoretycznej, przeznaczona jest na sa-
modzielną aktywność uczniów. Dzieci wykonują wtedy pra-
ce plastyczne z wykorzystaniem wydrukowanych wcześniej 
szablonów. Kolorowanki przedstawiają najbardziej charakte-
rystyczne elementy kultury tatarskiej, które były wcześniej 
omawiane: meczety w Bohonikach i Kruszynianach, scenę 
modlitwy, postać imama, napis „islam”, dzieci ubrane w stro-
je tatarskie. Gotowe prace zostaną wywieszone w klasie na 
tablicy promującej osiągnięcia uczniów. Trzecia godzina lek-

Dagmara Sulkiewicz opowiadała dzieciom m.in. o tatarskiej kulturze.

Różne dzieci: a jednak do siebie podobne!
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Joanna Puchalska

KOŁDUNY U MAJORA BIELAKA
Łostaje położone są w południowo-wschodniej części 
powiatu oszmiańskiego, nad granicą powiatu wołożyń-
skiego, w skład którego cząstka Łostaj również wchodzi 
w jego północno-zachodniej stronie. Znajdują się one 
w odległości około 40 km od Oszmiany i ok. 25 km od Wo-
łożyna, 12 km od Borun oraz 5 km od historycznego Kre-
wa z jego zamkiem.

 Leon Kryczyński, Dobra łostajskie (1600–1789)

Ta „odwieczna tatarska osada” pojawia się w stylizowanej 
na diariusz szlacheckiej opowieści zatytułowanej „Pamięt-
niki kwestarza”. Autor, sławny gawędziarz Ignacy Chodźko 
(1794–1861), sam pochodzący z ziemi oszmiańskiej, wychował 
się w atmosferze dawnych tradycji i obyczajów sarmackich. 
Bohaterem wydanej w 1844 roku książki uczynił bernardyna 
wędrującego po Litwie i zbierającego jałmużnę na klasztor 
w Nieświeżu. Tak naprawdę peregrynacje brata Michała Ław-
rynowicza są zręcznym pretekstem do pokazania całej galerii 
kontuszowych typów zamieszkujących Wielkie Księstwo Li-
tewskie. Akcja toczy się tuż przed wyprawą Napoleona na Mo-
skwę i w trakcie przemarszu „bratnich” wojsk. Chodźko pisze 
potoczyście, serwuje przy tym czytelnikowi sporą dawkę hu-
moru. Żywe dialogi niemal się słyszy, a skoro się je słyszy, tym 
wyraziściej stają przed oczami postacie w żupanach, wiodące 
ożywiony dyskurs z odzianym w brązowy habit zakonnikiem, 
zręcznie przymawiającym się o wsparcie dla klasztoru. 

Dzieje przedzakonne miał ów bernardyn Chodźki bujne 
i malownicze, niczym Mickiewiczowski ksiądz Robak. Mar-
szałek dworu u pana wojewody, prowadził mocno światowe 
życie, brał udział w licznych szlacheckich burdach i awan-
turach, aż po zatargu z chlebodawcą, umknął do klaszto-
ru, gdzie go dopadła „prawdziwa wokacja”. Nim wyruszył 
na swoją pierwszą kwestarską wyprawę, ksiądz gwardian 
udzielił mu stosownych wskazówek i brat Michał dowiedział 
się wtedy, że „hojność od humoru zależy”. Trzeba przyznać, 
że maksymę tę umiejętnie potrafi ł w praktyce wykorzystać 
i radził sobie znakomicie. 

W kolejnych dworach i domach, które odwiedza, czeka cała 
plejada szlacheckich typów. Czasy wprawdzie są już porozbio-
rowe, ale jeszcze nie zatarły się poczciwe sarmackie obyczaje. 
Jest tu więc pan starosta, który od progu wita naszego boha-
tera słowami hospes venit, Christus venit, po czym hojnie go 
obdarowuje. Jest wdowa, która trzech mężów pochowawszy, 
nieutulony żal koi „starą gorzałeczką”. Kwestarz sprytnie to 
wykorzystuje, aby przy suto zastawionym stole przymówić się 
o trzy barany za każdego męża, a w intencji czwartego ożen-
ku – o czwartego. Odwiedza też niejakiego pana Bielewicza, 
gdzie wysłuchuje barwnych opowieści o wyczynach słynnego 

ekscesanta pana 
Wo ł o d ko w i c z a , 
o którym mówiono, 
że „strzelał baby jak 
kukawki”. Spotyka 
rotmistrza, który 
chce go nakłonić 
do zrzucenia habi-
tu i wstąpienia do 
wojska. I tak dalej, a im dalej tym ciekawiej. W różnobarwnej 
panoramie wielkoksiążęcolitewskiej szlachty nie mogło oczy-
wiście zabraknąć Tatara. I tak w jednej ze swoich kwestarskich 
wypraw brat Michał trafi a do Łostaj. A że dowiedział się od pa-
cholika, iż jest to wieś, gdzie sami Tatarzy mieszkają, pomyślał 
więc, że „nie ma po co do muzułmanów zajeżdżać”. 

„Mijaliśmy więc dworek pana Amurata, gdy on sam powra-
cając z pola, spotkał nas przed swoimi wrotami i:

– Stój! – zawołał. 
– Niech będzie… upadam do nóg! – zacząłem z nałogu, 

a dokończyłem postrzegłszy się. 
– Na wieki wieków… kłaniam uniżenie! – odpowiedział uśmie-

chając się. – A dlaczegoż to mijasz poczciwych ludzi i sąsiadów?” 
Dalej pan Amurat zaprasza braciszka do siebie, obiecując, 

że kołdun tatarski wart bernardyńskiego brzucha. Obietnica 
została spełniona. Córka pana domu, ładna Ajeszka, dostała 
polecenie, by drugą kopę kołdunów wsypać do rondla. A do 
tego… „Mahomet zabronił nam wina, miłościwy księżulu! Ale 
o wódeczce w Alkoranie cyt! A zatem my winu dajemy kwit, 
a wódeczkę i luleczkę ciągniem sobie po troszeczkę”. Kołdu-
ny podane przez pannę okazały się magni saporis i poszła ich 
wielka misa, zgodnie z zapowiedzią zapita „dla konkokcji wó-
deczką”. Na nieco wścibskie pytanie braciszka, czy „utrzymuje 
seraj”, pan Amurat odparł fi lozofi cznie: „My doświadczyliśmy, 
że z jedną kobietą trudno czasem dojść do ładu, cóż dopiero, 
jakby ich mieć tuzin!”

Podczas pogawędki gospodarz wyznał, że jest synem słyn-
nego generała Bielaka, i opowiedział historię swego rodu. Za-
kończył zaś wywód słowami: 
„Ani ziemi, ani łuku żaden Bielak za miliony nie odda. […] Go-
spodarstwo u nas niewielkie, często na Bejram ostatnia idzie 
pod nóż krowa, ale za to do korda każdy gracz”. 

Po czym uraczył gościa anegdotą, jak skorzy „do korda” 
mieszkańcy Łostaj poradzili sobie z francuskimi maruderami, 
stanowiącymi prawdziwą zmorę dla litewskich miasteczek 
i wsi. Przede wszystkim przygotowali się i powitali rabusiów 
w pełnym rynsztunku bojowym, przywdziawszy „mundury 
nasze ofi cerskie”. 
„ – Russ? – zawołali oni, zbliżając się. 

cyjna pomyślana została jako nagroda dla dzieci za zaangażo-
wanie włożone podczas zajęć. Podsumowaniem warsztatów 
edukacyjnych ma być umożliwienie najmłodszym spotkania 
z Tatarami i ich kulturą. Szkoły biorące udział w projekcie 
odwiedzi z krótkim występem młodzieżowy zespół pieśni 
i tańca „Buńczuk” z Białegostoku. Później odbędzie się degu-
stacja potraw tatarskich oraz wręczenie upominków autorom 
najładniejszych prac plastycznych.

Projekt pt. „Różni, a jednak podobni – lekcje o mniejszości 
tatarskiej dla najmłodszych” objął honorowym patronatem 

Podlaski Kurator Oświaty. Realizacja zadania jest możliwa 
dzięki dofi nansowaniu w wysokości 85% budżetu, udzielone-
go przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
oraz środkom własnym Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
MZR w Białymstoku. Informacje o zajęciach edukacyjnych 
oraz dane kontaktowe są dostępne na stronie interneto-
wej MZR pod adresem: http://www.mzr.pl/pl/news.php?i-
d=64&idx=701

Tekst i zdjęcia: Michał Łyszczarz 
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 – Tatar! – odpowiedziałem, podnosząc dubeltówki, a pałasze 
gołe wisiały u nas na temblakach na rękach”.

Bez większego problemu rozgromili Francuzów, odebrali 
im zagrabiony dobytek, a samych powiązanych odstawili do 
Oszmiany. Gdy wieść o tym się rozeszła, inne oddziały wojsk 
sprzymierzonych omijały Łostaje skwapliwie. „Co dla obu 
stron szczęśliwie i dla waści, księżulu, bo ci barana dać mogę”. 
Tak więc na koniec wizyty gościnny gospodarz ofi arował dla 
klasztoru braci mniejszych obserwantów „pięknego barana na 
pierwszą znajomość” i nim ruszył do meczetu na modlitwę, 
„pożegnaliśmy się ad felix videndum!”.

Obrazek to idylliczny i sporo mówiący o wielokulturowości 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, a także świadczący o sympa-
tii autora dla Tatarów. Pomieszał on tutaj prawdę z fantazją, 
którą to mieszankę rozdzielił Leon Kryczyński w swojej pracy 
poświęconej Łostajom. Amurat Bielak jest postacią fi kcyjną, 
gdyż żaden z Bielaków nie mieszkał w Łostajach, ani żaden 
z dziewięciu synów sławnego Józefa nie nosił tego imienia. Po-
nadto nie było tu meczetu, do którego bohater Chodźki udaje 
się na modlitwę. Kryczyński ma też zastrzeżenia co do nieco 
fantastycznych wywodów pana majora w kwestii genealogii. 
Przyznaje za to, że w postaci pana Amurata Chodźko pięknie 
potrafi ł pokazać tatarskie cechy: „przedziwnym sposobem 
litewska ociężałość łączyła się z tatarskim gorącym tempera-
mentem, żmudzka rozwaga ze wschodnią brawurą”. Podoba 
mu się także porównanie „natury muślima z damasceńską sza-
blą”. Pan major tłumaczy bowiem bernardynowi, iż: „tatarskie 
prawe i ogniste serce – to klinga, szlachecka mowa i głowa 
– furdyment”. I tak właśnie jest. Amurat Bielak to dzielny żoł-
nierz i człowiek wykształcony, który posługuje się szablą i łaci-
ną równie sprawnie jak jego polski herbowy pan brat. 

Autorowi wszystko wolno. Także łączyć w wybranych 
proporcjach prawdę z fi kcją. Być może Chodźko, publikujący 
w zaborze rosyjskim, nie mógłby za bardzo chwalić dzielne-
go Józefa, który dał niezłego łupnia Moskalom. Napisał zatem 

zawoalowany komplement, zasłaniając się jego fi kcyjnym sy-
nem. Bo że generała szanował to oczywiste; świadczy o tym 
chociażby sformułowanie, że go „znała cała Litwa” oraz wyli-
czanie zasług rodu najpierw dla Litwy, potem dla całej Rzecz-
pospolitej. 

Przyjrzyjmy się zatem postaci bohaterskiego generała ma-
jora wojsk polskich. Urodził się w roku 1741 w tatarskich pod-
nowogródzkich Łowczycach. Służbę rozpoczął pod dowódz-
twem generała Czymbaja Murzy Rudnickiego. Uczestniczył 
w wojnie siedmioletniej (1756–1763), walczył na Śląsku, w Sak-
sonii i Czechach. Wyróżniał się odwagą, odznaczył się licznymi 
wojennymi wyczynami. W roku 1764 objął dowództwo sformo-
wanego z tatarskich chorągwi 4. Pułku Litewskiego Przedniej 
Straży. Za zasługi otrzymał wieś Koszoły w powiecie bialskim, 
która wcześniej należała do generała Czymbaja Murzy Rud-
nickiego. Dołączył do konfederacji barskiej, brał udział w bi-
twie pod Stołowiczami, potem uczestniczył w wojnie polsko-
-rosyjskiej 1792 roku. Był jednym z najbardziej utalentowanych 
ofi cerów i odznaczony został Krzyżem Virtuti Militari. 

Przystąpił do powstania kościuszkowskiego i wtedy nie-
spodziewanie zmarł, nad czym ubolewają do dziś historycy, bo 
Kościuszko świetnie dowodził piechotą, ale gorzej radził sobie 
z jazdą – tu właśnie zabrakło szarżującego na złamanie karku 
generała Bielaka. Pochowany został na mizarze w Studzian-
ce. Miał trzynaścioro dzieci, w tym dziewięciu synów. Z tego 
Abraham był porucznikiem, Samuel – podpułkownikiem, Mu-
stafa – rotmistrzem, Machmet – porucznikiem, Albrycht – po-
rucznikiem, Osman – chorążym, Soliman – porucznikiem. Fak-
tycznie nie ma wśród nich majora Amurata. Dobrze jednak, że 
taka postać została stworzona. Bez niego opowieść Ignacego 
Chodźki o sarmackich obywatelach Wielkiego Księstwa Litew-
skiego byłaby pozbawiona wyjątkowo wdzięcznego akcentu. 

Joanna Puchalska 

Jan Wimmer

TATARSKIE BIOGRAFIE 
– ALEKSANDER KRYCZYŃSKI
Kryczyński Aleksander h. Radwan odm. (zm. 1673), rot-
mistrz w służbie polskiej, potem tureckiej, bej barski. Pocho-
dził z rodziny Tatarów litewskich, która w latach dwudzie-
stych XVII w. wywędrowała na Wołyń. Prawdopodobnie był 
synem Jana, zwanego „Głuchym”, chorążego kondrackiego. 
Do służby w wojsku koronnym wstąpił Kryczyński w cza-
sie walk z powstaniem Bohdana Chmielnickiego. Pierwsza 
wzmianka o nim pochodzi z 1 X 1653 r., kiedy to występował 
jako towarzysz na czele 4-konnego pocztu w komputowej 
chorągwi tatarskiej Dymitra Jerzego Wiśniowieckiego (słu-
żył zapewne wcześniej, lecz brak rejestrów popisowych nie 
pozwala tego prześledzić). 1 I 1654 r. otrzymał list przypo-
wiedni na własną chorągiew tatarską, na której czele słu-
żył w armii koronnej bez przerwy do roku 1672. Brał udział 
w kampanii żwanieckiej 1653 roku i działaniach na Ukrainie 
1654/5 r. W lecie 1655 roku walczył przeciw wojskom mo-
skiewskim i Kozakom w grupie hetmana wielkiego koron-
nego Stanisława Potockiego, którego uratował od śmierci 
w bitwie pod Gródkiem. 

Jako jeden z rotmistrzów podpisał 29 XII 1655 r. akt konfe-
deracji tyszowieckiej, po czym w styczniu 1656 roku rozpoczął 
pod komendą Stefana Czarnieckiego słynny rajd przeciw Szwe-
dom. Po osaczeniu Karola Gustawa uczestniczył w wyprawie 
Stefana Czarnieckiego przeciw odsieczy Fryderyka badeńskie-
go; idąc w przedniej straży wraz z dwoma innymi chorągwiami, 
rozbił 6 IV t. r. pod Kozienicami tylną straż Szwedów i bił się 7 
IV pod Warką. Potem wziął udział w wyprawie do Wielkopol-
ski, wyzwalaniu Warszawy i bitwie warszawskiej (29-31 VII 1656 
r.), a następnie w wyprawie na Pomorze. W roku 1657 bił się, 
zapewne w ramach dywizji hetmana Potockiego, z Rakoczym. 
W r. 1658/9 pozostawał Kryczyński wraz ze swą chorągwią 
na Wołyniu, skąd posłował na sejm 1659 roku w imieniu tam-
tejszych Tatarów domagających się potwierdzenia dawnych 
praw. W 1660 roku uczestniczył w kampanii odznaczając się 
w walkach pod Cudnowem i Słobodyszczami, gdzie odniósł 
kilka ran. W latach 1661–3 należał do Związku Święconego 
(u p. Jelskiego), potem brał udział w wyprawie Jana Kazimierza 
1663/4 r. i w dalszych walkach na Ukrainie. W r. 1665/6 bił się po 
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Włodzimierz A. Gibasiewicz

TATARZY POLSCY TAKŻE LEKARZAMI 
WETERYNARII
Na wstępie słów kilka o genezie tematu. Ciągle powtarzam, 
że to los kieruje ścieżkami, po których się poruszamy. Z okazji 
75. rocznicy urodzin prof. Krzysztofa J. Wojciechowskiego, 
znanego lekarza weterynarii, zaproszony zostałem do 
Białowieży i tam spotkałem prof. Teresę Zaniewską. Od 
niej dowiedziałem się o lekarzu weterynarii pochodzenia 
tatarskiego – Bekirze Biciutce. Otrzymałem też piękny 
katalog wystawy pt. „Tatarzy polscy. Historia i kultura”1, zor-
ganizowanej przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

W zamieszczonym tam artykule pt. „Pierwiastek tatarski 
w duchowości polskiej”2 prof. Teresa Zaniewska napisała: „Ta-
tarzy, którzy przez wieki tak pięknie Rzeczypospolitej służyli 
mądrą radą i swą walecznością, są po dziś dzień cenną złotą 
nicią w polskim arrasie (...). W preambule reaktywowanego 21 
kwietnia 1992 roku Związku Tatarów Polskich czytamy: W IMIĘ 
BOGA MIŁOŚCIWEGO I LITOŚCIWEGO, ku upamiętnieniu 
i kontynuowaniu dziejów tatarskich i muzułmańskich Przod-
ków naszych, których przed sześcioma wiekami Najjaśniejsza 
Rzeczpospolita do Łona swego przytuliła, ziemie i szlachect-
wem obdarowała, wolność wyznania i pełnię praw obywatel-
skich zapewniła, a w zamian nasze umiłowanie uzyskawszy 
– OJCZYZNĄ naszą została”. 

„Tatarzy polscy – pisze pięknie dalej prof. Teresa Zaniewska 
– orientalny kwiat, który wyrósł pomiędzy kwiatami rodzimy-
mi w bukiecie kultury polskiej. Na przestrzeni wieków dwie 
nasze społeczności istniały przeciwko sobie (Legnica, 1241), 

1 Katalog wystawy „Tatarzy polscy. Historia i kultura”, 27.06.–
30.09.2009 r. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spo-
żywczego w Szreniawie.

2 T. Zaniewska, Pierwiastek tatarski w duchowości polskiej, „Problemy 
rozwoju turystyki wiejskiej na Wileńszczyźnie, Mazowszu i Podlasiu”, 
t. VII, Warszawa-Biała Waka, 2005.

obok siebie, ze sobą. Dziś bez wątpienia istnieją także dla sie-
bie nawzajem”. I wiersz bez tytułu autorstwa Aldony Kraus: 

Śpią Tatarzy, polskie ramię zbrojne
Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Śpią Ich wnuki – Oni dali Polsce
Swoją Miłość i głód Ich wschodu.

W roku 1931 wśród 1364 zarejestrowanych lekarzy 
weterynarii odnalazłem tylko dwóch, którzy jako swoje 
wyznanie podali islam. Byli to Bekir Biciutko i Stefan 
Chazbijewicz. Dalsze poszukiwania pozwoliły dołączyć do tej 
grupki trzech, a może czterech kolejnych lekarzy: Henryka 
Biciutkę, Rustema Murza-Murzicza i Juliana Wujcika. Tym 
czwartym mam być ja – Włodzimierz A. Gibasiewicz.

BEKIR BICIUTKO
Syn Jakuba, urodzony w roku 1872 na Mińszczyznie (jak 
pisze płk Konrad Millak w „Słowniku polskich lekarzy 
weterynaryjnych 1394–1918”, Lublin-Warszawa 1960–1963, 
s. 113), Tatar polski, muzułmanin, dyplomowany lekarz wet. 
w Dorpacie (1899), służył w wojsku rosyjskim jako lekarz wet. 
straży granicznej (1900), w brygadzie tomaszowskiej (1903) 
i w brygadzie gorżdyńskiej, następnie jako rejonowy lekarz 
weterynarii w obwodzie terskim na Kaukazie (1907); uczest-
nik I wojny światowej. Od 1 marca 1921 roku do 1 stycznia 
1922 był kontraktowym lekarzem weterynarii w Szpitalu Koni 
nr 3 w Białymstoku, a następnie pracował tamże jako miejski 
lekarz weterynarii (1923). 

3 K. Millak, Słownik polskich lekarzy weterynaryjnych 1394–1918. PWRiL 
Lublin-Warszawa 1960–1963.

stronie królewskiej z rokoszanami Lubomirskiego, w 1667 wal-
czył z najazdem tatarsko-kozackim.

Nagrodzony w roku 1659 przez króla dzierżawą wsi Wólka 
Horodelecka koło Sokala (pow. i woj. bełskie), w roku 1665 
otrzymał Kryczyński za wstawieniem sejmiku ziemi halickiej 
wieczystą dzierżawę wsi Ceceniowce koło Krzemieńca (woj. 
wołyńskie). W latach sześćdziesiątych XVII w. posiadał ponad-
to części wsi Dobraczyna i Żabocina (pow. i woj. bełskie) oraz 
Tetewczyc (pow. lwowski). W chwilach wolnych od służby 
wojskowej zajmował się energicznie gospodarowaniem; wcho-
dził przy tym w nieustanne zatargi z sąsiadami. W roku 1671 
wyruszył wraz z Sobieskim na wyprawę przeciw Doroszence 
i Tatarom; po kampanii ubezpieczał ze swą chorągwią okolice 
Białej Cerkwi. Wówczas w służących dotąd wiernie oddziałach 
tatarskich wszczął się ferment: przyczyną jego były z jednej 
strony dyskryminacja Tatarów przez szlachtę polską i wielo-
letnie zaleganie z żołdem stanowiącym podstawę utrzymania 
żołnierzy, z drugiej niechęć do pewnej już wojny z Turcją. 

Kryczyński, gorliwy muzułmanin, był jednym z przywód-
ców buntu. Na wiosnę 1672 roku udał się ze swym oddziałem 
i dorosłym synem do Doroszenki, w sierpniu zaś dołączył do 
armii tureckiej. We wrześniu-październiku wraz z ordą uczest-
niczył w najeździe, wymknął się jednak z pogromu zadanego 

Tatarom przez Sobieskiego. Wraz z innymi oddziałami Lipków, 
tj. Tatarów koronnych, walczył w roku 1673 początkowo pod 
Kamieńcem. Zdobył wysokie uznanie sułtana, który nadał mu 
tytuł beja ważnej twierdzy Baru. Wśród części Lipków poja-
wiły się jednak wkrótce dążenia w kierunku powrotu do służ-
by polskiej. Kryczyński zwalczał je zdecydowanie i 13 X 1673 
roku został przez oponentów zabity w Barze. Był wybitnym 
dowódcą lekkiej jazdy. Żonaty był dwukrotnie, 2. v. z Hołubką 
Łosiówną; z pierwszego małżeństwa miał syna, który dzielił 
jego losy po zdradzie, w latach osiemdziesiątych jednak wrócił 
prawdopodobnie do kraju. 

Jan Wimmer (Polski Słownik Biografi czny) 

Dziadulewicz S., Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wil. 1929; 
Kersten A., Z badań nad konfederacją tyszowiecką, „Roczn. 
Lub.” T. 1: 1958; Kryczyński S., Bej barski, „Rocznik Tatarski” 
(Zamość) T. 2: 1935 (wyzyskana obszerna literatura i źródła); 
Wimmer J., Materiały do zagadnienia organizacji i liczebności 
armii koronnej, Studia i Mater. Do Hist. Wojsk., W. 1958–60 
IV–VI; Woliński J., Materiały do dziejów wojny polsko-turec-
kiej 1672–6, Studia i Materiały do Hist. Wojsk. W. 1964 X/2 – 
AGAD: Akta Skarb. Wojsk., Dz. 86 rkp. 123.  
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We wspomnianym katalogu wystawy w Szreniawie 
znajdują się fotografi e kilku dokumentów dotyczących Bekira 
Biciutki: 

• zaświadczenie w języku estońskim i rosyjskim 
stwierdzające, że jest absolwentem Jurewskiego In-
stytutu Weterynaryjnego i otrzymał dyplom 18 kwi-
etnia 1899 roku. Papier, rękopis, wym. 35 x 22,7 cm, 
MBHD/1459;

• charakterystyka służby lekarza weterynarii. Papier, 
rękopis, Białystok, 1932, wym. 35,4 x 22,5 cm, MBHD 
1460;

• akt nadania obywatelstwa polskiego wystawi-
ony przez wojewodę 
białostockiego 12 maja 1925 
roku. Papier, druk, wym. 36 
x 22,4 cm, MBHD/1452;

• pismo Prezydenta Mia-
sta Białegostoku o nada-
niu Medal Dziesięciolecia 
Odzyskania Niepodległości, 
1930. Papier, druk, wym. 
10,5 x 17,2 cm, MBHD/1457;

• książeczka stanu służby 
ofi cerskiej majora lek-
arza weterynarii, wydana 
6 lutego 1932 roku przez 
Powiatową Komendę 
Uzupełnień w Białymstoku. 
Papier, druk, rękopis, wym. 
13,5 x 10 cm, MBHD/1451. 

Z zaprezentowanych doku-
mentów wynika, że Bekir Biciutko 
s. Jakuba i (wpis mało czytelny) 
urodził się 18 grudnia 1872 roku 
w Mińsku Litewskim. Prowadzone 
poszukiwania pozwoliły ustalić, że 
miał syna Henryka, także lekarza 
weterynarii. 

HENRYK BICIUTKO
Urodził się 24 maja 1905 roku w Geog-Tope na Kaukazie. 
Ojciec – Bekir Jakowlew Biciutko, matka Kornelia z domu 
Akkorberg, ur. 31 marca 1879 roku w Goraju (woj. lubel-
skie). Deklarował wyznanie ewangelicko-luterańskie. 
Świadectwo dojrzałości otrzymał 25 kwietnia 1928 roku 
w Gimnazjum Koedukacyjnym J. Zeligmana, J. Lebenhafta i J. 
Dereczyńskiego w Białymstoku. Na Wydział Weterynaryjny 
UW immatrykulowany 11 października 1928 roku. Uchwałą 
Rady Wydziału 29 listopada 1931 roku otrzymał dyplom lek-
arza weterynaryjnego. 

Dalsze informacje znajdujemy w przywołanym już 
doskonałym opracowaniu płk. Konrada Millaka: „Po 
ukończeniu studiów był asystentem na klinice chorób 
wewnętrznych Wydziału Wet. Uniwersytetu Warszawskiego 
(1933–1939); podczas okupacji był wolno praktykującym i re-
jonowym lekarzem wet. w powiecie siedleckim (1939–1944). 
Od roku 1944 służył w Wojsku Polskim jako komendant sz-
pitala wet. zakaźnego, a następnie epizootiolog w sztabie 
okręgu i szef weterynarii Dowództwa Okręgu Wojskowego 
Pomorze w stopniu majora. W roku 1950 przeszedł do rezer-
wy i objął stanowisko wykładowcy patologii szczegółowej 
chorób wewnętrznych w Zespole Techników Rolnych w Byd-
goszczy. Zmarł 13 sierpnia 1955 roku w Bydgoszczy”. 

Henryk Biciutko był autorem kilku prac z zakresu weteryna-
rii: „Omacywanie przez prostnicę i znaczenie tego sposobu 
badania”, „Ostre rozszerzenie żołądka u koni i jego lecze-

nie”, „Zatkanie jelita ślepego i jego leczenie”, „Niedrożność 
prosta jelit cienkich u koni”, „Komentarze metodyczne 
do podręcznika anatomii i fi zjologii zwierząt i do ćwiczeń 
z anatomii, fi zjologii i chorób wewnętrznych zwierząt dla uc-
zestników Weterynaryjnego Liceum Korespondencyjnego”.

STEFAN CHAZBIJEWICZ
Urodził się w roku 1863, jako syn Jakuba. Jak podaje „Spis 
lekarzy weterynaryjnych w Rzeczypospolitej Polskiej” z roku 
1931 (13) był „wyznania mahometańskiego”. Dyplom lekar-
za weterynaryjnego otrzymał w Dorpacie (Estonia) w roku 

1890. Rok później został odde-
legowany do walki z księgosuszem 
w obwodzie turgajskim. Po powro-
cie pracował w guberni wileńskiej. 
W roku 1902 został powiatowym 
lekarzem weterynarii w Trokach. 
W roku 1910 – młodszym gubernial-
nym lekarzem weterynarii w Wilnie. 
Od roku 1923 pracował jako miejski 
lekarz weterynarii w Wilnie, zaś 
w roku 1931 pozostawał sejmikowym 
lekarzem w Nowogródku. 

W Litewskim Centralnym 
Archiwum Państwowym w Wilnie 
znajduje się jego teczka osobowa 
z lat 1923–1926, a w niej informacje 
(w jęz. polskim) o ukończeniu 
studiów, o przebiegu służby, 
rodzinie i zwolnieniu z pracy. Druga 
karta podaje, że w latach 1921–1926 
zamieszkiwał z rodziną w Wilnie 
(wpisy w księdze meldunkowej 
mieszkańców). „Miał zginąć 
podczas Powstania Wileńskiego”, 
w roku 1944 – podaje Bartłomiej 
P. Wróblewski na stronie www.
archiwumkorporacyjne.pl4. Nie 
wiadomo tylko, czy zabili go 
Niemcy, czy też Rosjanie?

RUSTEM (RUSTYM) MURZA-MURZICZ
to bardzo tajemnicza postać wśród lekarzy weterynarii 
i kawalerzystów. Urodził się w roku 1921 w miejscowości 
Bizerta w Tunezji. Książę tatarski, lekarz weterynarii, kawaler 
Orderu Virtuti Militari. Oficer 1 Szwadronu Tatarskiego 13 
Pułku Ułanów Wileńskich. Akta IPN podają, że w roku 1938 
służył w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 
jako wachmistrz podchorąży, później – chorąży. Zmarł 23 
lipca 1980 roku, pochowany na Muzułmańskim Cmentarzu 
Tatarskim w Warszawie.

Dr Waldemar W. Bednarski w książce „Na lubelskim 
i puławskim bruku” (Puławy 2003) wspomina: „Na Zlocie 
Grunwaldzkim 1–16 lipca 1960 r. zupełnie przypadkowo 
spotkałem niezwykle oryginalnego, wręcz egzotycznego 
osobnika. Był to Murza-Murzicz, z rodu sienkiewiczowskich 
Lipków, a we wrześniu 1939 r. rotmistrz szwadronu tatarskiej 
jazdy.”

Niestety, wszelkie poszukiwania dotyczące studiów 
Rustema Murza-Murzicza, jego służby wojskowej, życia 
prywatnego i pracy zawodowej w archiwach i wszelkich 
dostępnych źródłach kończą się niepowodzeniem. 
Przykładowo: „W wyniku przeprowadzonej kwerendy w zaso-

4  http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korpora-
cyjne/lwow/k-lutyko-venedya/ – dostęp 20.04.2015 r. 

Stefan Chazbijewicz z członkami Korporacji Lutycja 
w Dorpacie, rok 1888.
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bach Centralnego Archiwum Wojskowego (w kartotece akt 
personalnych – odznaczeniowych okresu międzywojennego 
oraz kartotece oficerów po 1945 r.) nazwiska rotmistrza 
R. Murza-Murzicza ur. 27. 10. 1921 r. nie odnaleziono. 
Jednocześnie nadmieniam, że w celu podjęcia poszukiwań 
w materiałach archiwalnych 13 Pułku Ułanów Wileńskich 
(zachowały się tylko rozkazy dzienne za lata 1925–1938) proszę 
o podanie informacji, w jakich latach osoba pełniła służbę i czy 
1921 rok urodzenia jest właściwy. Podpisano E. Ob.”

Poszukiwania trwają. Wreszcie mam potwierdzenie, że 
osoba nazywająca się Rustem Murza-Murzicz faktycznie 
istniała i przed II wojną światową mieszkała w Wilnie. 
W Litewskim Centralnym 
Archiwum Państwowym 
w Wilnie, które zawiera zbiory 
archiwalne Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, znajdują się 
kartoteki z tym nazwiskiem i datą 
urodzenia 1921 r. W kartotece 
oznaczonej sygnaturą LCVA, R.F-
626, Ap.1, B. 301, L.2 podano, że 
od 30 listopada 1943 roku był 
w obozie dla przesiedleńców. 
W następnej kartotece, sygn. 
LCVA, F. 626, Ap.1, B.272, L. 85-
86ap zapisano, że od 8 grudnia 
1943 roku znajdował się w obozie 
przesiedleńczym Auffanglager, 
Wilno, St. Johannstrasse 3. I kolejna 
kartoteka z zapisem w języku 
niemieckim, że od 12 grudnia 1943 
roku był robotnikiem przymusowym w miejscowości Boosen. 

Kolejny dokument, karta z roku 1940 spisana w języku 
litewskim, podaje, że Rustem Murza-Murzič, urodzony 26 
stycznia 1928 r. w Bizercie, mieszkał w Wilnie w latach 
1939–1940 i był uczniem. Natomiast w teczce służbowej 
ojca Rustema, w której znajdują się zdjęcia jego rodziców, 
odnaleziono księgę meldunkową mieszkańców z wpisem 
jego nazwiska w 1921 r. Trudno to wszystko zrozumieć.

Poszukiwania trwają. Przeglądając akta zgromadzone 
przez Oddział IPN5 w Poznaniu: siedem kart oznaczonych 
E-14-B, trzy E-16, kartę zagadnieniową oraz dwie karty 
z Dziennika Archiwalnego SUSW6 znalazłem informację, że 
Rustem Murza-Murzicz, syn Stefana i Ofly Zade, pracownik 
umysłowy, wykształcenie średnie, bezpartyjny, mieszkał 
w Ożarowie przy ul. Kolejowej (dane z 1956 r.) i następnie 
w Warszawie przy ul. Puławskiej (dane z 1973 r.). Znajduje 
się tam także zapis, że nie był „TW”7 i że dokumentów 
dotyczących osoby o tym nazwisku nie ma w Archiwum 
Wojskowym, Paszportowym ani w innych archiwach. 

W Zapisie Ewidencyjnym z Dziennika Archiwalnego 
SUSW, sygnatura SK poz. 968 z 7 lipca 1971 roku Wydziału III 
UBP w Warszawie, odnotowano powiązania Rustema Murza-
Murzicza z Marianem Henrykiem Adamskim s. Stanisława, ur. 
8 września 1927 roku, w okresie Powstania Warszawskiego 
członkiem Korpusu Bezpieczeństwa8. Czego ono dotyczyło 
nie wiadomo, gdyż materiały zniszczono w roku 1986 (B-10 
1980 r. Nr 6929/IV Prot. 038/86 mater. Zniszcz.).

W Państwowym Archiwum w Warszawie znajduje się 
wyrok Sądu Rejonowego z roku 1949 uznający Stefana 
Murza-Murzicza – prawdopodobnie ojciec Rustema – za 
zaginionego w latach 1939–1945.

5  Instytut Pamięci Narodowej.
6  Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych.
7  Tajny współpracownik.
8  Konspiracyjna organizacja wojskowa działająca od końca 1943 r. Po-

czątkowo podlegała Armii Krajowej, w r. 1944 uznała Krajową Radę 
Narodową i Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego.

JULIAN WÓJCIK (WUJCIK)
Urodził się w roku 1871 w Skosinie w Małopolsce, zmarł 
20 grudnia 1925 r. W roku 1900 otrzymał dyplom lekarza 
weterynaryjnego na Akademii Weterynaryjnej we Lwowie. 
Zaraz po studiach podjął pracę miejskiego lekarza weterynarii 
w Leżajsku, a w roku 1903 był miejskim lekarzem w Złoczowie. 
Następnie pracował w Bohorodczanach w namiestnictwie 
lwowskim, w Borszczowie i w roku 1907 w Podhajcach. W roku 
1923 był powiatowym lekarzem weterynarii w Przemyślanach, 
a w następnym roku w Czortkowie. Przeglądając kwartalnik 
„Cracovia Leopolis” z roku 2006, natrafiłem na tekst 
Ignacego Tekliński opowiadający o Julianie Wójciku: „Roman 

Voelpel [...] w szkole miał 
uczennicę, pełną wschodniego 
temperamentu, Marię Wójci-
kównę, znacznie od siebie 
młodszą. Połączyła ich miłość 
i pobrali się. Maria była córką 
zamożnego lekarza weterynarii, 
znawcy i kolekcjonera antyków, 
dr. Juliana Wójcika, pochodzącego 
z polskich Tatarów”. 

Wspomina Wójcika płk Konrad 
Millak w swojej autobiografii 
„Kwiaty dla Anny”: „Szukałem 
sztabu 4. Armii, do której należał 
mój Korpus. I gdzieś po drodze, 
pod Albertynowem, wpadłem na 
biwak trenu 6. Dywizji Piechoty. 
Był i Staś Chróścielewski, i Wacław 
Filipowicz i miły doktor Wójcik”. 

*
Korzystając z okazji, podam kilka informacji „źródłowych” 
dotyczących Gibasiewiczów, raczej z kręgu legend niż faktów 
– ale może coś w tym jest? 

Na wstępie chciałbym poprosić Musę Czachorowskiego 
o wyrażenie zgody na wykorzystanie w niniejszej publikacji 
kilku zdań wypowiedzianych przez niego w książce „Jeszcze 
tylko ten step...”9: „Moja rodzina (...) wywodzi się z jeńców 
tatarskich, sprowadzonych do Polski po kampanii wiedeńskiej 
króla Jana III Sobieskiego. Osadzono ich na królewszczyznach 
w Wielkopolsce, gdzie bardzo szybko roztopili się 
w okolicznej ludności. Tylko smagła cera, czarne włosy i oczy 
świadczyły później o pochodzeniu ich potomków”.

Chciałbym chociaż w ten sposób móc mówić o swoim 
pochodzeniu.

Jan Wawrzyńczak w publikacji z okazji 500-lecia 
Sulmierzyc10 napisał: „Sulmierzyczanie stanowią inny typ fi z-
jonomiczny niż ludność okoliczna. Dla lekko zarysowanych 
cech >>mongolskich<< na twarzy, pozamiejscowi nazywają 
ich >>Tatarami<< – może złośliwie, a może też w tych ce-
chach kryje się historia ich pochodzenia. Sulmierzyce jako 
wieś a później miasto królewskie, wysunięte na południowo-
zachodnim krańcu dawnej Polski, otoczone lasami. Mogły 
stanowić odpowiednie miejsce dla jeńców zabranych w czasie 
wojen na wschodzie z Tatarami, Litwą czy Rusią”. 

W tomie II „Kultury Ludowej Wielkopolski”11 czyta-
my: „nazywają Tatarami [Sulmierzyczan]. Potomkowie 
dawnych kolonistów pochodzenia tatarskiego, osadzonych 
przeważnie w puszczach w XVII i XVIII w., a sprowadzonych 
głównie z terenów Litwy i Rusi. Na to wskazują końcówki 
nazwisk mieszkańców Sulmierzyc z pierwszej połowy XVIII 

9   M. Czachorowski, Jeszcze tylko ten step..., Wyd. Muzułmański Zwią-
zek Religijny RP – Najwyższe Kolegium, Białystok 2013.

10   J. Wawrzyńczak, Sulmierzyce – miasto Klonowicza 1457–1957.
11   Praca zbiorowa. Kultura Ludowa Wielkopolski, Poznań, s. 28.

Tablica nagrobna Rustema Murzy-Murzicza na 
Muzułmańskim Cmentarzu Tatarskim w Warszawie.
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w. – ich nazwiska kończą się na >>as<< – Gibas, Landas itp. 
Dostrzec można pewne rysy mongolskie. W II poł. XIX w. 
dodano końcówkę „icz” i „ski”. Herb miasta to piastowski 
orzeł biały, a nad nim półksiężyc. Stanowiły królewszczyznę 
w starostwie odolanowskim. Swych sąsiadów nazywają pog-
ardliwie Kolmusami (…). Kolmusy nazywają Tatarów – Teo-
siami. Uszlachceni za zasługi wojenne Tatarzy mieli zwyczaj 
nadawania chłopcom imienia Teodor, a dziewczynką – Teo-
dozja”. 

Miasto Sulmierzyce posiadało herb z półksiężycem, który 
został niestety zmieniony i dzisiaj obowiązuje herb z zamkiem 
i trzema wieżami zaopatrzonymi w strzelnice. Zamek w Sul-
mierzycach to czysta legenda – żadne źródła historyczne 
nie potwierdzają jego istnienia. Już bliżej prawdy są legendy 
mówiące o tatarskim pochodzeniu mieszkańców tych stron.

Adam Boniecki w „Herbarzu Polskim” podaje: „Gibasie-
wiczowie h. Giejsz”.

Włodzimierz A. Gibasiewicz 

Aleksander Miśkiewicz

80 ROCZNICA ŚMIERCI 
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Wśród wielu Polaków, twórców nie-
podległości Rzeczypospolitej Polskiej, 
czołowe miejsce zajmuje Józef Piłsud-
ski (1867–1935) – Sybirak, działacz 
Polskiej Partii Socjalistycznej w zabo-
rze rosyjskim, twórca Legionów Pol-
skich i Polskiej Organizacji Wojsko-
wej, dowódca I Brygady Legionów. 
Więziony przez władze niemieckie za 
odmowę złożenia przysięgi na wier-
ność cesarzowi Niemiec przez żołnie-
rzy Legionów Polskich w lipcu 1917 
roku. Naczelnik Państwa i Naczelny 
Wódz w pierwszych latach niepodle-
głości, w tym podczas wojny polsko-
-bolszewickiej 1919–1921, dwukrotny 
premier Rzeczypospolitej Polskiej 
(1926–1928, 1930), od roku 1926 aż do 
śmierci kierował Ministerstwem Spraw 
Wojskowych. 

W polityce międzynarodowej naj-
większą uwagę zwracał na stosunki 
z państwami sąsiednimi, przede wszyst-
kim z Niemcami i Związkiem Sowiec-
kim. Uważał, iż w najbliższej przyszłości 
nastąpi agresja któregoś z nich na Polskę, ponieważ oba nie 
mogły pogodzić się z odzyskaniem przez Polskę niepodległo-
ści. Był za tzw. równą odległością od każdego z nich, a poli-
tykę tę prowadził minister spraw zagranicznych Józef Beck. 

Po roku 1989 ukazało się wiele prac o życiu i działalności 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jedne popularne, inne w po-
staci monumentalnych opracowań naukowych opisujących 
czyny Marszałka od młodości do ostatnich lat życia, zawiera-
jących wiele nieznanych dotąd szczegółów jego wizji niepod-
ległości Polski, w tym troski o jak najdłuższe jej przetrwanie 
i wiązania nadziei z sojuszami z Francją i Rumunią. W roku 
2014 nakładem wydawnictwa Zysk i S-ka opublikowana zosta-
ła największa z dotychczasowych biografi i Marszałka, której 
autorem jest Bohdan Urbankowski, co ciekawe nie historyk, 
ale fi lozof, poeta i dramaturg. Jej tytuł brzmi „Józef Piłsudski, 
marzyciel i strateg”. 

Śmierć Marszałka Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 roku 
poruszyła do głębi społeczność Tatarów polskich. W imie-
niu muzułmańskich obywateli Rzeczypospolitej mufti dr Ja-
kub Szynkiewicz przesłał na ręce premiera Walerego Sławka 
kondolencje następującej treści: Muzułmanie polscy, głęboko 
odczuwają śmierć Wodza Narodu Polskiego Marszałka Piłsud-

skiego, Przyjaciela Tatarów, gorąco mo-
dlą się za spokój Zmarłego. („Sprawy Na-
rodowościowe” Nr 1–4, Warszawa 1935, 
s. 208). 

Więcej treści znalazło się w skierowa-
nej do prezesa Rady Ministrów depeszy 
kondolencyjnej Rady Centralnej Związ-
ku Kulturalno-Oświatowego Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej. Oto jej treść: 
Rada Centralna Związku Kulturalno-
-Oświatowego Tatarów RP ze szczerym 
żalem i w głębokim smutku śpieszy zło-
żyć kondolencje z powodu zgonu Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Tatarzy pol-
scy zachowają na zawsze w wdzięcznej 
pamięci, iż jednym z najbliższych współ-
pracowników Marszałka Piłsudskiego 
w pracy niepodległościowej był Tatar 
polski, Aleksander Sulkiewicz („ Michał 
Czarny”) i że na rozkaz Marszałka Pił-
sudskiego przystąpiono w styczniu 1919 
r. do formowania „Jazdy Tatarskiej”, któ-
ra następnie jako Tatarski Pułk Ułanów 
imienia Mustafy Achmatowicza, wzięła 
czynny udział w wojnie 1920 r. („Sprawy 

Narodowościowe” Nr 1–4, Warszawa 1935, s. 208).
Nabożeństwa za duszę Marszałka Józefa Piłsudskiego 

odbyły się we wszystkich meczetach w Polsce, a sam mufti 
uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych w Warszawie. 

Treść depeszy kondolencyjnej Rady Centralnej ZK-OTRP 
potwierdza fakt, że Tatarzy polscy odnosili się do Marszałka 
Piłsudskiego z wielkim szacunkiem, będąc mu wdzięczni za 
wskrzeszenie ich pułku jazdy w nawiązaniu do tradycji Rze-
czypospolitej przedrozbiorowej, a także dlatego, że w gronie 
jego współpracowników niepodległościowych znajdował się 
wspomniany wyżej Aleksander Sulkiewicz, Tatar polski, ró-
wieśnik i przyjaciel Marszałka. 

O Aleksandrze Sulkiewiczu będziemy pisać w następnych 
numerach „Przeglądu Tatarskiego”, ponieważ w listopa-
dzie br. wypadnie 80. rocznica przeniesienia jego prochów 
z cmentarza legionistów na Wołyniu, gdzie poległ śmiercią 
bohaterską w roku 1916, na warszawski Cmentarz Wojskowy. 
Dla polskich Tatarów była to wielka uroczystość, w której 
uczestniczyli Tatarzy z całego kraju, w tym wszyscy imamo-
wie na czele z muftim Szynkiewiczem. 

 
Aleksander Miśkiewicz 

Marszałek Józef Piłsudski.
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Aleksander Miśkiewicz

TATARZY POLSCY 
PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ. 
KILKA SYLWETEK
8 maja br. przypada 70. rocznica zakończenia drugiej woj-
ny światowej. Należy jednak pamiętać, że ów dzień doty-
czy tylko zakończenia działań zbrojnych w Europie, bowiem 
wojna trwała nadal na Dalekim Wschodzie, gdzie armie 
amerykańskie, brytyjskie i wspierające je siły narodowej ar-
mii chińskiej walczyły wciąż przeciw Japonii. W sierpniu 1945 
roku dołączyły do nich także oddziały armii sowieckiej. Pod-
pisanie przez Japonię bezwarunkowej kapitulacji 2 września 
1945 roku, zakończyło ten największy w dziejach ludzkości 
konfl ikt zbrojny. Jego bilans, głównie w oparciu o dane ame-
rykańskie i brytyjskie, to przeszło 35,5 mln ofi ar – biorąc pod 
uwagę wszystkie walczące strony, w tym żołnierzy i cywili, 
czyli cztery razy więcej niż podczas pierwszej wojny świa-
towej (8,663 mln osób). Jeśli chodzi o Polskę, to biorąc pod 
uwagę te same dane, na wszystkich frontach drugiej wojny 
światowej miało polec 320 tys. żołnierzy, a wraz z ofi arami 
wśród ludności cywilnej, Polska utraciła 5 mln 800 tys. osób. 
Według danych pochodzących z naszego kraju, przyjmuje 
się liczbę 6 mln ofi ar, wliczając mniejszości narodowe za-
mieszkujące przed wojną nasz kraj, głównie ludność żydow-
ską ok. 2,9 mln osób1.

Jak dotąd trudna jest do ustalenia liczba ludności 
tatarskiej, jaka wówczas ucierpiała. Ilu zginęło cywili, 
a ilu poległo Tatarów jako żołnierzy polskich? Wiadomo, 
że po zajęciu ziem kresowych przez Związek Sowiecki, 
wiele rodzin tatarskich, jako przedstawicieli miejscowej 
inteligencji, zesłano na Daleki Wschód lub do północnego 
Kazachstanu. Części udało się wyjść ze Związku Sowieckiego 
wraz z armią gen. Władysława Andersa. Pozostałe rodziny 
powróciły do Polski już po zakończeniu wojny, ale były 
również osoby, po których zaginął słuch i ich losy nie są 
do dziś znane. Niektórzy Tatarzy zaginęli podczas okupacji 
niemieckiej lub, w kilku przypadkach, znaleźli się w obozach 

1 Najnowsza Historia Świata, red. A. Patek, J. Rydel i J. J. Węc, Kraków 
2003, t. I, s. 20-21.

koncentracyjnych. Więcej Tatarów przebywało na robotach 
przymusowych w głębi Rzeszy Niemieckiej.

Ustalenia jałtańskie, potwierdzone później w Poczdamie, 
pozostawiły po stronie sowieckiej większość ziem 
zamieszkiwanych przez Tatarów. Wielu z nich podjęło 
decyzje o przeniesieniu się wraz z polskimi sąsiadami na 
tzw. Ziemie Odzyskane. Ale jest to temat na inny artykuł2. 

Odnośnie Tatarów, polskich uczestników drugiej 
wojny światowej, według jeszcze niepełnych danych, w II 
Korpusie Polskim znajdowało się ich 38, w tym siedem pań 
w Wojskowej Pomocniczej Służbie Kobiet. Wszyscy przeżyli 
wojnę, jedynie starszy ułan Ibrahim Radkiewicz poległ na 
polu chwały w bitwie pod Loretto. Wiadomo, że Tatar – płk 
Ibrahim Bajraszewski walczył w Samodzielnej Brygadzie 
Podhalańskiej. 

Ilu Tatarów walczyło na froncie wschodnim, w I i II Armii 
Wojska Polskiego? Jeśli udało się im przekonać komisję 
poborową, że czują się Polakami i pragną być przydzieleni 
do wojska polskiego, to walczyli jako żołnierze polscy, ale 
gdzie decydujący głos należał do ofi cerów sowieckich, 
wtedy jako Tatarów bezwzględnie kierowano ich do armii 
sowieckiej. Ile było takich przypadków? O jednym wiemy 
dokładnie, gdyż ukazał się niedawno pamiętnik wojenny 
Jana Sobolewskiego, walczącego w armii sowieckiej, dziś 
zamieszkałego w Białymstoku. 

W I Armii Wojska Polskiego walczył Maciej Bajraszewski, 
przeszedł ciężkie boje na Wale Pomorskim oraz podczas 
forsowania Odry w Siekierkach i Gozdowicach w kwietniu 
1945 roku. Zawsze powtarzał, że przeżył wojnę dzięki temu, 
że był w polskim wojsku. Wiemy też, że w II Armii Polskiej 
znajdowała się Helena Konopacka służąca w 5 Pułku 
Zapasowym. W jej szeregach walczył obecny białostoczanin, 
Stefan Milkamanowicz, który swój szlak bojowy zakończył 

w roku 1945 w Szczecinku na Pomorzu 
Zachodnim. Obecnie porucznik rezerwy 
WP. 

Z wybranych sylwetek przedstawimy 
najpierw płk. Leona Hóźmian-Mirzę 
Sulkiewicza. Przed pierwszą wojną 
światową służył w armii carskiej, później 
po przejściu do wojska polskiego, brał 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej 
dowodząc 1 Baterią Artylerii Konnej. 
Za walki o Wilno został odznaczony 
Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari. Po 
wojnie uczestnik kursu ofi cerskiego 
w Centralnej Szkole Jazdy w Grudziądzu. 
Po jego ukończeniu był w latach 1921–
1922 dowódcą garnizonu w Górze 
Kalwarii, potem komendantem kadry 
1 Pułku Artylerii Konnej i zastępcą 
dowódcy 1 Dywizjonu Artylerii Konnej 
im. Józefa Bema. Od roku 1929 jako 

2 Piszę o tym w swojej  książce pt. Tatarzy na Ziemiach Zachodnich 
Polski w latach 1945–2005, Gorzów Wlkp. 2009, s. 41-45.

Szer. Maciej Bajraszewski (z lewej) z kolegą, wiosna 1945 r.
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podpułkownik3, w roku 1932 awans na pułkownika, dowódca 
6 Dywizjonu Artylerii Konnej w Stanisławowie, skąd w roku 
1934 przeszedł na stanowisko dowódcy 4 Pułku Artylerii 
Lekkiej w Inowrocławiu, będąc jednocześnie komendantem 
tamtejszego garnizonu. Od roku 1938 dowodził artylerią 
20 Dywizji Piechoty w Baranowiczach. Jako jej dowódca 
we wrześniu 1939 roku bronił Mławy, zaś po wycofaniu się 
do Warszawy, jego artyleria dzielnie broniła przedmieść 
stolicy, aż do podpisania kapitulacji. Wojnę spędził 
w ofl agu, a po jej zakończeniu został przydzielony do 12 
Pułku Ułanów Podolskich II Korpusu Polskiego. Zmarł 
w Wielkiej Brytanii w 1960 roku4. 

Nie można tu pominąć ppłk. 
Fuada Szehidewicza, żołnierza 1 
Pułku Ułanów Krechowieckich 2 
Brygady Pancernej II Korpusu. Jego 
droga do armii gen. Władysława 
Andersa prowadziła przez zesłanie 
w głąb Związku Sowieckiego 
wraz z całą rodziną, gdyż jego 
ojciec był wicestarostą w Słonimie 
w województwie nowogródzkim. 
Podobnie jak wielu zesłańców, 
dzięki wznowieniu stosunków 
polsko-sowieckich w roku 1941 
dostał się razem z bliskimi do 
wojska polskiego. W drodze na 
Bliski Wschód, w Iranie zmarła 
jego babcia, ale wraz z rodzicami 
i siostrą dotarli do Palestyny. 
Jego siostra, Elmira, aż do roku 
1949 służyła jako kierowca w 317 
Kompanii Transportowej. Fuad 
Szehidewicz działał po wojnie 
w strukturach Rządu Polskiego 
na Uchodźstwie. Należał do Rady 
Naczelnej Zjednoczenia Polskiego 
w Wielkiej Brytanii. Przewodniczył 
oddziałowi Związku Inwalidów 
Wojennych Polskich Sił Zbrojnych 

3  Podpułkownik z dniem 1.01.1029 r.: Dziennik Personalny Ministerstwa 
Spraw Wojskowych nr 2 z 24.01.1929 r.

4 Z. Czapla, O rodzinie Sulkiewiczów [w:] „Piast”, Dodatek niedzielny 
oświatowo-społeczny „Dziennika Kujawskiego”, Inowrocław–Włocła-
wek , 22.VII.1934, nr 29, s. 1-2, także  A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy 
1918–1939, Warszawa 1990, s. 71.

na Zachodzie w Nottingham, gdzie mieszkał. Należał też 
do Zarządu Głównego Związku Harcerstwa Polskiego 
w Wielkiej Brytanii, a w latach 1987–1999 jako członek Rady 
Narodowej był posłem na Sejm na Obczyźnie. Dzięki swojej 
aktywnej postawie stale awansował, dochodząc do stopnia 
podpułkownika. Zmarł w roku 20045. 

Tatarów, związanych z zawodową służbą w wojsku, 
kojarzymy nie tyle z kawalerią, co z jednostkami lądowymi: 
piechotą, artylerią i kwatermistrzostwem, ale nie 
z marynarką wojenną. A jednak, już w czasach carskich, 
niektórzy wstępowali do służby wojskowej na okrętach 

wojennych. Nie wiemy o nich zbyt 
wiele. Należy tu wspomnieć o por. 
Stefanie Murza-Murziczu, który 
swoją karierę rozpoczął właśnie 
w carskiej fl ocie. Po przejściu 
do polskiej Marynarki Wojennej, 
był powołany jako rezerwista 
do Flotylli Rzecznej Marynarki 
Wojennej w Pińsku na Polesiu. 
Każdego lata odbywał ćwiczenia 
na okrętach wojennych na Prypeci 
lub na jeziorach poleskich. 
Wzięty do niewoli przez wojska 
sowieckie we wrześniu 1939 roku 
prawdopodobnie zginął w Katyniu6. 

Z Flotyllą Rzeczną Marynarki 
Wojennej związany był jeszcze 
jeden Tatar, Adam Bajraszewski. 
Przez kilka lat towarzyszył mu 
Sulejmanowicz, rodem z Powołża, 
zamieszkały w Warszawie. Obaj, 
wbrew powszechnej opinii, iż 
Tatarzy powinni służyć tylko 
w kawalerii, zdecydowali się 
zgłosić na ochotników do 
Marynarki Wojennej, gdzie 
przyjęto ich bez żadnych 
problemów i po przeszkoleniu 
w Kadrze MW w Świeciu nad 

5 A. Miśkiewicz, J. Kamocki, Tatarzy Słowiańszczyzną obłaskawieni, 
Kraków 2004, s. 126; „Pamięć i Trwanie”, Białystok 2005, nr 7 s. 25.

6 Polska Marynarka Wojenna pod red. K. Sawickiego, Morskie Kadry 
Rzeczypospolitej, Gdynia 1996, t. II, s. 541.

Płk Leon Hóźmian-Mirza Sulkiewicz (tu jeszcze w 
stopniu majora).

Opinia służbowa płk. Sulkiewicza za rok 1936.
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Wisłą, skierowano daleko od morza, do wspomnianej 
fl otylli w Pińsku. Tam Adam Bajraszewski odbył kurs 
motorzystów i zaokrętowany został na monitor o nazwie 
„Wilno”7. I tak od wiosny do jesieni odbywał rejsy tym 
okrętem po Pinie i jej dopływach, zawijając co miesiąc do 
portu wojennego w Pińsku celem zaprowiantowania. Jako 
wzorowy marynarz odbył jeszcze jeden kurs podofi cerski 
motorzystów, w roku 1931 awansował do stopnia starszego 
marynarza i został motorzystą na kutrach meldunkowych. 
Od maja 1934 roku do późnej jesieni oddelegowany 
został do Warszawy jako członek załogi prezydenckiej 
motorówki „Diana”. Jako nadterminowy otrzymał awans 
na stopień mata. 

W latach 1937–1939 był zastępcą kierownika maszyn 
na monitorze „Warszawa”. Tam zastała go wojna. Padł 
wówczas rozkaz o zatopieniu wszystkich okrętów, aby nie 
przejęły ich wojska sowieckie. Adam Bajraszewski jako 
ostatni opuścił swój okręt, odkręcając zasuwy zatapiające. 
Zwolniony przez wojska sowieckie, które potraktowały go 
jako zwykłego marynarza, po dłuższej tułaczce dotarł do 
Wilna, gdzie schronienia udzieliła mu rodzina Chaleckich. 
Ożenił się z ich córką córką i wyjechali do Butrymańców, 
gdzie pracował w tamtejszych warsztatach jako ślusarz. 
W roku 1944 został powołany do wojska i trafi ł do 
9 Batalionu Mostowo-Drogowego II Armii. Pragnął wstąpić 
do utworzonego w Lublinie 1 Zapasowego Batalionu 
Marynarki Wojennej, ale nie otrzymał na to pozwolenia. 
Po wojnie osiadł w Cieplicach koło Jeleniej Góry. Chorował 
ciężko na gruźlicę i był leczony w Zakopanem. Po 
wyzdrowieniu pracował jako zastępca komendanta straży 

7 Monitor, okręt wojenny przeznaczony dla wód przybrzeżnych i rzek. 
Były to największe okręty Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej 
w Pińsku. Obok „Wilna” nosiły nazwy „Warszawa, „Toruń”, Pińsk” 
i „Horodyszcze”.

pożarnej Fabryki Maszyn Papierniczych w Jeleniej Górze. 
Zmarł w wieku 90 lat8. 

Można by tu przedstawić jeszcze niejedną sylwetkę 
polskiego Tatara, uczestnika drugiej wojny światowej, ale 
nie zawsze posiadamy dokładne dane z ich życiorysów, 
szczególnie z okresu działań wojennych. Bywało też, że 
rodziny ukrywały informacje o bliskich, którzy walczyli 
w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie lub należeli do 
Armii Krajowej. Tych drugich było kilku i są na to świadkowie. 
Obawy takie trwały niekiedy aż do transformacji ustrojowej 
1989 roku. Były jednak również takie rodziny, które po 
śmierci swoich członków – szczególnie byłych żołnierzy 
II Korpusu Polskiego, zgadzały się aby na nagrobkach 
wspomnieć o ich bojowym szlaku, co można zobaczyć 
zwiedzając mizar w Bohonikach. 

Warto zaapelować do tych rodzin, których członkowie 
uczestniczyli w drugiej wojnie światowej, niezależnie 
na jakim froncie, żeby otworzyli swoje domowe archiwa 
i udostępnili ich dane, chociażby dla „Przeglądu 
Tatarskiego”. Będzie to jeszcze jeden przyczynek do 
dziejów naszej społeczności, świadczący o wierności 
Tatarów wobec swej ojczyzny – Polski9. 

Aleksander Miśkiewicz 

8 Wspomnienia Adama Bajraszewskiego ze służby w Marynarce Wo-
jennej w Flotylli Rzecznej w Pińsku w latach 1929–1939 [w:] „Pamięć 
i Trwanie”, Białystok-Supraśl 1998, nr 1, s. 40-43, także A. Miśkiewicz, 
J. Kamocki, Tatarzy... dz. cyt. s. 123-124.

9 O Tatarach w Wojsku Polskim w latach międzywojennych i w czasie 
drugiej wojny światowej, tamże: A. Miśkiewicz, J. Kamocki, Tatarzy... 
dz. cyt. s. 118-128.

Mat Adam Bajraszewski.

Ppłk Fuad Szehidewicz.
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Krzysztof Bassara

GARBARZE TATARSCY 
W DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ (2)
W dobie staropolskiej garbarstwo tatarskie z racji swojego 
wysokiego poziom ucieszyło się uznaniem zarówno wśród 
szlachty, jak chłopów. Tatarzy bowiem byli „...doskona-
le obeznani z procesem wyprawy skór końskich, cielęcych, 
koźlęcych, produkujący znakomite skóry safi anowe oraz 
bardzo użyteczne skóry juchtowe...”1. Poważanie przyniosło 
im również to, że dzięki swojej ciężkiej pracy przyczyniali 
się do rozwoju ekonomicznego najbliższej okolicy oraz lo-
kalnego rzemiosła2. Proces ten szczególnie był widoczny 
w małych miasteczkach, gdzie współpraca garbarzy tatar-
skich z miejscowymi hodowcami bydła i owiec, rzeźnika-
mi, a także rzemieślnikami różnych profesji3 układała się 
pomyślnie. Jednocześnie aktywność zawodowa Tatarów na 
polu rękodzieła skórniczego wyzwalała negatywne emo-
cje, szczególnie w dużych miastach, w których stan miesz-
czański wręcz z wrogością spoglądał na ich działalność.

Jednym z wymowniejszych przykładów wskazujących 
na ogromną siłę oddziaływania tatarskiego rzemiosła na 
lokalną gospodarkę oraz różnorodność postaw mieszczan, 
rzemieślników i kupców wobec Tatarów były podwileńskie 
Łukiszki. Osadzani od wieków przez władców Litwy oraz 
Korony na przedmieściach Wilna, tuż nad brzegiem Wilii, 
przede wszystkim „...trudnili się rolnictwem i ogrodnictwem, 
inni służyli w wojsku, jeszcze inni zarabiali na ubogi chleb 
rzemiosłem garbarskim”4. Utrzymując się z niewielkich 
nadań ziemskich, wnosili istotny wkład w rozwój kultury 
ogrodniczej i rzemieślniczej, zaś pełniąc służbę wojskową, 
albo naprawiając drogi i mosty, odpowiedzialni byli za bez-
pieczeństwo – nie wszystkim jednak w Wilnie przypadło to 
do gustu.

Szczególnie negatywne emocje wśród niektórych chrze-
ścijańskich bractw cechowych oraz kupców wileńskich 
wzbudzali skórnicy wraz z ogrodnikami z tatarszczyzn łu-
kiskich. Obawiali się oni, że Tatarzy staną się zagrożeniem 
dla ich działalności związanej z miejskim rzemiosłem i han-
dlem5. W Wilnie z biegiem czasu lęk stowarzyszeń zawo-
dowych rękodzielników, a także kupieckich przerodził się 
w zwalczanie konkurencji tatarskich garbarzy, co uwydat-
niło się w połowie XVI, a zwłaszcza w XVII wieku. Wtedy 
na ziemiach Rzeczypospolitej ugruntowała się szlachecka 
kultura sarmacka, zaś wraz z nią gwałtownie wzrosło zapo-
trzebowania na pełne przepychu towary wschodnie, w tym 
także na skóry. Wykorzystywano je w rzemiosłach skórni-

1  A. Konopacki, Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa 
Litewskiego w XVI-XIX wieku, Warszawa 2010, s. 53.

2  O roli rzemiosła skórzanego w dawnej Rzeczypospolitej patrz: I. Tur-
nau, Skórnictwo odzieżowe w Polsce XVI-XVIII wiek, Wrocław 1975; 
Idem, Garbarstwo na ziemiach polskich w XVI-XVIII wieku, Wrocław 
1975; M. Horn, Dawne rzemiosła skórzane, „Kwartalnik Historii Kultu-
ry Materialnej”, 1972/1.

3  Skóry wykorzystywali m. in.: kaletnicy, kordybannicy, kuśnierze, mie-
chownicy, paśnicy, rękawicznicy, safi annicy, szewcy, tasznicy, a także 
rymarze oraz siodlarze.

4  L. Kryczyński, Historia meczetu w Wilnie. (Próba monografi i), Warsza-
wa 1937, s. 10.

5  Szerzej o cechach rzemieślniczych oraz funkcjach jakie spełniały one 
w miastach dawnego państwa litewsko-polskiego patrz: Cech [w]: 
A. Brückner, Encyklopedia staropolska. T. 1, A-M: z 2003 ilustracjami 
oraz 18 tablicami oddzielnymi, Warszawa 1939, s. 138-143; Cechy [w]: 
Z. Gloger, Encyklopedja staropolska ilustrowana, Warszawa 1900, t. I, 
s. 222-225, J. Ptaśnik, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Kra-
ków 1934; J. Remer, Wilno, Poznań 1934, s. 38-40.

czych, choćby do produkcji ubrań, galanterii skórzanej czy 
też żywo barwionych butów z cholewami, stanowiących 
symbol pozycji społecznej i zamożności szlachty6.

Moda sarmacka przyniosła wzrost popytu na liczne wyro-
by rzemieślnicze, ale mieszczanie zajmujący się rękodziełem 
oraz kupiectwem, nie godzili się na dopuszczanie kogokol-
wiek do udziałów w zyskach, co prowokowało liczne konfl ik-
ty. Dobrą koniunkturę próbował wykorzystać również stan 
szlachecki. Dotąd gardzący miejskimi pracami, teraz zaczął 
parać się „łokciem i kwartą”. Uprzywilejowani magnaci wraz 
ze szlachtą „...swoimi »liberacjami« (wyjęcie spod poborów) 
i »jurydykami« (wyjęcie spod rządu miejskiego)...”7, a także 
innymi swobodami im przynależnymi, niszczyli dwa, nie-
zmienne od czasów średniowiecza, fi lary dobrobytu miesz-
czaństwa, jakim były organizacje cechowe oraz związane 
z handlem uprawnienia dla miast. Dla zbicia zysku omijali 
miejskie pośrednictwo, posiłkując się pracą rzemieślników 
działających poza cechami, zwanymi niegdyś partaczami, 
zaś z handlarzami, głównie cudzoziemcami, „...którzy i od 
wszelkich powinności miejskich wolni byli i dobrobytowi miej-
skiemu znacznie szkodzili”8, przeprowadzali bezpośrednie 
transakcje. Działania te przyczyniły się znacząco do wzrostu 
niechęci mieszczan wobec wszelkich obcych.

Kolejne bodźce, które wzmogły wśród stanu mieszczań-
skiego wrogie nastroje względem partaczy, w tym Tatarów, 
uderzyły z całą mocą w XVII wieku, gdy na Rzeczpospolitą 
spadły klęski wojenne, na czele z agresywną ekspansją Mo-
skwy na zachód, potopem szwedzkim, a także rokoszami 
i powstaniami chłopsko-kozackimi9. Towarzyszące działa-
niom zbrojnym rabunki, mordy oraz epidemie doszczętnie 
wyniszczały gospodarkę państwa litewsko-polskiego, przy-
nosząc dla miejskich ośrodków kupiectwa i rzemiosła czasy 
stagnacji. Zamierały zależne od siebie ekonomicznie miasta 
oraz wsie, zaś wraz z nimi upadał handel z wytwórczością 
rękodzielniczą. W konsekwencji prowadziło to do zubożenia 
zarówno mieszczan, jak chłopstwa. Stąd w tych trudnych 
czasach, chrześcijańscy rzemieślnicy miejscy chętnie się-
gali po narzędzia zapewniającą im przetrwanie, prowadząc 
bezwzględną walkę z konkurencją, całkowicie zakazując jej 
handlu, a także produkcji10.

6  Jak zaznaczył Zygmunt Gloger w swej „Encyklopedii staropolskiej ilu-
strowanej”, „Cholewy należały do stroju u panów, którzy nosili buty 
safjanowe czerwone, żółte, zielone, szafranowe i t. p., mając barwy 
stale używane. Stąd, jak się zdaje, poszło przysłowie: «Poznać pana po 
cholewach»”. Cytat za: Z. Gloger, op cit., Warszawa 1900, t. I, s. 238. 
Szerzej na temat mody w dobie staropolskiej patrz: T. Mańkowski, 
Sztuka Islamu w Polsce w XVII i XVIII wieku, Kraków 1935; M. Moż-
dżyńska-Nawotka, O modach i strojach, Wrocław 2002; A. Sieradzka, 
Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Warszawa 2003.

7  A. Brückner, Encyklopedia staropolska. T. 2, N-Ż: z 1945 ilustracjami 
oraz 17 tablicami oddzielnymi, Warszawa 1939, s. 600.

8  A. Brückner, Dzieje kultury polskiej. Polska u szczytu potęgi, Kraków 
1930, t. II, s. 34. Szerzej o stosunku kleru, szlachty i magnaterii do 
miejskich cechów rzemieślniczych oraz stanu mieszczańskiego, a tak-
że roli rzemiosła niezrzeszonego w bractwa w dawnej Rzeczypospo-
litej patrz: J. Ptaśnik, op. cit., s. 158-162, 359-387, A. Brückner, Dzieje 
kultury..., op cit., t. II, s. 27-36; Idem, Encyklopedia staropolska..., 
op. cit., Warszawa 1939, t. I, s. 889-890; A. Jezierski, C. Leszczyńska, 
Gospodarcza historia Polski, Warszawa 2001, s. 28, 50; J. Tyszkiewicz, 
op. cit., s. 278.

9  A. Jezierski, C. Leszczyńska, op. cit., s. 72.
10  J. Kłoczkowski, Wiadomości o fabrykach i rękodziełach w dawnej Pol-

sce, Warszawa 1881, s. 8-10; Idem, Wiadomości tyczące się przemy-



21

PRZEGLĄD TATARSKI Nr 2/2015

Od XVII wieku postępowały w ten sposób niektóre cechy 
wileńskie, które zwalczały Tatarów przy pomocy własnych 
wilkierzy, czyli autonomicznych praw, nie dopuszczając 
ich do swoich związków rzemieślniczych oraz wzbraniając 
wszelkiej działalności w obrębie miasta. Bracia cechowi 
nie przebierali w środkach, często korzystając z możliwo-
ści wpływania na samorząd miejski, zaś przede wszystkim 
na władzę królewską, u której zabiegali o ochronę kapitału 
mieszczan.

Już w roku 1633 wileńskie kongregacje związane z rze-
miosłami skórniczymi stanęły przed majestatem królew-
skim, uskarżając się na tatarskich garbarzy. Wówczas król 
Władysław IV przychylając się do skarg „...Cechu Ręka-
wicznego i Zameszniczego wileńskiego [...] na luźne ludzie 
i Tatarzy, że zabiegając za miasto, skóry na przekupstwo 
[tj. mały handel lub nielegalną sprzedaż poza cechami] 
zakupują...”11, wydał uniwersał, w którym zakazał „luźnym 
ludziom”, czyli hultajstwu i Tatarom, handlowania skóra-
mi w Wilnie. Z kolei w roku 1644, w statucie cechu wileń-
skich safi anników zapisano, że „...tatarowie [...], ieżeli by 
po przedmieściach y w mieście skóry temu cechowi należą-
ce, to iest kozłowinę, baraninę, ważyli się dla przekupstwa 
lub wyrobienia kupować, takowych wolno grabić z sługami 
urzędowymi...”12, zaś skóry zarekwirowane w majestacie 
prawa przez urzędników miejskich należało przekazywać 
na rzecz szpitala miejskiego św. Trójcy. W roku 1728 do 
zwalczania tatarskich garbarzy przystąpił wreszcie cech 
„...czerwono y czarno skórników y kurdywaników, miesz-
czan Wileńskich”13. Zapisano wówczas w ich statucie, iż „...
kupcy z inszych miast, miasteczek, przyieżdży, także żydzi, 
tatarowie iawne y pokątnie, tak u szlachtarniey żydowskiey 
y w iadkach publicznych na wyrobienia onych, ullo praete-
xtu w mieście naszym Wileńskim nie skupowali, z miasta 
nie wyprowadzali, pod utraceniem y zabraniem tych skór 
na urząd burmistrzowski y radzieckim miasta naszego Wil-
na”14.

W XVIII wieku do grona cechów wileńskich zwalczają-
cych tatarskich rzemieślników przystąpili złotnicy, wspiera-
ni przez „...urząd mieyski Wileński [...] urząd biskupi y zam-
kowy y insze zwierzchności...”15, mające ścigać wszystkich 
tych, którzy nie respektowali praw miejskich i działali na 
szkodę kongregacji złotniczej. W pochodzącym z roku 1774 
statucie cechowym zezwolono na grabienie Tatarów, zajmu-
jących się zapewne zdobieniem wyrobów skórzanych, któ-
rzy „...bez wszelkiego porządku potaiemnie rzemiosłem tym 
bawiących się...”16, oraz zakazując im wykonywania tego 
zawodu, co miało być sposobem na wyrugowanie z miasta 
tatarskich kaletników i rymarzy17.

Paradoksalnie, negatywny stosunek rzemieślników 
chrześcijańskich do Tatarów w Wilnie, dał tym drugim 
większe możliwości, bowiem nie byli obarczeni wymogami 
stawianymi przez konfraternie, takimi choćby jak regla-
mentacja produkcji, zbytu, ograniczenia do zasięgu murów 
miejskich lub też regulacją cen. Nieobciążani byli ponadto 

słu i sztuki w dawnej Polsce, Warszawa 1888, s. 29-37; W. Surowiecki, 
O upadku przemysłu i miast w Polsce, Poznań 1886; I. Turnau, Skórnic-
two odzieżowe w Polsce..., op. cit., s. 14-15.

11  L. i S. Kryczyńscy, Dwa dokumenty do dziejów handlu i rzemiosła ta-
tarskiego w Wilnie w XVII i XVIII w., [w]: „Rocznik Tatarski”, Zamość 
1935, t. II, s. 449.

12  Акты издаваемые Виленскою Археографическою Коммиссіею. Акты 
Виленскго магистрата и магдебургіи, Вильна 1897, t. X, s. 78. 

13  Акты издаваемые Виленскою..., op. cit., Вильна 1897, t. X, s. 1117.
14  Акты издаваемые Виленскою..., op. cit., Вильна 1897, t. X, s. 120. 

Szerzej patrz: S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografi i histo-
ryczno-etnografi cznej, Warszawa 1938, s. 157; J. Tyszkiewicz, op. cit., 
s. 235.

15  Акты издаваемые Виленскою..., op. cit., Вильна 1897, t. X, s. 62-63.
16  Акты издаваемые Виленскою..., op. cit., Вильна 1897, t. X, s. 63.
17  J. Tyszkiewicz, op. cit., s. 237-238.

różnego typu przymusowymi daninami na rzecz związków 
rzemieślniczych i kościołów katolickich. Tatarscy garbarze 
nie musieli ograniczać się jedynie do wyrabiania skór, ale 
mogli oferować szerszy wachlarz własnych wyrobów skórza-
nych, co było surowo wzbronione dla rękodzielników zrze-
szonych w danej kongregacji. Ci bowiem za wejście w kom-
petencje innego, często pokrewnego bractwa, stawali przed 
obliczem rady miejskiej, starosty grodzkiego, a nawet kró-
la. Co więcej, Tatarzy działając poza organizacją cechową 
mogli w pełni korzystać ze swoich talentów, przedsiębior-
czości i mobilności, budując dzięki temu rozległe kontakty 
handlowe. Z Wilna, podobnie jak z Mińska lub Mohylewa, 
docierały nawet do odległego Poznania wyroby garbarskie, 
wśród których zapewne były skóry juchtowe oraz safi any 
wprawiane przez tatarskich rękodzielników18.

Warto zwrócić uwagę również na to, że Wilno, pomimo 
nawiedzających je tragedii wojennych, załamania gospo-
darczego i ruchu kontrreformacyjnego, nie stało się jedynie 
areną nieustającej walki chrześcijańskich cechów z Tata-
rami. Dla garbarzy tatarskich ziemia wileńska była raczej 
przychylna, co wynikało przede wszystkim z dość dużej to-
lerancji religijnej Wilnian19 oraz z braku solidaryzmu wśród 
wszystkich wileńskich bractw cechowych w zwalczaniu kon-
kurencji rzemieślniczej, prowadzonej przez innowierców. 
W Wilnie były takie konfraternie, które widząc większe ko-
rzyści ekonomiczne płynące ze współpracy z Tatarami, wy-
łamywały się z jedności cechowej, podyktowanej wspólnotą 
wiary chrześcijańskiej. Przykładem takiej pomyślnej koegzy-
stencji, zjednujące zarówno chrześcijan, jak i muzułmanów, 
było współdziałanie bractwa wileńskich rzeźników z garba-
rzami tatarskimi, z którymi robili „...dobre interesy, zapewne 
kupując od nich taniej zwierzęta rzeźne”20, w zamian za co, 
Tatarzy mogli nabywać surowe skóry, aby je wyrabiać oraz 
nimi handlować21.

W jeszcze lepszej sytuacji niż w Wilnie, byli, jak się zda-
je, rzemieślnicy tatarscy osiadli w dobrach prywatnych 
i kościelnych, bowiem swoimi umiejętnościami i pracą przy-
czyniali się do wzrostu zamożności właścicieli gruntów, co 
budowało przychylne stosunki między dworami a Tatarami. 
Przejawiało się to przede wszystkim w daleko idącej opiece 
ze strony protektorów dóbr ziemskich, którzy z chęcią two-
rzyli dla swoich Tatarów oddzielne jurydyki, czyli odrębne 
dzielnice miejskie, posiadające własne prawa i przywileje 
oraz podlegające bezpośrednio namiestnikowi zarządzają-
cemu w imieniu właściciela.

W czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej najsilniejsze 
ośrodki rękodzieła tatarskiego, specjalizujące się w wyra-
bianiu skór, rozsiane były przede wszystkim po prywatnych 
dobrach ziemskich w województwach wschodnich, gdzie 
najwydatniejszą „...produkcję garbarską prowadzili zapew-
ne Tatarzy podwileńscy oraz Tatarzy ziemianie wojewódz-
twa wileńskiego i trockiego...”22. Wiele tatarskich garbarni 
znajdowało się również w województwach nowogródzkim, 
mińskim oraz na ziemiach ruskich, zaś zwłaszcza tam, gdzie 
istniały rozległe posiadłości magnackie, głównie Radziwił-
łów i innych znaczących rodów możnowładczych, w których 
byli osadzani zarówno tatarscy jeńcy wojenni, jak też dobro-

18  J. Łukaszewicz, Obraz historyczno-statystyczny miasta Poznania 
w dawniejszych czasach, Poznań 1838, t. I, s. 303-305; J. Tyszkiewicz, 
Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów XIII-XVIII w., Warszawa 
1989, s. 225, 232, 261-262.

19  J. I. Kraszewski, Wilno od początków jego do roku 1750, Wilno 1840, 
t. II, s. 38; K. Chodynicki, O stosunkach wyznaniowych w cechach wi-
leńskich od XVI-XVIII w. [w]: „Księga pamiątkowa ku czci Oswalda 
Balzera”, Lwów 1925, t. I, s. 117-131; P. Borawski, Tatarzy w dawnej 
Rzeczypospolitej, Warszawa 1986, s. 117-124, 143-145.

20  J. Tyszkiewicz, op. cit., s. 235.
21  Szerzej: J. Tyszkiewicz, op. cit., s. 235.
22  J. Tyszkiewicz, op. cit., s. 234.
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wolnie przybyli rzemieślnicy, zachęcani przywilejami ekono-
micznymi oraz ochroną prawną23.

Na takiej opiece mogli polegać Tatarzy osiadli m.in. 
w dobrach prywatnych i kościelnych w Mińsku, który 
obok Trok, Wilna i Nowogródka był jednym z najstarszych 
ośrodków dobrowolnego „...zamieszkiwania pojedyńczych 
jednostek tatarskiego pochodzenia...”24 oraz ważnym punk-
tem miejskiego osadnictwa tatarskiego25. Skupieni przede 
wszystkim w trzech jurydykach, znajdujących się we wła-
daniu kapituły wileńskiej oraz rodów możnowładczych 
Radziwiłłów i Ostrogskich, Tatarzy tworzyli zwarte grupy 
osiedleńcze, aczkolwiek jako społeczeństwo byli silnie roz-
warstwieni. W Mińsku obok „Tatarów prostego stanu”, była 
bowiem i zubożała szlachta, „...która pozbywszy się swoich 
posiadłości ziemskich, zajmowała się handlem, rzemiosłem, 
lub służyła w wojsku na żołdzie...”26, jak też jeńcy z kampanii 
wojennych.

Niezależnie od tego do jakiej kategorii społecznej miesz-
czan należeli Tatarzy z mińskich jurydyk, to wszyscy byli 
jednakowo dobrze traktowani przez właścicieli gruntów. 
I tak w „końcu tatarskim” podlegającym kapitule wileńskiej, 
duchowni przy obliczaniu wysokości czynszu od użytkowa-
nych przez Tatarów placów, uwzględniali ich zamożność. 
W ten sposób zarządcy dóbr starali się nie obciążać nadmier-
nym uciskiem podatkowym swoich tatarskich poddanych. 
Jednocześnie kapituła wileńska doglądała i dbała o stan ju-
rydyki tatarskiej, poddając ją rewizjom, zaś odpowiednimi 
uchwałami zabiegała, aby ich „kapitulni jurydyczanie” nie 
wyzbywali się swoich domów oraz kamienic. W razie potrze-
by, gdy dochodziło do sytuacji spornych między ich Tatara-
mi a innymi mieszczanami, sąd kapituły wileńskiej wspierał 
swoich poddanych. Ponadto Tatarzy mińscy zamieszkujący 
dobra kapituły wileńskiej zostali obdarzeni przez swoich 
właścicieli swobodą religijną27.

Podobną tolerancją religijną mogli cieszyć się Tatarzy 
przynależni do tak zwanego dworu tarasowskiego Ostrog-
skich oraz dworu dojnarowskiego, należącego do Radziwił-
łów, którzy zamieszkiwali wspólnie „koniec tatarski”, a na-
wet posiadali meczet28. Niemniej, czy to z powodu gorszego 
zarządzania, czy szybkiego zaniku osadnictwa tatarskiego 
w mińskich dobrach Ostrogskich, lepiej funkcjonująca ju-
rydyka Radziwiłłowska została rozciągnięta na dwór Tara-
sów29. Już pod koniec XVI wieku „...Tatarzy księcia Krzyszto-
fa Mikołajewicza Radziwiłła, wojewody wileńskiego, hetmana 
wielkiego W.X.L....”30 stali się na tyle dobrze zorganizowaną 
gminą, że posiadali własnego wójta, którym w roku 1592 był 
Chalej Olejewicz. Także w późniejszych czasach Tatarzy mo-
gli cieszyć się z wybieranych pośród siebie zwierzchników 
całej jurydyki, którzy w sporach z władzą miejską bronili in-
teresów zarówno swoich, jak i właściciela gruntu. Co więcej, 
wsparcie płynące ze strony Radziwiłłów było tak wielkie, że 
„...Tatarzy, ufni w pomoc i opiekę swoich panów, niewiele 
sobie robili z urzędników magistrackich”31, rozwijając silny 
handel, furmaństwo oraz rzemiosło, wśród których niewąt-

23  J. Tyszkiewicz, op. cit., s. 278-279; A. Konopacki, op. cit., s. 43, 46-47.
24  T. Strykienicz-Korzon, Szkic historyczny o Tatarach litewskich w Miń-

sku Litewskim i jego okolicach, [w]: „Rocznik Tatarski”, Wilno 1932, t. 
I, s. 165.

25  Por. A. Muchliński, Zdanie sprawy o Tatarach litewskich, przez jed-
nego z tych Tatarów złożone sułtanowi Sulejmanowi w roku 1558, Od-
druk „Teki Wileńskiej”, 1858, s. 70; T. Strykienicz-Korzon, op. cit., s. 
165-169; J. Tyszkiewicz, op. cit., s. 161, 222, 225-227; A. Konopacki, op. 
cit., s. 43.

26  T. Strykienicz-Korzon, op. cit., s. 166.
27  Szerzej patrz; A. Konopacki, op. cit., s. 44-48.
28  Акты издаваемые Виленскою Коммиссіею для разбора древнихъ 

актовъ. Акты о Литовскихъ Татарахъ, Вильна 1906, t. XXXI, s. 145.
29  A. Konopacki, op. cit., s. 47-48.
30  T. Strykienicz-Korzon, op. cit., s. 167.
31  T. Strykienicz-Korzon, op. cit., s. 168.

pliwie „...Seliman Jusupowicz, Misko Szabanowicz i Chalej 
Sałtyszewicz uprawiali garbarstwo”32.

Protekcja magnacka zarówno w Mińsku, jak i w Mirze, 
który w roku 1589 znalazł się w ordynacji nieświeskiej Radzi-
wiłłów, uczyniła wiele dla rozwoju dobrze zorganizowanego 
tatarskiego osadnictwa i rzemiosła. Już pierwszy ordynat, 
książę Mikołaj Krzysztof Radziwiłł zwany „Sierotką”, „...
dbając o rozkwit i rozrost miasteczka osadził w Mirze, na 
wydzielonych gruntach zamkowych swoich poddanych Tata-
rów...”33, którzy, jak można domniemywać, „...w mieście tym 
zamieszkali dużo wcześniej, nie ulega bowiem wątpliwości, 
że od początku swego przybycia na Litwę bronili również tu-
tejszego zamku”34.

W Mirze tatarskim „mieszczanom jurydyki zamkowej”35 
nadawano oddzielne prawa, a także przywileje, co stanowi-
ło stałą praktykę, obowiązującą również w innych dobrach 
Radziwiłłów, w których funkcjonowały tatarskie dzielnice, 
lokowane najczęściej poza miastami, ale w zasięgu ich ju-
rysdykcji36.

Większość Tatarów mirskich zajmowała się ogrodnic-
twem, furmaństwem i rzemiosłem, spełniając swoje posługi 
na rzecz starosty przebywającego na zamku, który zarzą-
dzał tymi dobrami w imieniu ordynata. Podobnie czynili też 
tatarscy skórnicy, osadzeni zapewne przy ulicy Tatarskiej, 
którzy „...zgodnie z zawartą umową byli zwolnieni z czyn-
szu, posług dawania podwód, jazdy z listami w zamian za 
usługi garbarskie”37. Posługi te, jak można domniemywać na 
podstawie „Instruktarzu hrabstwa dany arendarzom gene-
ralnym mirskim d. 19 Junii 1755”, stanowiły ważny element 
w zarządzaniu dobrami mirskimi, ponieważ garbarze tatar-
scy, zgodnie ze zwyczajem, wyrabiali skóry na potrzeby 
zamku oraz arendarzy. Dla ordynata musiało to być szcze-
gólnie cenne źródło dochodu, bowiem w przypadku zobo-
wiązań wobec dzierżawców, mógł je spłacać pracą Tatarów, 
nie uszczuplając przy tym swojego budżetu38.

Ciekawym dokumentem zwracającym uwagę na obec-
ność garbarzy tatarskich w Mirze jest wynik kwerendy spo-
rządzonej przez Władysława Syrokomlę. Otóż kierując do 
„...Głównego zarządu dóbr Xięcia Ludwika Wittgensteina”39 

zapytanie o materiały dotyczące tamtejszych Tatarów, 
otrzymał listowną odpowiedź, „...że w Aktach administra-
cyjnych, niema śladu przywileju Tatarów Mirskich, że w kilku 
prośbach o drzewo do garbarni [...] prosili”40. Pismo urzęd-
nika, skromne wprawdzie, wskazuje jednak na zależności 
występujące między dworem a garbarzami, którzy chcąc 
pozyskać drewno z pańskich lasów, musieli zwracać się 
z prośbami do zarządcy.

Niemniej jednak środowisko tatarskich garbarzy nie było 
w całości zależne od dworu, ale wręcz starało się rozwijać 
własną gminę. Tatarzy poprzez handel i rzemiosło w sposób 
umiejętny budowali dobrze zorganizowaną grupę zawodo-
wą, która potrafi ła wykorzystać dogodne zaplecze gospo-
darcze, wynikajace ze znakomitego położenia dóbr mirskich 
na szlaku handlowym. Już u schyłku XVII wieku, jak można 
wywnioskować na podstawie supliki tatarskich skórników 
z roku 1688, skarżącej nieuczciwego starostę, posiadali 

32  T. Strykienicz-Korzon, op. cit., s. 167.
33  A. Śnieżko, O Tatarach mirskich, „Ziemia Lidzka”, 1937, R. II, nr 12, s. 

134.
34   A. Konopacki, op. cit., s. 50. Patrz również: J. Tyszkiewicz, op. cit., s. 

267.
35  J. Tyszkiewicz, op. cit., s. 272; A. Konopacki, op. cit., s. 50.
36  Książę Mikołaj Krzysztof Radziwiłł „Sierotka” wyzwolił swoich Tata-

rów spod zależności jurysdykcji grodzkiej m.in. w Niemieży, Rudomi-
nie i Łukiszkach.

37  A. Konopacki, op. cit., s. 51.
38  J. Tyszkiewicz, op. cit., s. 271.
39  W. Syrokomla, Wędrówki po moich niegdyś okolicach. Wspomnienia, 

studja historyczne i obyczajowe, Wilno 1853, s. 64.
40  W. Syrokomla, op. cit., s. 64.



23

PRZEGLĄD TATARSKI Nr 2/2015

swojego starszego w osobie Dawida Koryckiego, który być 
może pełnił także funkcję przewodniczącego tatarskiej gmi-
ny wyznaniowej41. 

Zapewne Tatarzy mirscy przybierając taką formę zrze-
szenia, w jakimś stopniu musieli opierać się na wzorach 
płynących z organizacji chrześcijańskich cechów rzemieślni-
czych. Te bowiem posiadały swoich starszych, mistrzów lub 
majstrów, czyli przełożonych, którzy dbali o interesy ekono-
miczne całej grupy zawodowej oraz byli odpowiedzialni za 
jej życie religijno-polityczne.

Ponadto, pisemna skarga Tatarów zajmujących się w Mi-
rze garbarstwem, w której żalili się na nieuczciwości starosty 
zamkowego Horyny, wskazuje, że byli w stanie przeciwsta-
wiać się gwałtom zadawanym przez zarządców. W piśmie 
tym skierowanym bezpośrednio do komisarza generalnego, 
czyli namiestnika właścicielki miasta, którą wówczas była 
księżna Ludwika Karolina Radziwiłłówna, Tatarzy uskarżali 
się, że „...dano nam skór do wyrobienia tak rok 50, a w dru-
gim roku skór 20, wszystkich skór 70. Przysądzi[e] od wy-
robienia tych skór dostawamy złotych 50. A nam nie więcej 
dano jako złotych trzy”42, apelując o naprawę krzywd. Jedno-
cześnie ich suplika wpisuje się w szerszą „...zorganizowaną 
akcję mieszczan mirskich przeciw nadużyciom starosty...”43, 
co mogłoby świadczyć o tym, że tatarscy garbarze, mimo 
różnic wyznaniowych dzielących ich od innych mieszkań-

41  J. Tyszkiewicz, op. cit., s. 239-240, 269-270, 309-310.
42  J. Tyszkiewicz, op. cit., s. 309.
43  J. Tyszkiewicz, op. cit., s. 240.

ców miasteczka, w poczuciu dobrze pojętego wspólnego 
interesu byli w stanie z nimi współdziałać.

Na terenie dawnej Litwy garbarstwo tatarskie istniało 
również i w innych ośrodkach, głównie miejskich, lecz osa-
dzone było na odmiennych zasadach niż Mirze. Przykładem 
może być tu Słonim, którego starosta, Leon Kazimierz Sa-
pieha, w XVII wieku zreorganizował zasady funkcjonowa-
nia wszystkich bractw rzemieślniczych w mieście. W roku 
1644 zarządził, aby do nowych struktur słonimskich cechów 
„...i Tatarowie rzemieślnicy obowiązani byli należeć”44, przez 
co wszyscy rękodzielnicy, niezależnie od wyznania, zostali 
podporządkowani jednej władzy. 

Z kolei w Pińsku, od XVII wieku działała fabryka skór 
juchtowych i safi anów, która słynęła na całe królestwo, aż 
do momentu upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów45. 
Pomimo, że nie ma mocnych przesłanek źródłowych prze-
mawiających za dawnym osadnictwem tatarskim w Piń-
sku46, to wedle często powtarzanej opinii właśnie pińscy „...
Tatarowie zamieszkali od Witoldowych czasów...”47 mieli się 
przysłużyć tamtejszemu skórnictwu.

Krzysztof Bassara 

44  M. Baliński, T. Lipiński, Starożytna Polska, Warszawa 1886, t. IV, s. 
551.

45  Patrz. A. Połujański, Opisanie lasów Królestwa Polskiego i gubernji 
zachodnich, Warszawa 1854, t. II, s. 257; J. Kłoczkowski, Wiadomości 
tyczące..., op. cit., s. 170.

46  Por. Kalendarz Ziem Wschodnich na rok 1936, Warszawa 1935, s. 267; 
J. Tyszkiewicz, op. cit., s. 242-243.

47  Pińsk [w]: Słownik geografi czny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, Warszawa 1887, t. VIII, s. 170.

Selim Chazbijewicz

HISTORIA MUZUŁMAŃSKIEJ GMINY 
WYZNANIOWEJ W GDAŃSKU 
PO 1945 ROKU (1)
Przed II wojną światową na terenie Trójmiasta zamieszkała 
tylko jedna rodzina polskich Tatarów: sędziego Leona Naj-
man Mirzy Kryczyńskiego, wiceprezesa sądu okręgowego 
w Gdyni. Kryczyński mieszkał w Gdyni razem z trzecią żoną, 
która nie była ani Tatarką, ani muzułmanką. Byli małżeń-
stwem bezdzietnym. Sędzia Kryczyński zginął rozstrzelany 
przez Niemców w Piaśnicy koło Wejherowa w grudniu 1939 
roku. 

W wyniku zmian terytorialnych państwa polskiego po 
1945 roku Gdańsk powrócił do Polski, ale utracone zostały 
ziemie wschodnie: Wileńszczyzna, Nowogródczyzna, Wołyń, 
Podole. Stamtąd emigrowała polska ludność, a wraz z nią 
spolonizowane narodowe i etniczne mniejszości, w tym 
Tatarzy oraz Karaimi. Nie ma żadnych badań źródłowych 
poświęconych problematyce przesiedlenia ludności tatarskiej 
w ramach tzw. repatriacji, czyli „umowy” PKWN i władz 
sowieckich Porozumienie w sprawie „repatriacji” ludności 
polskiej pomiędzy PKWN i ZSRS, nie obejmowało z nazwy 
Tatarów polskich. Można to tylko oprzeć na bezpośrednich 
relacjach świadków. W okresie międzywojennym etniczna 
czy też narodowa identyfi kacja polskich Tatarów różnie 
wyglądała. Część deklarowała narodowość polską 
i pochodzenie tatarskie, część narodowość tatarską. Wobec 

tych ostatnich urzędnicy decydujący o wpisaniu do listy 
osobowej transportu do nowej Polski robili trudności. 
Trudności robiły także lokalne władze sowieckie proponując 
wyjazd do Tatarskiej ASRS. Kończyło się to wzięciem łapówki 
przez sowieckiego urzędnika lub ofi cera NKWD – albo 
pozostaniem w dotychczasowym miejscu zamieszkania. 

Wyjeżdżała przeważnie tatarska inteligencja, warstwa 
średnia, ludzie wolnych zawodów. Zostawali rolnicy, 
którym trudno było zostawić swoje gospodarstwo, dom, 
wioskę. Część jednak decydowała się wyjechać, jak 
choćby dziadkowie piszącego te słowa. Trudno określić 
liczebność ludności tatarskiej przybyłej na terytorium Polski 
w granicach po roku 1945. Tatarzy zapłacili duża cenę za 
wspieranie międzywojennej polityki polskiego państwa 
zarówno zagranicznej – prometejskiej – jak i wewnętrznej – 
polonizacji kresów wschodnich. Przez międzywojenne władze 
polskie uważani byli za element polonizujący wschodnie 
kresy. Duża część tatarskiej inteligencji została aresztowana 
przez NKWD, zesłana na Syberię lub do Kazachstanu, zginęła 
w więzieniach i punktach etapowych zsyłki, część wyjechała 
potem z „armią Andersa”. Niektórzy współpracowali 
z konspiracją AK na Wileńszczyźnie. Większość Tatarów 
związana była uczuciowo, kulturowo oraz językowo z Polską. 
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Tatarscy rolnicy żyli otoczeni pierścieniem wsi o ludności 
białoruskiej i „repatriacja” stamtąd szła opornie ze względu 
na znaczne oddalenie od ośrodków, w których organizowano 
transporty „repatriacyjne”. 

W II Rzeczypospolitej polscy Tatarzy wyznający religię 
islamu nie byli liczną grupą etniczną. Dane z roku 1939 
mówią o liczbie 6000 wyznawców skupionych w dwóch 
organizacjach: Muzułmańskim Związku Religijnym w RP 
i Związku Kulturalno-Oświatowym Tatarów RP. Istniało 17 
drewnianych meczetów pochodzących z XVIII–XX wieku 
oraz 19 gmin religijnych. Przy każdym meczecie istniała 
muzułmańska parafi a. Na czele MZR w RP stało Najwyższe 
Kolegium Muzułmańskie z muftim jako głową wyznania 
muzułmańskiego w Polsce. Po zmianach granic w roku 
1945 zostały tylko dwa meczety: w podlaskich wioskach 
Bohoniki i Kruszyniany. Przepadły także religijne fundacje 
muzułmańskie, zwane wakufami. Były to nieruchomości, 
których dzierżawa dawała skromny dochód na utrzymanie 
i remonty meczetów oraz dochody dla imama – duchownego, 
który bardzo często był rolnikiem pełniącym obowiązki 
religijne dodatkowo, bez stałej pensji . Żył, gospodarując 
na ziemi należącej do parafi i – gminy muzułmańskiej, od 
czasu do czasu doraźnie powiększając dochody o sumy 
otrzymywane za pochówki, darowizny otrzymywane podczas 
świąt religijnych (bajramów) i innych religijnych uroczystości. 
Od czasu powstania Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w RP z siedzibą w Wilnie, ówczesne Ministerstwo Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego subsydiowało związek 
kwotą 60-80 tys. zł. rocznie, pokrywającą niezbędne wydatki 
muftiatu, urzędu muftiego zarządzającego życiem religijnym. 
Część z tej sumy była przeznaczona na remonty świątyń, 
naukę religii i częściowe opłacenie imamów. 

Znaczną trudność stanowił brak spójnej organizacji 
poszczególnych ośrodków tatarskich. Muzułmański 
Związek Religijny oraz kierujące nim Najwyższe Kolegium 
Muzułmańskie na czele z muftim zawiesiło swoją działalność 
z powodów politycznych. Mufti musiał uciekać przed 
sowiecką okupacją, część członków NK zginęło podczas 
wojny, pozostała elita intelektualna znalazła się za granicą, 
przede wszystkim na Zachodzie. Tatarzy, jak i polska ludność, 
byli zdezorientowani, część sądziła, że zmiany granic są 
czasowe, że wszystko wróci do dawnego. Wierzono w szybki 
wybuch kolejnej wojny pomiędzy Związkiem Sowieckim 
a Zachodem. To wszystko nie sprzyjało sprawnej i całościowej 
emigracji. 

Osadnictwo ludności tatarskiej w Polsce w granicach 
po 1945 roku było przypadkowe. Decydował często 
zbieg okoliczności, możliwość zdobycia pracy, dobrego 
lokalu mieszkalnego, a także zamieszkiwanie na danym 
terenie innych Tatarów. Ówczesne władze komunistyczne 
projektowały osadnictwo tatarskie w Trzciance Lubuskiej. 
Podobno pomysł ten powstał około 1946–1947 roku. W latach 
1945–1950 osiadło tam około 20 rodzin polskich Tatarów, czyli 
mniej więcej 100 osób. Tatarzy zamieszkali również m.in. 
w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, Krośnie Odrzańskim, 
Legnicy, Jeleniej Górze, Wrocławiu, Szczecinku, Szczecinie. 
Najczęściej było to parę lub paręnaście osób, jedna, dwie lub 
więcej rodzin, często powiązanych więzami pokrewieństwa. 

Spora grupa Tatarów osiadła w Gdańsku i okolicach oraz 
w Elblągu. Pierwsi osadnicy pojawili się tam już w roku 
1945, zaraz po zajęciu Gdańska przez Armię Czerwoną 
i polską administrację. W lipcu 1945 roku przyjechał do 
Gdańska prawnik Aleksander Sulkiewicz, który od 27 tegoż 
miesiąca objął urzędowanie jako sędzia Sądu Okręgowego, 
współorganizując tamże polskie sądownictwo. Od roku 
1947 był przewodniczącym wydziału handlowego w tymże 
sądzie, a od roku 1951, po reorganizacji sądownictwa, został 

sędzią Sądu Wojewódzkiego. W roku 1964 objął stanowisko 
przewodniczącego połączonych wydziałów cywilnych, w roku 
1967 przeszedł na emeryturę. To jeden z przykładów kariery 
zawodowej polskich Tatarów, byłych mieszkańców kresów, 
w tym wypadku Wilna, w Gdańsku. Z czasem polscy Tatarzy 
pracowali w wojewódzkim oddziale PZU, w sądownictwie, 
służbie zdrowia, budownictwie, szkolnictwie. Z grona 
gdańskich muzułmanów warto wyróżnić lekarzy: Michała 
Koryckiego, jego syna – doktora medycyny, chirurga 
Osmana Koryckiego, stomatologa Adama Murzicza. 
Zawód lekarza upodobały sobie tamtejsze muzułmanki: 
Dżemila Smajkiewicz-Murman, Ajsza Szumska-Markiewicz 
– była dyrektor wojewódzkiej przychodni dermatologiczno-
wenerologicznej, Elmira Ajdarow- Faustman, Ewa 
Bajraszewska, Tamara Muklewicz, Zahira Szczęsnowicz, 
Kamila Milkamanowicz-Moroz – lekarz dietetyk. 

Farmaceutami byli: Tamara Szumska i Selim Korycki. 
Z innych wybijających się gdańskich muzułmanów należy 
wymienić kapitana żeglugi wielkiej Al-Raszyda Alijewicza, 
długoletniego dyrektora miejscowego Zespołu Szkół 
Łączności Emira Chazbijewicza, dyrektora Banku PKO 
w Gdyni Izmaiła Bogdanowicza, Mustafę Milkamanowicza 
– długoletniego dyrektora Wojewódzkiego Urzędu 
Statystycznego, prokuratora Stefana Aleksandrowicza, 
kierownika wydziału ubezpieczeń społecznych Oddziału 
Wojewódzkiego PZU Alego Smajkiewicza, głównego 
księgowego Oddziału Wojewódzkiego PZU Stefana 
Muchlę, dziennikarza, publicystę i orientalistę Macieja 
Konopackiego, odnowiciela tatarskiego piśmiennictwa po II 
wojnie światowej w Gdańsku i w Polsce, a także robotnika – 

Ibrahim Smajkiewicz – ostatni imam wileński, imam gdański. 
Zdjęcie ze zbiorów prywatnych red. Bolesława Wita-
Święcickiego, red. naczelnego „Kuriera Powszechnego” 
w Wilnie (1936-39), obecnie w posiadaniu Anny Sulimowicz.
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długoletniego ofi arnego działacza gminy muzułmańskiej i jej 
przewodniczącego, Macieja Milkamanowicza. Inteligencja 
polskich muzułmanów pochodzenia tatarskiego w Gdańsku 
współtworzyła po 1945 roku rzeczywistość społeczną, 
edukacyjną i medyczną w Trójmieście. 

W roku 1946 przyjechał do Gdańska ostatni tatarski 
imam wileńskiej gminy muzułmańskiej Ibrahim Smajkiewicz, 
rozpoczynając organizację życia religijnego polskich Tatarów- 
muzułmanów w Gdańsku.

W tym okresie, podobnie jak w czasie międzywojennym, 
muzułmanie w Polsce byli praktycznie w całości Tatarami. 
Bardzo często sami używali nazwy Tatarzy i muzułmanie 
synonimicznie. Nieliczni muzułmanie pochodzący z innych 
narodowości, Turcy, Ingusze i Tatarzy nadwołżańscy, byli 
zasymilowani z polskimi Tatarami oraz najczęściej złączeni 
z nimi więzami rodzinnymi. Klasycznym tego przykładem 
jest Dżennet Dżabagi Skibniewska, długoletnia, szanowana 
powszechnie członkini gdańskiej gminy muzułmańskiej. Jako 
ofi cer Wojska Polskiego walczyła w obronie Gdyni w roku 
1939, była adiutantem Naczelnego Wodza, po wojnie wróciła 
do Polski, osiadła w Gdańsku. Jej ojcem był Wassan Girej 
Dżabagi, wnuk ostatniego suwerennego władcy Inguszetii 
na Kaukazie, dziennikarz i polityk, absolwent politechniki 
w Petersburgu, przewodniczący parlamentu krótko istniejącej 
w latach 1918–1919 Republiki Północnego Kaukazu. 
Później zamieszkał na emigracji w Warszawie, żonaty 
był z polską Tatarką. Założył prywatną agencję prasową 
„Orient” w Warszawie w latach 20., a także kwartalnik 
„Przegląd Islamski”, który redagował i wydawał w latach 
1930–1932 i 1933–1935. W roku 1935 wyjechał do Turcji 
jako korespondent PAT. Zmarł w Stambule. Dżennet, jego 
córka, kontynuowała kaukaską tradycję, będąc jednocześnie 
w bliskich stosunkach z tatarskimi muzułmanami, z którymi 
całkowicie się utożsamiała. 

Już pod koniec lat 40. i na początku 50. rozpoczęli 
polscy Tatarzy-muzułmanie swoje ograniczone politycznymi 
i społecznymi realiami życie religijne w Gdańsku, czy też 
szerzej – w Trójmieście. Nie były dotąd publikowane żadne 
badania w oparciu o archiwa IPN dotyczące inwigilacji 
środowiska tatarsko-muzułmańskiego przez UB i SB w latach 
1945–1990. Jednakże w okresie 1946–1956 wszelkie „zebrania 
religijne” oraz „dokonywanie uboju rytualnego” wymagało 
za każdym razem poinformowania UB, zaś na przełomie 
lat 40. i 50. każde nabożeństwo wymagało każdorazowo 
obecności funkcjonariusza UB. Spis członków wspólnoty 
muzułmanów polskich w Trójmieście dokonany w roku 
1959 wykazał około 140 osób wyznania muzułmańskiego, 
pochodzenia tatarskiego. Oprócz tego 55 osób zamieszkiwało 
Elbląg i okolice. przed rokiem 1975 należące do województwa 
gdańskiego. Muzułmanie elbląscy formalnie należeli do 
gminy w Gdańsku, liczącej łącznie około 200 członków. 
W roku 1959 trójmiejscy muzułmanie zwrócili się do władz 
o formalną rejestrację. 

Muzułmański Związek Religijny w RP reaktywowano 
w roku 1947. Działał na podstawie ustawy sejmowej z roku 
1936 o stosunku państwa do wyznania muzułmańskiego 
w Polsce ze zmianami z 1947 roku. Obejmowały one m.in. 
likwidację rocznej subwencji państwowej, likwidację 
urzędu muftiego, kolegialne kierownictwo Najwyższego 
Kolegium Muzułmańskiego na czele z osoba świecką jako 
przewodniczącym. Powojennymi działaniami organizacyjnymi 
kierował Jakub Romanowicz, sprawujący funkcję zastępcy 
muftiego w latach 1925–1936. Był on przewodniczącym 
NK MZR w RP, od roku 1952 – w PRL, w latach 1947–1955. 
W latach 1955–1960 stanowisko przewodniczącego zajmował 
Emir Tuhan Baranowski, od roku 1960 do1965 – Aleksander 
Radecki, od 1965 do 1970 – Adam Miśkiewicz. W latach 1970–

1985 obowiązki przewodniczącego pełnił Stefan Bajraszewski, 
od roku 1985 do 1991 – Stefan Mucharski, od 1991 do 2001 – 
Jan Sobolewski, a od 2001 do 2004 – Stefan Korycki.

 W roku 1953 umiera Ibrahim Smajkiewicz, sprawujący 
religijną pieczę nad gdańskimi muzułmanami i jednocześnie 
łącznika pomiędzy tradycją wileńską i gdańską części 
polskich Tatarów – muzułmanów. Funkcja imama, najpierw 
nieformalna, a później formalna, nie została obsadzona. 
W roku 1959 Wszechpolski Kongres Muzułmański będący 
nominalnie najwyższą władzą MZR w PRL na wniosek 
gdańskich muzułmanów postanowił utworzyć Muzułmańską 
Gminę Wyznaniową w Gdańsku. 

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Gdańsku 
stanowiąca fi lię Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w PRL została zarejestrowana decyzją Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Gdańsku 28.04.1960 roku, L.dz. IV 576/60. 
Na czele gminy według Statutu stoi zarząd składający 
się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, imama, 
skarbnika, sekretarza i członka. Skład zarządu kształtował 
się różnie w poszczególnych latach, dbano jednak zawsze 
aby wymienione funkcje były obsadzone. Najwyższą władzą 
gminy jest Walne Zgromadzenie Członków Gminy z prawem 
głosu dla osób powyżej 18 roku życia. Bierne prawo wyborcze 
przysługiwało członkom gminy powyżej 35 roku życia. 
Członkiem gminy mógł zostać każdy obywatel PRL wyznania 
muzułmańskiego, w praktyce członkostwo ograniczało się do 
polskich Tatarów. Kadencja zarządu trwała 4 lata. 

Od roku 1959 do 1961 funkcję przewodniczącego zarządu 
pełnili kolejno: Leon Chazbijewicz, Aleksander Jeljaszewicz, 
Bekir Szabanowicz. Przy powstaniu gminy funkcja imama 
nie była obsadzona. Wybrano Macieja Chaleckiego, ten 
jednakże ze względu na niemożność otrzymania mieszkania 
w Gdańsku wyjechał do Jeleniej Góry. W roku 1963 imamem 
został Bekir Jakubowski. Po pewnym czasie na skutek 
kłopotów w pracy ofi cjalnie zrezygnował z pełnienia 
obowiązków. Należy przy tym opisać społeczną i materialną 
sytuację gdańskich muzułmanów. Cała ówczesna organizacja 
opierała się na paru, góra parunastu aktywnych działaczach, 
przeważnie ludzi średniego i starszego pokolenia, którzy 
dbali o zachowanie tradycji religijnej. W praktyce życie 
religijne w tamtym okresie ograniczało się do celebracji 
świąt muzułmańskich tradycyjnie obchodzonych przez 
Tatarów, jak święto zakończenia postu w miesiącu ramadan 
(Ramazan Bajram – tur.-tat.), święto ofi arowania (Kurban 
Bajram), dzień śmierci i rocznica urodzin proroka Mahometa 
(Mewlud), święto szyickie męczeństwa Husajna, syna Alego 
ibn Abu Taliba (Aszura Bajram), pierwszy dzień nowego roku 
ery muzułmańskiej. Trzy ostatnie obchodzono w znacznie 
skromniejszym zakresie. 

Dodatkowo zbierano się podczas muzułmańskiego 
postu w miesiącu ramadan na trzy wieczorne modliwy, 
tzw. tarawich: pierwszego, piętnastego i dwudziestego 
piątego dnia miesiąca. Ta ostatnia modlitwa to tzw. Kadyr 
Noc, czyli noc objawienia Koranu według liturgicznego 
kalendarza muzułmańskiego. Na tę okazję odbywały 
się specjalne modlitwy w mieszkaniach prywatnych 
gdańskich muzułmanów, którzy kosztem sporego wysiłku 
przystosowywali je na zebrania modlitewne. Oczywiście imam 
muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Gdańsku nigdy nie 
otrzymywał żadnych poborów ani gratyfi kacji. Wyjątkiem były 
skromne sumy za pogrzeby, nadawanie imienia noworodkowi 
– azany, oraz tzw. fi tre, czyli datki dawane przez wiernych 
podczas odwiedzin mieszkań w okresie miesiąca postu. 
Wypożyczenie mieszkania także było praktycznie darmowe. 
Niewielka opłata ze składek była wnoszona na posprzątanie 
lokalu. Nieduże wpływy z rocznych składek członkowskich 
składały się na majątek gminy. Ta sytuacja trwała aż do czasu 
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wybudowania i oddania do użytku meczetu w Gdańsku–
Oliwie.

Pomiędzy grudniem 1965 roku a wrześniem 1967 stanowisko 
imama nie było obsadzone. W razie konieczności funkcję tę 
sprawował Ali Smajkiewicz, syn Ibrahima Smajkiewicza lub 
Adam Szabanowicz. Od września 1967 roku aż do 29 września 
1984 obowiązki imama pełnił Adam Alijewicz. Od 29 września 
1984 roku – aż do śmierci w roku 1995 imamem ponownie 
był Bekir Jakubowski. Od listopada 1995 roku do kwietnia 
2004 funkcję tę przejął Selim Chazbijewicz. W latach 2004–
2014 imamem gminy i meczetu w Gdańsku był Hani Hraish, 
palestyński Arab stale mieszkający w Polsce, mieszkaniec 
Gdańska, z zawodu restaurator i kucharz. 

Jednym z głównych problemów Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej, istniejącej w Gdańsku od roku 1960, był obok 
braku własnego, choćby skromnego lokalu, pokoleniowy 
przekaz tradycji. Przemiany społeczne jakie w ówczesnej 
Polsce miały miejsce, promowanie przez ówczesne 
władze ateizmu i materializmu, porzucenie przez Tatarów 
dotychczasowego otoczenia na dawnych kresach – wszystko 
to nie sprzyjało kontynuowaniu dotychczasowej tradycji, 
religii, etniczności. Władza komunistyczna lansowała „jedność 

społeczno-polityczną” i koncepcję państwa jednonarodowego 
i jednokulturowego. Tatarzy nie byli uznawani za mniejszość 
etniczną ani narodową, tylko za „Polaków tatarskiego 
pochodzenia” lub za „polskich muzułmanów”. Tylko takie 
określenia znajdowały uznanie w oczach ówczesnej cenzury 
i tylko takie mogły pojawiać się w publikacjach. Co do 
„Polaków tatarskiego pochodzenia”, to w sensie pojęcia 
narodu politycznego, kulturowego, obywatelskiego można 
się na nie zgodzić. Tylko, że te subtelne różnice nie były 
wtedy ani znane, ani tym bardziej stosowane. Przyczyniły 
się do asymilacji dużej części środowiska polskich tatarskich 
muzułmanów. Asymilacji etnicznej i religijnej. Tej drugiej 
sprzyjała ofi cjalna laicyzacja i ateizacja kraju. Religia stawała 
się coraz bardziej „sprawą prywatną” i nieujawnianie się 
ze swoją religijnością sprzyjało zanikowi religijnej praktyki 
wśród polskich wyznawców islamu. Zwłaszcza żyjących na 
ziemiach zachodnich w otoczeniu często nierozumiejącym tej 
odrębności i jej tradycji, a więc niechętnym lub też wrogim 
odmienności. 

 Selim Chazbijewicz 

Barbara Podolak

TURCY I TATARZY 
W DWUDZIESTOWIECZNYCH 
PODRĘCZNIKACH DO HISTORII (2)
4. LATA PIĘĆDZIESIĄTE

Podręczniki z lat pięćdziesiątych, naznaczone piętnem fra-
zeologii klasowej, zniechęcają czytelnika nachalną propa-
gandą. Dzieje świata przedstawia się w nich jako historię 
mas ludowych i walki klasowej. Jest to zgodne z programem 
nauczania, bazującym na projekcie opracowanym przez 
stronę radziecką na potrzeby szkół polskich. Ludowi przy-
należne są tzw. tradycje postępowe, których odmawia się 
nieczułym na sprawy narodowe wyższym warstwom. Także 
i w ramach interesującego nas tematu tureckie warstwy rzą-
dzące, określane mianem feudałów, burżuazji czy arystokra-
cji, kierują się jedynie własnymi interesami, natomiast lud 
prezentuje wartości moralne i jest ofi arą represji (przy czym 
obojętne jest, o jakim ludzie mowa – tureckim, czy krajów 
podbitych). Pojawiają się więc terminy takie, jak: „Seldżuc-
cy feudałowie”, „wyzysk pracujących”, „uciśnieni chłopi”, 
„walka ludu przeciwko Turkom” itp.:

Większość podbitych narodów nie chciała dobrowolnie 
uznać zwierzchnictwa tureckiego. Aby zmusić je do posłu-
szeństwa, arystokracja turecka uciekała się do najbardziej 
okrutnych środków (Kosminski 1953: 208)

Aby zachować zbytkowny styl życia, uciekali się oni [sułtan 
i arystokracja] do podwyższania podatków i zwiększania wy-
zysku pracujących. Despotyczne rządy i ściąganie podatków 
wymagały całych armii urzędników, którzy przez swe łapow-
nictwo i pobieranie danin zwiększali jeszcze ucisk szerokich 
mas ludności (Kosminski 1953: 293) armia rosyjska (...) po-
parła walkę ludu bułgarskiego przeciwko Turkom (Jefi mow 
1955: 108)

Wysiłkom wyzwoleńczym sprzyjał powolny rozkład zacofa-
nego, feudalno-despotycznego mocarstwa ottomańskiego 
(Katz 1959: 63)

To, co wyróżnia podręczniki lat pięćdziesiątych, to także 
zakres ich tematyki. W większości były to tłumaczenia z ję-
zyka rosyjskiego. Napisane więc z myślą o czytelniku rosyj-
skim szeroko uwzględniały dzieje Azji, akcentowały wysoką 
kulturę Bizancjum, krytycznie oceniały dorobek myśli za-
chodnioeuropejskiej, a jednocześnie informowały o istnie-
niu turkijskich narodów Azji Środkowej i Syberii.

Podboju Rusi w XIII wieku dokonują Mongołowie. Nie 
stosuje się dla nich wymiennie nazwy Tatarzy, jeśli zatem 
pojawia się jarzmo, to jest tu ono wyjątkowo mongolskie, 
nie tatarskie. Z uwagi na wkład w historię Bizancjum, spo-
ro miejsca (choć już nie sympatii) poświęca się Seldżukom 
i Osmanom, ich pochodzeniu i zdobyczom. Określenie bar-
barzyńcy, zasadniczo używane w tych podręcznikach w od-
niesieniu do koczowników, znajduje także zastosowanie 
w opisie imperium osmańskiego: 

zwycięstwo Rosji w r. 1829 nad zacofaną, barbarzyńską Tur-
cją (Jefi mow 1955: 108)

Także i tu, jak w latach czterdziestych, Turków przedsta-
wia się jako agresorów, krwawych despotów i okrutników: 

Bitwa wiedeńska (...) zapoczątkowała upadek potęgi tu-
reckiej, która już nigdy nie odzyskała swej agresywnej siły 
(Gierowski, Kowalczyk 1957: 303)

Turcy odpowiedzieli na powstanie krwawymi rzeziami lud-
ności greckiej (...). Pojmanych powstańców mordowano 
lub sprzedawano do niewoli (Katz 1959: 64) 
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podbite przez Turków narody pałały nie-
nawiścią do okrutnych ciemiężycieli (Ko-
sminski 1953: 71)

naród serbski pozostawał pod straszli-
wym uciskiem tureckim, a panoszący się 
tam janczarowie wprowadzili reżym bez-
prawia i nieustannego fi zycznego terro-
ru. (...) Ogniem i mieczem niszczyli kraj 
i krwawo mścili się na jego mieszkańcach 
(Katz 1959: 108) 

Podobnie jak w latach czterdziestych, 
podręczniki lat pięćdziesiątych nadal wy-
kazują wobec Turków ton lekceważący 
lub pogardliwy: 

Papiestwo chciało bowiem z pomocą Pol-
ski i Węgier podjąć walkę z Turkami i wy-
pędzić ich z Europy. (Kowalczyk 1955: 193)

Do klęski Turków na Kaukazie przyczy-
niło się również to, że sojusznicy nie po-
zwolili rządowi tureckiemu posyłać tam 
posiłków. „Sprzymierzeńców” tureckich 
zmuszano do noszenia wody i rąbania drzewa dla wojsk 
sojuszników na Krymie. (Jefi mow 1955: 169) 

Odpowiednia interpretacja dzieł wielkich środkowoazja-
tyckich poetów, jakimi byli Nizami i Nawoi, pozwala przed-
stawić ich jako przyjaciół ludu (Nizamiego dodatkowo zali-
czono w poczet poetów azerbejdżańskich): 

Nizami był mocno związany z masami ludowymi Azer-
bajdżanu. Twórczość jego jest odbiciem cierpień ciemię-
żonego ludu. Nawoływał do twórczej pracy dla szczęścia 
ludzkości, sławił wolność, a piętnował despotyzm. Był on 
wielkim patriotą azerbejdżańskim (Kosminski 1953: 138)

W swoich utworach Nawoi opiewał i wysławiał sztukę i pra-
cę przynoszącą dobrodziejstwa człowiekowi. (...) przedsta-
wiał Farchada [królewicz, bohater jednego z poematów] 
jako przyjaciela ludu, pragnącego ulżyć jego cierpieniom 
(Kosminski 1953: 207)

Wiadomości o większości narodów turkijskich ograniczone 
są do podstawowych danych. Narody te pojawiają się w krę-
gu zainteresowania autorów wtedy, gdy ich historia splata 
się z historią Rosji. W złym świetle przedstawia się zwłaszcza 
sprawiających kłopoty, bitnych Pieczyngów i Połowców:

Bizantyjczycy podburzyli przeciw niemu [kniaziowi Święto-
sławowi] koczujące w stepach czarnomorskich hordy Pie-
czyngów (…). [Ci] w drodze powrotnej napadli znienacka 
na wojska Świętosława przekupieni przez Bizantyjczyków; 
Wrogami tymi były półdzikie plemiona koczownicze (...). 
Ruś wyczerpywała swe siły w nieprzerwanych walkach ze 
stepowymi rabusiami. (…) Południoworuski chłop stracił 
pewność, czy uda mu się zebrać plony, czy Połowcy nie 
zabiją go, nie zburzą mu zagrody, a jego żony i dzieci nie 
uprowadzą w niewolę (Kosminski 1953: 25, 71-72)

Jedynie większe narody, które weszły później w skład 
ZSRR, znajdują uznanie w oczach autorów – są to np. Ka-
zachowie, lud podnoszący powstania przeciw rodzimym 
feudałom i caratowi (Katz 1959: 108) czy Uzbecy, o których 
autorzy wyrażają się szczególnie przychylnie: 

Pod koniec XV wieku (…) Uzbecy znajdowali się w stadium 
przejścia od życia koczowniczego do osiadłego. Przyswajali 
sobie starą kulturę miast środkowo-azjatyckich i równocze-
śnie rozwijali własną kulturę narodową. (Kosminski 1953: 207)

Niewielkie liczebnie ludy turkijskie zwykle prezentowane 
są jako ogół prymitywnych, często lekceważąco traktowa-
nych, koczowników. Traktuje się ich na ogół zbiorczo:

[władza caratu rozciągała się na] liczne ludy pierwotne 
[sic!], w szczególności na północy i w Azji środkowej (Katz 
1959: 108)

Dzięki opanowaniu ziem nadwołżańskich narodowe pań-
stwo rosyjskie przekształcało się w wielonarodowe, w skład 
którego wchodzili Tatarzy, (…) Czuwasze, (…) Baszkirzy, 
Nogaje (Kosminski 1953: 271)

a jeśli trzeba się do nich odnieść, to w wyniku opisu jawią 
się jako postępujący wbrew wszelkim zasadom barbarzyńcy, 
stanowiący zagrożenie dla kulturalnego świata:

Ale u granic tych kulturalnych krajów znajdował się nie-
przyjaciel, który od czasu do czasu zadawał im straszliwe 
ciosy i wyczerpywał ich siły. (…) Plemiona te były zawsze 
gotowe do wojny i grabieży. (…) Europę zachodnią chronił 
przed napadami tych łupieżców mur, który stanowiły ludy 
Europy wschodniej (Kosminski 1953: 91)

5. LATA SZEŚĆDZIESIĄTE

W dekadzie tej sukcesywnie i bardzo wyraźnie zmniejsza się 
ilość napastliwych i tendencyjnych określeń na rzecz rze-
telnych, wyważonych informacji oraz prawidłowych nazw. 
Jeśli nadal stosuje się dotychczas używane, popularne 
terminy, to z dużą ostrożnością. W cudzysłów ujmuje się 
pojęcia „święta wojna” i „niewierni”, a gdy mowa o skar-
gach chrześcijan na brak swobodnego dostępu do miejsc 
świętych w Jerozolimie, Seldżuków przedstawia się zaledwie 
jako tych, którzy:

nie sprzyjali przybywającym pielgrzymom (Dowiat 1967:272)

i dodaje się, że:

Wyolbrzymione wieści o tym roznosili po krajach Europy za-
chodniej specjalnie instruowani kaznodzieje (Dowiat 1967: 273) 

 Sprawcami okrutnych rzezi bywają nie tylko Turcy, ale 
i krzyżowcy. Coraz więcej miejsca poświęca się nie tylko 
wydarzeniom historycznym, ale i informacjom o organizacji 
państwa, wojska, o przemianach społecznych. Pojawiają się 

Tatarzy u bram Lublina, rys. Robert Sawa, http://teatrnn.pl/instrukcja/lublin-straznica-
wschodniej-granicy/
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również wzmianki o osiedlaniu się Tatarów na ziemiach Litwy 
i Rzeczypospolitej (do tej pory fakt wielonarodowości pań-
stwa polskiego był przemilczany), o oddziałach tatarskich 
w wojsku polskim (Dowiat 1967: 364, 533). O Turkach, co 
prawda, nadal się mówi używając słów jarzmo, prześladowa-
nia, agresja, z czasem nie są oni jednak przedstawiani o wiele 
gorzej, niż inne nacje. Docenia się ich kunszt wojskowy:

krzyżowcy ponieśli klęskę, która wykazała przeżywanie się 
średniowiecznych sposobów walki i wyższość dobrze wyćwi-
czonej piechoty nad feudalnym rycerstwem (Dowiat 1967: 415)

oraz zauważa przyjazne, względem 
Europejczyków, gesty:

Niektórzy przywódcy powstańczy 
(m.in. Kossuth i Bem) schronili 
się w Turcji (Kersten, Łepkowski 
1968: 444)

6. LATA SIEDEMDZIESIĄTE

W latach siedemdziesiątych inaczej 
niż poprzednio organizuje się mate-
riał informacyjny. W związku z tym 
powiększają się rozdziały o Europie 
i świecie, natomiast zmniejsza się 
objętość fragmentów traktujących 
o Turkach i Tatarach. Odtąd pojawiają 
się oni głównie w tle wydarzeń. I tak 
np. przy omawianiu I wojny świa-
towej mówi się o Turcji jako o kraju 
przewidzianym do rozbiorów, choć 
o charakterze jej udziału w wojnie 
nie ma już ani słowa (Wapiński 1970). 
Począwszy od lat siedemdziesiątych 
słownictwo jest stonowane, a uczeń 
może znaleźć w podręcznikach in-
formacje o pochodzeniu polskich 
strojów szlacheckich, czy wyjaśnie-
nie terminu orientalizm (Gierowski, 
Leszczyński 1971: 31). 

Co prawda Turcja nadal bywa 
„agresywnym mocarstwem” (Gierowski, Leszczyński 1971: 
73, 99), ale nie ma już mowy o tym, żeby Turcy „rzucali się 
do ucieczki”, czy żeby uciekali „w wielkim strachu”, jak to 
miało miejsce w poprzednich dekadach. Tym razem Turcy 
spod Wiednia jedynie:

wycofali się w popłochu, zostawiając obóz w ręku zwycięz-
ców (Gierowski, Leszczyński 1971: 74) 

Jednocześnie dają się zauważyć różnice między podręczni-
kami. Okazuje się, że frazeologia klasowa nie skończyła się 
defi nitywnie wraz ze zmianami politycznymi. W podręczni-
ku z roku 1971 czytamy w kontekście powstania greckiego: 

Burżuazja grecka miała jednak dość despotyzmu feudałów 
tureckich (Galos, Gierowski, Leszczyński 1971: 43)

Ten sam podręcznik niesie też błędną informację, jako to:

Turcja w XI [zamiast w XIX!] w. była państwem bardzo 
słabym i kilka mocarstw dążyło do podporządkowania jej 
swoim wpływom (Galos, Gierowski, Leszczyński 1971: 187)

7. LATA OSIEMDZIESIĄTE I DZIEWIĘĆDZIESIĄTE

Podręczniki końca XX wieku potwierdzają powszechnie sto-
sowaną już zasadę, że fakty należy przedstawiać obiektyw-

nie, z uwzględnieniem ustaleń historyków. Przygotowane są 
zatem starannie, z troską o percepcję czytelnika, czasem za-
opatrzone w słowniczek terminów. Trafi amy w nich na infor-
macje o Kazachstanie (Szelągowska 1997: 102), czy o moza-
ice wyznaniowej państwa polsko-litewskiego, mieszczącego 
w swych granicach Tatarów i Karaimów (Zielińska, Kozłow-
ska 1998: 96, 108). Szkoda więc, że w tych nowoczesnych 
podręcznikach napotykamy także na wywód o pogardzie:

[pogardę budziło] barbarzyństwo Turków. Dostrzegano je 
w braku uznania wartości życia ludzkiego i godności człowieka, 
który objawiał się w wysiedleniach i rzeziach, jakich nie brakło 
w okresie podbojów oraz w specyfi cznych praktykach na dwo-

rze sułtańskim. Obejmujący bowiem 
tron sułtani mordowali swoich braci, 
by pozbyć się rywali i uniknąć próby 
obalenia. Niebezpieczeństwo turec-
kie będzie żywo odczuwane przez 
następne stulecia w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej i we Włoszech 
(Manikowska, Tazbirowa 1988: 206)

Strach, ale i pogardę, budziło barba-
rzyństwo Turków (Manikowska, Tazbi-
rowa 1998: 204)

 W tych samych podręcznikach, 
na innych stronach pisze się o sto-
sach inkwizycji, o zbrodniach krzy-
żowców w Konstantynopolu, o Iwa-
nie Groźnym i egzekucjach jego 
kniaziów i bojarów, o krwawych 
pacyfi kacjach całych regionów Rosji, 
o sposobach pozyskiwania w Afryce 
złota i niewolników, o brutalnym 
podboju Ameryki, o Henryku VIII 
skazującym na śmierć przeciwników 
politycznych i swoje żony, o nocy 
św. Bartłomieja. Tutaj brak jednak 
oceniających komentarzy. Cóż, wy-
pada mieć nadzieję, że najlepsze 
podręczniki to te powstałe w XXI 
wieku – których nie było jeszcze 
okazji przejrzeć. 

Barbara Podolak 
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SEJIT DŻELIL HATTATOW

Postacią, która wtedy w Bakczysaraju najbardziej przyciągnęła 
naszą uwagę, był Sejit Dżelil Hattatow. Chociaż mówił niewie-
le, jego bezpośredniość, spojrzenie, słowa, ton głosu i zacho-
wanie wzbudziły w nas pełne do niego zaufanie. Z każdym 
potrafi ł nawiązać kontakt – czy był to inteligent, czy analfa-
beta, młody czy stary – cały był przeniknięty ludowością, bez 
jakiegokolwiek dystansu do ludu. Wiedzieliśmy, że był w sze-
regach rewolucjonistów w 1905 r., obecnie natomiast znany był 
jako uczciwy człowiek interesu. Pracował solidnie w zarządzie 
pewnego małego banku w Bakczysaraju, co ugruntowało na 
całym Krymie dobrą o nim opinię. Wszystko to wzmogło nasze 
zainteresowanie tą postacią. Niestety, niewiele udało się nam 
porozmawiać, a już w ogóle nie mieliśmy okazji, aby wymienić 
poglądy sam na sam. Ale jednakowoż i on i my rozstaliśmy się 
w przyjaźni, z wiarą, że przeznaczone nam jest pójście jedną 
drogą.

ZBOMBARDOWANIE KRYMU 
PRZEZ FLOTĘ TURECKĄ 

 Aż do końca pierwszego tygodnia listopada zostałem we wsi. 
Ważne wypadki wstrząsnęły wtedy Krymem: jak błyskawica 
rozeszła się wieść, że turecka fl ota zbombardowała Kaff ę, Jałtę 
i Odessę. Cała Rosja była poruszona. Wypowiedzenie wojny 
Turcji stało się wydarzeniem oczekiwanym z dnia na dzień. 
W końcu stało się to 12 listopada. W ciągu tygodnia przeby-
wających na Krymie obywateli Turcji zebrano w Akmesdżit. 
Także nasz Kose Mustafa Aga, jako obywatel turecki, opuścił 
we łzach ukochany swój dom, rodzinę i nas. Sytuacja spowo-
dowała ogólną żałobę na Krymie. Każdy przytaczał jakieś po-
głoski, mówiono, że Turcy zostaną zesłani na Syberię i użyci 
tam do ciężkich robót albo pozostawieniu w głodzie i biedzie. 
Po dziesięciu dniach okazało się jednak, że Turków wysłano do 
Tambowa1 i Borisoglebska2. Ponieważ już wcześniej zdecydo-
wałem pojechać do Moskwy, aby tam doskonalić swój rosyjski, 
postanowiłem przy okazji pojechać też do Borisoglebska, aby 
zobaczyć na miejscu, jak wygląda sytuacja i stamtąd udać się 
do Moskwy. Z tą myślą wyjechałem ze wsi.

1  Tambow – miasto w środkowej Rosji. Od XVII w. warownia dla 
obrony państwa moskiewskiego przed najazdami Tatarów krym-
skich i nogajskich.

2  Borisoglebsk – miasto w środkowej Rosji, na lewym brzegu rzeki 
Worony. Założone w poł. XVII w. 

W Borisoglebsku spotkałem Mustafę Agę, przyjaciół i zna-
jomych, bardzo wzruszyliśmy się spotkaniem. Chociaż od ich 
wyjazdu z Krymu upłynęły dopiero dwa, trzy tygodnie, wszyst-
kich trapiła tęsknota. To, co zobaczyłem w Borisoglebsku za-
skoczyło mnie. Miasto sprawiło wrażenie, jakby nasi mieszkali 
w nim od bardzo dawna. Otworzyli kafany, sklepiki, w których 
sprzedawano czijborek3, szaszłykarnie i piekarnie... Wspaniale 
prowadzili handel, żyli w miarę dostatnio, zorganizowali też 
system wzajemnej pomocy. Aby zmniejszyć przygnębienie 
i obawę, jakie zapanowały na Krymie po ich odjeździe, to, co 
ujrzałem, opisałem w relacji, którą następnie opublikowałem 
w Terdżumanie. W Borisoglebsku spędziłem kilka dni i poje-
chałem do Moskwy.

W MOSKWIE

Po raz pierwszy widziałem Moskwę – serce Rosji. To miasto – 
zwierciadło rosyjskiej historii, tradycji, prawdziwej rosyjskości. 
Moskwa zawsze pozostawała centrum konserwatyzmu wobec 
Petersburga, cały czas zachowała pozycję prawdziwej stolicy 
Rosji. To w Moskwie mówiono najczystszym językiem rosyj-
skim. 

W Moskwie, na tutejszym uniwersytecie przebywała pewna 
liczba studentów z Krymu. Jeden z nich Jakup Kemal, po zakoń-
czeniu edukacji w amerykańskich college’ach w Stambule i Bej-
rucie, podjął studia w Moskwie na wydziale języków wschod-
nich. Przyjaźniłem się z nim jeszcze ze Stambułu. Nie był zbyt 
odważny, trudno podejmował decyzje – dlatego w sprawach 
politycznych nie byliśmy z sobą blisko. Nigdy jednak nie dał się 
wciągnąć w jakieś negatywne działania. Jego to właśnie i jed-
nego Ahmeda z Bakczysaraju odnalazłem w Moskwie, często 
spotykaliśmy się. Ahmeda pamiętam jako bardzo serdecznego, 
bezpośredniego, odważnego i inteligentnego młodego czło-
wieka.

Wynająłem pokój w pensjonacie, w którym mieszkały też 
dziewczęta z rodu Lamakin z naszej wioski. Od najstarszej 
panienki zacząłem pobierać lekcje rosyjskiego... W Moskwie 
niemożliwe było nie nauczyć się języka rosyjskiego. Wszędzie 
słyszało się rosyjską mowę...

Poszedłem odwiedzić młodego muzyka i jego chorowitą 
żonę – małżeństwo, z którym odbyłem podróż z Brindisi do 

3 Czijborek – rodzaj pasztecika z nadzieniem składającym się 
z mielonego surowego (czij) mięsa baraniego, cebuli i przypraw, 
przysmażany na oleju.

Dżafer Sejdamet

WSPOMNIENIA (10)
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Stambułu. Mieli dość duży dom. Przywitali mnie bardzo ser-
decznie. Muzyk poznał mnie ze swoją matką i rodzeństwem... 
Zaproponował z żoną, bym przychodził do nich na obiady. Za-
brali mnie do słynnego Teatru Bolszoj i do cieszącego się sła-
wą ekskluzywnego klubu, uczęszczanego przez największych 
artystów... Wspaniałe to otoczenie, z atmosferą pełną wyrafi -
nowania, delikatności, serdeczności i wyjątkowości – oczaro-
wało mnie. W owym klubie kilka razy 
słuchałem muzyki cygańskiej. Z za-
ciekawieniem przysłuchiwałem się, 
jak ludzie w moim otoczeniu entuzja-
stycznie opowiadają, jakie to nowo-
ści pragną wprowadzić w malarstwie, 
rzeźbie, muzyce, literaturze... Dzięki 
nowym przyjaciołom miałem możli-
wość usłyszeć sławnego rosyjskiego 
pianistę Rachmaninowa na koncer-
cie, jaki dał dla pewnej instytucji do-
broczynnej. Siedziałem w pierwszym 
rzędzie, który artysta zarezerwował 
dla swych bliskich znajomych, po 
koncercie poznałem go osobiście. 
Patrząc na Rachmaninowa, grające-
go jak w transie, pojmowałem, że 
oto jest przede mną człowiek, który 
poprzez muzykę znalazł świat nad-
przyrodzony, boską ekstazę. W mej 
pamięci na zawsze pozostało jego 
głębokie spojrzenie, pobladła ze 
zmęczenia twarz, szczupła sylwetka, 
serdeczność i skromność malujące 
się na twarzy. 

Najlepszą i najmocniejszą cechą 
czy to rosyjskich rewolucjonistów, 
jakich widziałem w Paryżu, czy to 
moskiewskich inteligentów, była po-
tęga uczucia, wypełniająca dusze tych ludzi. Rosjanie kochają 
do zatracenia nie tylko wódkę, ale i swoje cele i dążenia, dla 
nich nie wahają się przed żadnym poświęceniem i ofi arą. Lecz, 
niestety potęga ta, jak to zwykle bywa u ludzi Wschodu, po-
nieważ nie jest poparta mocną i trwałą myślą prowadzącą ku 
realizacji planów, nie daje oczekiwanego wyniku. 

Gdyby wielką siłę miłości, mieszkającą w rosyjskiej duszy, 
umieścić w pewnych pozytywnych ramach, gdyby pragnienia 
Rosjan, zawsze zbaczające ku rzeczom niełatwym do spełnie-
nia, a nawet ku absolutnym mrzonkom, wyzwolić z pewnego 
nadmiaru, wówczas rosyjska dusza, jeśli na dodatek jeszcze 
połączona z intelektualną wytrwałością, w nauce i sztuce każ-
dy osiągnie cel. 

Iść do ludu! Gdyby młodzież rosyjska była w tym wytrwała, 
gdyby nie pojmowała swego posłania jedynie jako „pociąga-
nie” ludu ku wyimaginowanym rewolucjom, gdyby poświęciła 
się kształceniu ludu, jego wychowaniu, zapewnianiu mu opieki 
zdrowotnej, poprawie społecznej, cywilizacyjnej i ekonomicz-
nej... wówczas miłość istniejąca w sercach tej młodzieży, jej 
gotowość do poświęceń, kto wie, jak wielkie zrodziłyby rezul-
taty?

Sztuka dla sztuki... Uniwersalne cele.. Te idee znalazły 
w Rosji gorętszych zwolenników, niż w najbardziej cywilizowa-
nych krajach. Rosyjska inteligencja owładnięta tymi trendami 
oddalała się od ludu, życia i pracy pozytywistycznej. Pomiędzy 
narodem a intelektualistami rozpościerała się przepaść, po-
większająca się coraz bardziej. Kontrast pomiędzy inteligencją 
a ludem rzucał się w oczy. Rosyjscy inteligenci, chociaż ludzie 
Północy, odwrotnie, niż naród – byli nerwowi, rozgorączkowa-
ni, ruchliwi. Nie wiedzieli, co znaczy odpoczynek, nie lubili od-
poczywać... Ich schorzeniem było: mówić, długo i gorączkowo 

mówić. Rozentuzjazmowanie, rozgorączkowanie i nerwowość 
w połączeniu z umiłowaniem wytyczonych idei i celów oraz 
psychika zniszczona wódką, były mocniejsze od klimatu i na-
tury. Szczególnie, gdyby porównać nadzwyczajny seksualizm 
tych ludzi północy, a szczególnie nadzwyczajną swobodę, ob-
serwowaną nawet w restauracjach i knajpach – z zachowaniem 
już nawet nie Finów, Szwedów ale Niemców – niemożliwe było 

nazwać Rosjan ludźmi Północy...
W czasie pobytu w Moskwie, zna-

lazłem możliwość poznania nie tylko 
środowiska inteligenckiego, ale też 
kręgów kupieckich i rzemieślniczych. 
Szereg razy bywałem w herbaciar-
niach i restauracjach, gdzie spotykali 
się pochodzący z Krymu pośrednicy 
handlowi z moskiewskimi kupcami. 
Z zaciekawieniem obserwowałem, 
jak tędzy, silni, weseli rosyjscy kupcy 
wypijają całe morza herbaty, ubijają 
wielkie interesy, targują się, spierają, 
ale dalej pozostają weseli i przyjaź-
ni wobec siebie. Gdy dobili dobre-
go targu, całowali się, zapraszali na 
wspólny posiłek, okazywali sobie 
wzajemnie gościnność, jak ludzie, 
którzy spotykają się po długim nie-
widzeniu.

Pochodzący z Bakczysaraju han-
dlarz owocami Halilow znał mego 
ojca i darzył go szacunkiem. Kilka 
razy zabrał mnie do tych herbaciar-
ni i resurs kupieckich. Moją uwagę 
zwróciło życzliwe zainteresowanie 
i zażyłość, jaką okazywali mu rosyj-
scy kupcy. Gdy zapytałem go o to, 
odpowiedział, że Rosjanie bardziej 

niż swoim rodakom ufają nam. W tym czasie w Moskwie 
w tych herbaciarniach widać też było żydowskich kupców, bę-
dących w zażyłych stosunkach z Rosjanami. Rosyjski kupiec 
w herbaciarni, restauracji czy szynku zmieniał się całkowicie. 
Wódka zmieniała mu głos, zaczynał zachowywać się jak roz-
kapryszone dziecko, zapominał o czasie i rodzinie, wpadał 
w wir rozrywki do samego rana, przez najdalszy zakątek mó-
zgu nie przechodziła mu myśl o wydawanych pieniądzach. 
Jednak wydawać sąd o rosyjskich kupcach na podstawie tyl-
ko tych obserwacji – nie byłoby uczciwe. Była jeszcze druga 
strona medalu. W tych samych ludziach egzystowała jeszcze 
druga osobowość. Przywiązanie do wiary, zwyczajów, trady-
cji. Narzeczony córki Lamakich, u której pobierałem lekcje, 
miał kuzyna Ukraińca, właściciela dużego majątku ziemskiego 
i kupca. Często chodziliśmy do niego. Raz na dwa tygodnie 
zapraszał na posiłek dwudziestu, trzydziestu studentów, go-
ścił ich szczodrze. Niektórych wspierał fi nansowo. I nie był 
wyjątkiem. Postępowało tak wielu kupców. Jeśli idzie o sprawy 
narodowe i instytucje dobroczynne kupcy rosyjscy niemalże 
współzawodniczyli między sobą. 

Chociaż trwała wojna, życie w Moskwie wiele się nie zmie-
niło. Jedzenia było w bród. Restauracje, kawiarnie były bardziej 
zatłoczone niż przedtem... W tym pierwszym roku wojny każ-
dy w Rosji popierał sprawę obrony ojczyzny. Rosjanie, bardziej 
niż wyzwoleniem braci Słowian spod panowania Austrii, en-
tuzjazmowali się marzeniem o odebraniu Turkom Stambułu 
i Cieśnin. Dla Rosji to było celem wojny i to najbardziej sty-
mulowało coraz bardziej gorączkowe wciąganie Rosji w woj-
nę. Jednak obserwatorzy nie rozumieli, że fundamenty, na 
których opiera się Rosja, długo nie wytrzymają tego ciężkiego 
egzaminu, nie dopuszczali do siebie myśli, że w kraju może 

Staruszek Tatar na ulicy Bachczysaraju, rok 1920.
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dojść do wstrząsu. Patriotyzm, który wzmocnił się wówczas 
w Rosji, dawał mi do myślenia. Jednak moja wiara w nadejście 
rewolucji była tak zdecydowana i silna, że nic nie mogło jej 
osłabić. W czasie mego pobytu w Moskwie redakcja gazety 
Il (Kraj) przeniosła się z Petersburga do Moskwy. Poszedłem 
do redakcji z wizytą i spotkałem tam Ajaza Ishakiego, którego 
znałem jeszcze ze Stambułu. I on i Szakir Memetjarew, który 
właśnie zdawał ostatnie egzaminy na 
prawie, byli bardzo zajęci. Udało mi 
się odbyć z nimi tylko kilka krótkich 
rozmów. W budynku redakcji była 
też muzułmańska restauracja. W niej 
właśnie po raz pierwszy jadłem pilaw 
turkiestański. Smakował mi bardzo. 
W czasie pobytu w Moskwie tylko 
poprzez pamięć tego dobrego pilawu 
zaszedłem jeszcze kilka razy do tego 
niezbyt czystego lokalu. 

W czasie rosyjskich świąt religij-
nych odwiedzałem stare, oryginalne, 
bogate moskiewskie cerkwie. W ta-
kim okresie nikt, kto widział religij-
ne obrzędy, kto był świadkiem, jak 
ogromna większość Rosjan – czy to 
wieśniak czy mieszczanin, młody czy 
stary, kobieta czy mężczyzna, z odda-
niem i powagą okazuje przywiązanie 
do wiary i religijnych uroczystości, 
nie mógł nie przyznać, że bardzo głę-
boka i mocna jest wiara rosyjskiego 
ludu. Nie było takiego woźnicy, który 
by nie zdjął czapki i nie przeżegnał 
się przejeżdżając przed cerkwią lub 
innym miejscem, w którym umiesz-
czona była ikona Chrystusa z zapalo-
ną lampką. 

Okazało się potem, jak bardzo ta opinia była powierzchow-
na... Ale wtedy tego nie rozumieliśmy. 

Moskiewskie teatry pokazywały sztukę na najwyższym po-
ziomie. Z zachwytem obejrzałem w Teatrze Bolszoj wspaniałe 
kreacje Szaliapina w rolach Borysa Godunowa i Fausta. Nie 
mogłem nasycić się baletem rosyjskim. Ale nic nie mogło się 
równać z wrażeniem, jakie wywarł na mnie doskonale zagra-
ny Wiśniowy Sad Czechowa. Scenografi a w swej naturalności 
była wyjątkowa. Generalnie teatr rosyjski, a szczególnie ten 
teatr zdobył na Zachodzie wielkie uznanie. Jeszcze w Paryżu 
przeczytałem kilka artykułów na temat tego teatru. Jednak 
pozytywne wrażenie, jakie na Zachodzie wywierały rosyjskie 
sztuki piękne, szczególnie rosyjska muzyka, literatura i balet, 
odgrywało rolę miłej maski osłaniającej prawdziwą Rosję i ze-
psucie jej systemu rządów. Dzieła rosyjskiej literatury za wiel-
kie pieniądze, zapewniane przez rosyjskich bogaczy lub nawet 
przez sfery rządzące, były tłumaczone na języki europejskie. 
Rosjanie, poczynając od epoki Woltera, okazywali wielką po-
moc tym, którzy chcieli analizować Rosję, czy pisać o niej 
dzieła historyczne, literackie lub społeczne. W ten sposób 
w narodach Zachodniej Europy wytworzyła się ugruntowana 
opinia o wysokim poziomie cywilizacyjnym Rosji. W ślad za 
tym liczne kręgi na Zachodzie stały bardzo przychylne Rosji. 

W kreacji tej przychylności wielki udział miał sposób bycia 
– łagodny, ciepły, gościnny i szczodry – podróżujących na Za-
chód rosyjskich inteligentów, kupców i ich żon. 

Ludzie Zachodu więc, patrzący na Rosję z przychylnością 
mającą takie źródła, wierzyli w misję cywilizacyjną Rosjan wo-
bec wszystkich narodów Wschodu i uznawali ten kraj za awan-
gardę świata zachodniego.

A tymczasem w Moskwie na każdym kroku uderzało 

w oczy, że rosyjskie życie umysłowe istnieje poza narodem, że 
lud rosyjski, jeśli idzie o poziom cywilizacyjny i społeczny, sy-
tuuje się poniżej narodów ciemiężonych przez Rosję. W rzeczy 
samej, w owej epoce rosyjski wieśniak i robotnik stał o wiele 
niżej od innych narodów pod względem higieny, wychowania 
i przywiązania do rodziny. Szczególnie na przykładzie Rosji 
widać było w sposób jasny, że kręgi intelektualne i mieszczań-

skie tak, jak odgrywają bardzo ważną 
rolę w kreśleniu losu narodu, tak też 
rolę tę odgrywają w ukrywaniu praw-
dziwego oblicza kraju...

POMOC4 DLA LUDNOŚCI 
KARSU 
I ARDAHANU

Na początku roku 1915 moskiewscy 
muzułmanie zorganizowali specjalną 
„noc” na pomoc dla ludności Kar-
su5, Ardahanu6 i okolic. Ja także się 
wybrałem. Znajomi zaproponowali, 
abym czytał wiersze tureckie. Od 
pewnej rodziny mieszkającej w pobli-
żu przyniosłem tom tureckiej poezji 
i odczytałem po kilka wierszy Fikreta 
i Emina Beja. Burzliwa owacja po od-
czytaniu wierszy, uzmysłowiła mi nie 
tylko, jak bardzo słuchacze są spra-
gnieni mowy tureckiej czy pięknej 
poezji w tym języku, ale też jak bar-
dzo przywiązani są do Turcji. W celu 
niesienia pomocy naszym braciom 
z regionów Karsu i Ardahanu, którzy 
w wyniku terroru armii rosyjskiej po 
bitwie nad Sarykamyszem7, a szcze-

gólnie po napadach band ormiańskich, pozostali bez domów, 
głodni i załamani, w kampanię zapoczątkowaną przez naszych 
azerskich braci włączyły się szczerze wszystkie instytucje do-
broczynne i prasa rosyjskich muzułmanów. Na Krymie Ter-
dżuman prowadził zbiórkę i publikował listę ofi arodawców, 
wszystkie towarzystwa dobroczynne też zbierały fundusze na 
pomoc.

To serdeczne zainteresowanie, okazane wobec katastrofy 
przez świat turecki, pomogło przynajmniej częściowo uśmie-
rzyć ból poszkodowanych i przywrócić im nadzieję.

MEN SEJIT 

Czelebi Dżihan przysłał mi list, w którym zapraszał mnie do 
Petersburga nowo przemianowanego na Piotrogród. 

Działał tam w handlu owocami wspólnie ze swoim starszym 
bratem Menem Sejitem nasz przyjaciel Alim Sait Dżemil, któ-

4 Pomoc – na początku roku 1915 Rosjanie zajęli tereny pn.-wsch. 
Turcji w tym miasta Kars i Ardahan. Pomoc dla ludności turec-
kiej znajdującej się pod okupacją rosyjską niosło, uzyskawszy od 
Rosjan zezwolenie, działające w Baku (Azerbejdżan) Islamskie 
Towarzystwo Dobroczynne (Islam Dżemijet-i Hajrijesi). Autor 
wspomnień uczestniczył w podobnej kampanii pomocy zorgani-
zowanej w Moskwie.

5 Kars – miasto w pn.-wsch. Turcji, stolica prowincji o tej samej 
nazwie.

6 Ardahan – miasto w pn.-wsch. Turcji.
7 Sarykamysz – miasto w pn.-wsch. Turcji, twierdza w okresie przy-

należności okolicznych terenów do cesarstwa rosyjskiego. Na 
przełomie 1914/15 roku miały miejsce zaciekłe walki pomiędzy 
wojskami rosyjskimi a tureckimi o opanowanie tej twierdzy.

Tatarskie małżeństwo, Bachczysaraj, rok 1920.
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ry wcześniej studiował w Stambule i był członkiem naszego 
stowarzyszenia Watan. Alim Sait Dżemil później w naszej wsi 
na Krymie pracował jako nauczyciel i ożenił się z Fatmą, cór-
ką mojej ciotki. Men Sejit pracował był wonczas w rosyjskim 
banku i w pewnym sensie roztaczał opiekę nad handlową dzia-
łalnością Alima Sejita. Chciałem zobaczyć się z nimi, a szcze-
gólnie wypytać Mena Sejita o rewolucję 1905 r. i działalność 
naszych w tym okresie. A i oni mnie zapraszali do przyjazdu. 
List Czelebiego Dżihana przyspieszył podróż. 

W Piotrogodzie zostałem około 10 dni. Prawie w ogóle nie 
zobaczyłem miasta. Czas spędzałem na rozmowach z Czelebim 
Dżihanem, nocami przesiadywałem na rozmowach u Mena Seji-
ta. Czelebi Dżihan z żoną wynajmował mieszkanie w kamienicy 
i studiował w Instytucie Psychoneurologii. Żona Czelebiego, 
chociaż musiała mieszkać w zimnym i obcym otoczeniu, była 
szczęśliwa, że przebywa ra-
zem z mężem. Chociaż była 
małomówna i powściągliwa 
od razu dawało się odczuć, 
że odebrała staranne wy-
chowanie, posiada subtelną 
naturę i wyjątkową inteli-
gencję. Od razu też odczu-
łem, że jest zadowolona 
z mojego przyjazdu. Dała mi 
to odczuć nie słowami, ale 
zachowaniem i krzątaniem 
się po gospodarstwie. Naza-
jutrz po przyjeździe upiekła 
dla nas czijborek, taki sam, 
jak pieką u nas w Gozle-
we wszystkie gospodynie. 
W ślad za tym przysmakiem 
przyszły kobete. Wiedzia-
łem jak trudno było tam 
przyrządzać takie tradycyjne potrawy i za każdym razem bła-
gałem, by nie robiła sobie kłopotu – mimo to dla pamięci mojej 
przyjaźni z jej mężem Czelebim Dżihanem – zawsze usiłowała 
– na ile mogła – wspiąć się na szczyty gościnności. I ona, jak 
sądzę, rozumiała, jak wielkim szacunkiem i serdecznością ją 
darzę. Żona Mena Sejita natomiast pochodziła z polskich Ta-
tarów. Nie znała tatarskiego. Była jednak głęboko przywiązana 
do religii. Była kobietą rozumną i o dobrym sercu. Nie bacząc 
na czasami niestosowne zachowanie Mena Sejita, z całej duszy 
kochała go i starała się zapewnić mu wygodne życie. Zresztą 
– pomimo całej jego gadatliwości, czasem wulgarnego słow-
nictwa i zbyt swobodnego zachowania – nie można było nie 
lubić Mena Sejita. Był najbardziej serdeczną osoba, jaką do tej 
pory spotkałem wśród krymskiej inteligencji. Ciałem mieszkał 
w Piotrogrodzie, ale jego sposób życia, rozmowy, obyczaje – 
były krymskie. 

Men Sejit bardzo lubił swych kolegów z rewolucji 1905 r. Był 
do nich bezgranicznie przywiązany. Denerwowało go, że nad 
niektórymi sprawami zatrzymuję się dłużej, chcąc je dokładnie 
zrozumieć. Mocno przeżywał przyjaźń ze swymi towarzysza-
mi, zwracał uwagę, aby jak dokładna waga, w swoich sądach 
nie opowiedzieć się przeciwko żadnej że stron.

Wniosek, jaki wysnułem z analizy rewolucji 1905 r. dokona-
nej przez Mena Sejita, był taki, że chociaż sam w tym wielkim 
ruchu pozostał na drugim planie, jednak wykonywał w tych 
wydarzeniach najważniejszą robotę. Wielkim brakiem naszej 
ówczesnej młodzieży było niezdyscyplinowanie. Ci ludzie ro-
zumieli bycie duchem rewolucjonistą, rozumieli jako postępo-
wanie całkowicie według własnego upodobania. Niewielu było 
takich, którzy rozumieli, że w politycznym i społecznym ruchu 
trzeba pracować w sposób zorganizowany, że konieczny jest 
wspólny marsz w całkowitej wierności dla organizacji. Z tego 

powodu Men Sejit rzeczywiście cierpiał wiele. Szarpał się, aby 
ochronić Abdurreszida Mehdiego, wzmocnić jego pozycję 
a nawet zapobiec pewnym jego tchórzliwym, pełnym wahania, 
oportunistycznym poczynaniom. Ale czy udało mu się?.. Nie 
wiem, czy wtedy, czy potem, zrobił tak, jak mówił... Wówczas 
– powiedział mi, że pisma i dokumenty dotyczące działalności 
naszych w rewolucji 1905 r. są schowane w pewnym sejfi e ban-
kowym w Piotrogrodzie.

Czelebi Dżihan z powodu swego poważnego usposobie-
nia nie mógł zaprzyjaźnić się z Menem Sejitem. Mało z sobą 
rozmawiali, chociaż Czelebi Dżihan też miał wielki szacunek 
dla ofi arności Mena Sejita w 1905 r. Ale Czelebi Dżihan nie 
oczekiwał już od Mena Sejita organicznej, poważnej roboty. 
Niestety, Men Sejit zbyt wiele pił. To zaś bardzo źle wpływało 
na Czelebiego Dżihana. Alim Sejit, jeśli chodzi o swego star-

szego brata, ogólnie podzie-
lał opinię Czelebiego Dżi-
hana. Ja natomiast, wbrew 
wszystkiemu, uważałem za 
ważną serdeczność i wiarę, 
która wypełniała Mena Se-
jita i starałem się wzmocnić 
przyjaźń z nim z myślą, że 
okaże się to pomocne dla 
naszego porozumienia się 
z rewolucjonistami 1905 r. 
On też miał dla mnie spo-
ro sympatii. Podobało mu 
się, że potrafi ę cierpliwie 
słuchać. Od dawna nikomu 
nie opowiadał tak obszer-
nie o tym ważnym okresie 
swego życia. Słuchałem go 
godzinami. Przed moim wy-
jazdem z Piotrogrodu zapro-

ponował mi ważną rzecz. Uparł się, że powinienem przyjechać 
powtórnie i zacząć studia uniwersyteckie. Ja natomiast, ponie-
waż nie miałem ukończonego w Rosji gimnazjum nie mogłem 
się przemóc, by od nowa męczyć się z egzaminami. Men Sejit 
znał dziekana wydziału prawa. Poszedł do niego, porozmawiał 
i przyniósł obietnicę przyjęcia mnie na uniwersytet na podsta-
wie licencjatu, jaki otrzymałem na prawie w Paryżu. Zdecydo-
wałem się przyjechać do Piotrogrodu pod koniec lata. Czelebi 
Dżihan bardzo się z tego ucieszył. Także moja kuzynka Fatma 
i Alim Sejit ucieszyli się. Men Sejit wiązał możliwość rewolucji 
w Rosji z sytuacją wojenną. Nie widział możliwości rewolucji, 
jeżeli Rosja nie zostanie pokonana. Nie wierzył też w zwycię-
stwo Niemców. Uznawał za możliwe, że pod wpływem Francji 
i Anglii, w rezultacie wojny w Rosji nastąpią pewne reformy. 
Twierdził, że, jeżeli Rosja zagarnie Cieśniny i Stambuł, nie 
da się już zapanować nad caratem w polityce wewnętrznej 
Rosji, podobnie jak nad rosyjskim imperializmem w polityce 
zagranicznej. Reprezentował pogląd, że państwo osmańskie 
upadnie, a Anatolia stanie się niewielkim, mało znaczącym 
państewkiem, podobnym Bucharze. Pewien swoich poglądów 
śmiał się z naszych przygotowań do rewolucji i szydził z nich. 

Chociaż mój pobyt w Piotrogrodzie nie trwał długo, byłem 
bardzo zadowolony z czasu, który tam spędziłem. Chociaż nie 
zwiedziłem miasta i nie byłem w teatrach, zadowoliło mnie, że 
znalazłem okazję, aby szeroko porozmawiać na interesujące 
mnie tematy.

Dżafer Sejdamet 
Tłumaczenie z jęz. tureckiego: Antoni Sarkady 

Redakcja i przygotowanie do druku: Selim Chazbijewicz 
Zdjęcia: Üsein Abdurefi oğlu Bodaninskiy 

Archiwum Muzeum Tatarskiego w Bachczysaraju 

Tatarskie zabudowania we wsi Szuma, rejon Ałuszty. Rok 1920.
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