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Szanowni Państwo,
Historia Tatarów w Rzeczypospolitej, podobnie jak każdej innej nacji, 
ma swoje wzloty i upadki, czas działania i okresy stagnacji. Już niejeden 
raz rozlegały się głosy, że zatracimy całkowicie swoją tożsamość i roz-
płyniemy się w otaczającym nas morzu polskości. Jednak na przekór 
czarnowidztwu jesteśmy, trwamy. Tworzymy nie skansen, zbiorowisko 
martwych obiektów, ale żywą, dynamiczną społeczność, która wciąż się 
rozwija. Dowodem tego jest m.in. nasza intensywna działalność publicy-
styczna i wydawnicza. Drukujemy książki tatarskich autorów, tatarskie 
czasopisma, realizujemy kolejne nowe przedsięwzięcia, do niedawna jesz-
cze nam obce, lub co najwyżej ledwie znane. 

Potwierdzeniem naszego twórczego dynamizmu, odzyskiwania 
i wpisywania się w ciąg dziedzictwa jest również niniejszy tom drugiej 
powojennej serii Rocznika Tatarów Polskich. Kontynuujemy nim inicja-
tywę wybitnych przedstawicieli tatarskiej inteligencji II Rzeczypospolitej, 
którzy wydali wówczas trzy tomy Rocznika Tatarskiego. Po sześćdziesię-
ciu jeden latach dzieło drukowania pisma – pod nazwą Rocznik Tatarów 
Polskich – podjął Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, który 
w latach 1993-2006 opublikował jedenaście tomów. 

Niestety, przez kilka lat Rocznik się nie ukazywał, ale wciąż myśle-
liśmy o jego reaktywowaniu. Tym razem przedsięwzięciem zajął się 
Muzułmański Związek Religijny w RP. I udało się: dzięki dotacji mini-
sterstwa administracji i cyfryzacji wznowiony Rocznik Tatarów Polskich 
leży właśnie przed Państwem. Jest to wprawdzie tom I drugiej serii, ale 
zarazem XV, wliczając trzy z lat 1932-1935 oraz jedenaście, tych już nam 
współczesnych. Tym samym stał się Rocznik najdłużej wydawanym 
periodykiem tatarskim w naszej historii. Członkowie zespołu redakcyj-
nego oraz autorzy publikowanych w nim artykułów są gwarantami wyso-
kiej jakości. I niech tak już pozostanie. Zapraszam do lektury.

Tomasz Miśkiewicz

 Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący 

Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR
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Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Wasze ręce kolejny tom Rocznika Tatarów Polskich. Jak 
pisze w swoim przesłaniu wydawca, czasopismo nasze jest najdłużej uka-
zującym się tatarskim periodykiem w Polsce, publikowanym od czasu 
międzywojennego. W tamtym okresie wychodził Rocznik Tatarski. Na 
początku lat dziewięćdziesiątych uznaliśmy, że bezpośrednie nawiązanie 
do tego tytułu byłoby nieuprawnionym przywłaszczeniem sobie wypra-
cowanego dorobku naszych poprzedników. Dlatego wznowione czasopi-
smo nazwaliśmy Rocznikiem Tatarów Polskich. Teraz ukazuje się pierw-
szy tom z drugiej serii wydawniczej, którą miejmy nadzieję będziemy 
kontynuować. Seria pierwsza skończyła się w roku 2006. 

Czasopismo nasze ma charakter naukowy, ale także społeczno-kul-
turalny. Z jednej strony pragniemy wyjść naprzeciw środowisku nauko-
wemu, zajmującemu się szeroko rozumianą tematyką tatarską, z drugiej 
chcemy zaspokoić potrzeby grupy etnicznej polskich Tatarów, którzy 
powinni przecież mieć swoje czasopismo naukowe, czy też popularno-
-naukowe, odpowiadające ich potrzebom i zainteresowaniom. Dlatego 
staraliśmy się wypośrodkować te oczekiwania i dążenia.

Czasopismo zajmować się będzie bardzo szeroko rozumianą tema-
tyką tatarską, a nawet ałtajską. To znaczy, że mamy zamiar publikować 
prace, omawiające historię, kulturę i współczesność nie tylko samych 
Tatarów, wśród których można wyodrębnić kilka narodowości, ale także 
Mongołów, Mandżurów, ludów Syberii, Bliskiego i Dalekiego Wschodu. 
Będzie więc poniekąd nasz Rocznik Tatarów Polskich czasopismem 
wschodoznawczym z rozszerzoną – oczywiście – tematyką tataroznaw-
czą. Współcześnie historia znów zaczęła przyśpieszać, zaś wypadki na 
sąsiedniej Ukrainie, dotyczące również krymskich Tatarów, zmuszają nas 
do publikowania tekstów politologicznych. 

W czasopiśmie, podobnie jak w poprzedniej serii, będą stałe działy, 
takie jak: Archiwum Rocznika, gdzie znajdą się dawne teksty i doku-
menty, dział literacki, w którym zamieszczać będziemy zarówno literac-
kie próby naszych rodzimych, polskich Tatarów, jak też – w miarę moż-
liwości – przekłady z literatur tatarskich, a ponadto Artykuły i rozprawy, 
Recenzje itd. Wznowimy także dział Tatarzy Europy Wschodniej, gdzie 
zamieścimy tłumaczenia oryginalnych prac Tatarów spoza Polski. W tym 
numerze drukujemy tekst o meczecie na Krymie.

Mamy nadzieję, że Rocznik Tatarów Polskich na powrót wejdzie 
w obieg naukowy i stanie się tytułem, który przyczyni się do utrwalenia 
etnicznej, narodowej świadomości polskich Tatarów oraz pozwoli rozwi-
jać kulturę i tradycję tatarską w Rzeczypospolitej. 

Redakcja
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I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

SELIM CHAZBIJEWICZ

TATARZY W ARMII CESARSTWA ROSYJSKIEGO 
NA PRZEŁOMIE XIX I XX STULECIA 

ORAZ W OKRESIE I WOJNY ŚWIATOWEJ

Tatarzy służyli w armii rosyjskiej już od czasów panowania cara Iwana 
Groźnego. Z chwilą podboju państw tatarskich – chanatów kazańskiego 
i astrachańskiego, a nieco później syberyjskiego, organizację i wyposaże-
nie wojsk tatarskich przejęli Kozacy. W owym czasie, także w struktu-
rach wojsk strzeleckich, wszystkie słowa, zwłaszcza komendy strzelców 
wywodziły się z języka tatarskiego1. Podczas panowania cara Piotra I, 
w konsekwencji jego reform wojskowości w armii rosyjskiej, powstał 
osobny rodzaj wojsk – kozacki. W kozackich sotniach i pułkach często słu-
żyli również Tatarzy oraz przedstawiciele innych narodów azjatyckich, 
miedzy innymi Mongołowie. 

Już w roku 1784, zaledwie rok po aneksji Krymu, przystąpiono w woj-
skach rosyjskich do formowania szwadronów kawalerii krymskotatar-
skiej, które istniały od roku 17962. Warto też wspomnieć o pułku Tatarów 
litewskich utworzonym z inicjatywy cara Pawła I, na podstawie rozkazu 
z 9 czerwca 1797 roku. Pułk liczył dwa bataliony, każdy po 5 szwadro-
nów. W skład szwadronu wchodziło 116 żołnierzy i ofi cerów. Łącznie stan 
pułku wynosił 1168 żołnierzy oraz ofi cerów. Jego pierwszym dowódcą 
był pułkownik Jakub Mustafa Tuhan-Murza Baranowski, zajmujący to 
stanowisko od 3 grudnia 1796 roku do 5 listopada 1800 roku. 20 września 
1800 roku awansował na generała majora, a 27 października 1800 roku 
– generała lejtnanta. 11 listopada 1807 roku pułk przeszedł reorganizację 

1 Sz. K. Achmetszyn, Sz. A. Nasierow, Dołg, Otwaga, Cześt’. Stranicy istoriji tatarskiej wojennych cza-
stiej w Rosijskoj armii i Impieratorskoj gwardii, St. Petersburg 2006, s. 57.

2 Aleksander Półtorżycki, Kryniskie Wojsko, [w:] „Życie Tatarskie”, Wilno 1938, nr 4; także: A. Fisher, 
The Crimean Tatars, Hoover Institution, Stanford University, Studies of Nacionalites in The USSR 
Series, Stanford University Press,California 1978; s. 87-88.
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i odtąd funkcjonował pod nazwą Tatarskiego Pułku Ułanów. Do służby 
w tej jednostce zaczęto przyjmować również Tatarów krymskich, nadwoł-
żańskich i innych. Pułk istniał aż do 31 marca 1833 roku, kiedy to został 
rozformowany.

Po aneksji Chanatu Krymskiego przez Rosję i utworzeniu na jego tery-
torium guberni taurydzkiej, na początku XIX wieku w gwardii impera-
torskiej sformowano szwadron Tatarów krymskich. Jego organizację 
powierzono pierwszemu generałowi armii rosyjskiej pochodzenia krym-
skotatarskiego – Kaj-Bejowi Bałatukowowi3. W roku 1825 na Krym przy-
jechał car Aleksander I i podjął decyzję o utworzeniu szwadronu tatar-
skiego. Stosowny rozkaz w tej sprawie podpisał w roku 1826. Szwadron 
liczył 190 żołnierzy, 4 trębaczy, 24 niższych ofi cerów, 9 wyższych ofi -
cerów i jednego pułkownika. Dwie trzecie szwadronu stacjonowało 
w St. Petersburgu, natomiast jedna trzecia, w liczbie 3 ofi cerów wyższych, 
8 niższych ofi cerów i 64 szeregowych, w Bachczysaraju. Jednostkę rozfor-
mowano 15 czerwca 1864 roku. 

W roku 1847 ówczesne dowództwo armii rosyjskiej zorganizo-wało 
z krymskich Tatarów Osobisty Konwój Jego Imperatorskiej Wysokości, 
zlikwidowany po przemianowaniu krymskiego szwadronu tatarskiego na 
Dowództwo Lejbgwardii Tatarów Krymskich Osobistego Konwoju Jego 
Imperatorskiej Wysokości. Jednostka ta brała udział w wojnie rosyjsko-
-tureckiej w roku 1878. Rozformowana została rozkazem z  16 maja 1890 
roku. Oprócz tego istniały tatarskie pułki miejskie, będące rodzajem tery-
torialnych wojsk samoobrony na Syberii, Tobolski i Sybirski. Ten ostatni 
stacjonował w Tomsku i Tiumeniu. 

Po aneksji Krymu, już w roku 1784 z inicjatywy księcia Potiomkina 
zorganizowano trzy dywizjony kawalerii krymskich Tatarów. W roku 
1790 sformowano je-szcze cztery podobne dywizjony. Wszystkie jednak 
rozformowano w roku 1796. Po raz drugi, cztery tatarskie pułki kawale-
rii – Symferopolski, Perekopski, Eupatoryjski i Teodozyjski – utworzono 
w roku 1807 podczas wojny z Napoleonem. Istniały one do roku 1817.

W roku 1890 w ramach konwoju lejbgwardii cara ponownie powstał 
szwadron krymskotatarski, który połączono z dywizjonem bachczy-
sarajskim. W roku 1906 dywizjon przemianowano na pułk, pierwotnie 
pod nazwą Krymskiego Pułku Dragonów, a później Krymskiego Pułku 
Konnego. Przywrócono też mundur z roku 1827. Przez pewien okres czasu 
dowódcą tej jednostki był polski Tatar – pułkownik Dawid Tuhan Murza 
Baranowski. Warto nadmienić, iż 13 stycznia 1874 roku wyszedł specjalny 
ukaz carski, powołujący krymskich Tatarów do służby w armii rosyjskiej4.

3 Sz. K. Achmetszyn, Sz. A. Nasierow, op.cit., 90.
4 Dż. Sejdamet, Krym. Wydanie 2, Gdańsk 1990 , s. 55. 
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W roku 1806, opierając się na zasobach ludności guberni taurydzkiej, 
sformowano cztery tatarskie pułki konne: Symferopolski, Perekopski, 
Eupatoryjski i Teodozyjski. Wszystkie uczestniczyły w wojnie 1812 roku. 
W tym okresie Rosja sięgnęła do głębszych rezerw ludzkich.Zaczęto orga-
nizować oddziały kawalerii złożone z mieszkańców Powołża, którzy 
jeszcze w latach 70. XVIII stulecia podnieśli bunt pod wodzą Jemieljana 
Pugaczowa, który o mało nie doprowadził do rozpadu państwa rosyj-
skiego. We wrześniu i październiku tego roku powstały dwa pułki kawa-
leryjskie, Tieptiarski i Miszarski, składające się z Tieptiarów i Miszarów, 
subetnosów Tatarów nadwołżańskich. 

W roku 1874 na skutek „miłościwej uwagi” cara Aleksandra II krym-
skim Tatarom pozwolono odbywać obowiązkową służbę wojskową w jed-
nostkach złożonych z przedstawicieli tej narodowości. Szwadron składał 
się z 2 ofi cerów, 10 ober-ofi cerów, 38 podofi cerów, 6 trębaczy i 175 żoł-
nierzy. Jego dowódcą został pułkownik Władmir Aleksijewicz Połtorackij. 
W roku 1879 powstała kompania piechoty pod dowództwem Tatara – rot-
mistrza Temira Murzy Nogajewa, liczyąca 4 ober-ofi cerów, 26 podofi ce-
rów, 22 kaprali i 195 szeregowych. Z kolei 21 lipca 1891 roku rozkazem 
cara Aleksandra III zorganizowano Tatarski Pułk Dragonów, który otrzy-
mał numer 47. Wchodził on w skład 15 Dywizji Kawalerii pod dowódz-
twem generała majora barona Aleksandra Wasiljewicza Kaulbarsa. Dywi-
zja i pułk stacjonowały w rejonie 
Płocka.

W roku 1907 odtworzono 
Tatarski Pułk Ułanów, który otrzy-
mał numer 15 i  wszedł w skład 
wymienionej 15 Dywizji Kawalerii, 
włączonej do 2 Armii pod dowódz-
twem generała Samsonowa, na 
froncie północno-zachodnim. 

W początkowym okresie I wojny 
światowej pułk został rozmiesz-
czony w okolicach Ciechanowa. 
Walczył od pierwszego dnia 
wojny, w szeregach kolejno: 
1, 2, 5 i 10 Armii na północno-
-zachodnim i północnym froncie, 
biorąc udział w operacjach armii 
rosyjskiej w roku 1914 – war-
szawsko-dęblińskiej (iwanogrodz-
kiej w historii rosyjskiej) oraz 

Generał piechoty Hipolit (Chalil) 
Januszewski (1845-1921)
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łódzkiej5. Demobilizacja części pułku nastąpiła 11 lutego 1918 roku, zaś 
w marcu-kwietniu jednostkę ostatecznie rozformowano. 

Kolejnym oddziałem był Tatarski Krymski Pułk Konny Jej Wysokości 
Władczyni Imperatorowej Aleksandry Fiodorowej, sformowany na bazie 
tatarskiego dywizjonu z  roku 1897. Powyższą nazwę otrzymał 11 lutego 
1912 roku podczas obchodów jubileuszu 100-lecia pułku (uznano ciągłość 
tradycji jego organizacji od czasów napoleońskich). W roku 1909 carowa 
Aleksandra Fiodorowa przeznaczyła na budowę pułkowego meczetu 10 
tysięcy rubli. 10 października 1909 roku, w dniu otwarcia świątyni, nazwa-
nej Dżemiet Dżami Meczet, imperatorowa została formalnie protokolarnym 
szefem pułku. W taki sam sposób jego ofi cerem został też car Mikołaj II. 

Podczas I wojny światowej, od sierpnia roku 1914 do grudnia 1916, pułk 
wchodził w skład armii frontu północno-zachodniego. Od końca roku 1916 
do zakończenia wojny znajdował się na froncie rumuńskim w składzie 33 
Korpusu 9 Armii. Dowódcą dywizji, w skład której wchodził pułk, był 
późniejszy hetman Ukrainy, generał major Paweł Skoropadski, zaś szefem 
sztabu późniejszy naczelny wódz kontrrewolucyjnej Armii Rosyjskiej na 
Krymie w roku 1920, generał baron Piotr Wrangel. 

Dywizja, w składzie 1 Armii pod dowództwem generała Rennen-
kampfa, brała udział w ataku na Prusy Wschodnie. Pułk walczył w obro-
nie Warszawy przed armią niemiecką, zaś 28 kwietnia 1915 roku odzna-
czył się w boju z siłami austro-węgierskimi pod wsią Karniszów, froncie na 
południowo-zachodnim, biorąc tam do niewoli ponad 500 jeńców. Później 
pułk uczestniczył w słynnej ofensywie generała Brusiłowa, najbardziej 
chyba znanej akcji wojsk rosyjskich w I wojnie światowej rozgrywającej się 
od 22 maja do przełomu sierpnia i września 1916 roku. W roku 1917 jed-
nostka walczyła nad rzeką Zbrucz, późniejszą granicą Rzeczypospolitej. 
W listopadzie 1917 roku została wycofana na Krym. Od razu po przybyciu 
do Symferopola zaczęły się potyczki żołnierzy z bolszewikami. W stycz-
niu 1918 roku szwadrony pułku zostały praktycznie okrążone przez siły 
bolszewików. Oswobodzenie Krymu od bolszewików nastąpiło 20 kwiet-
nia 1918 roku. 18 maja 1918 roku ofi cjalnie ogłoszono istnienie Krymskiego 
Dyrektoriatu (rządu) pod prezesurą Dżafera Sejdameta. Pułk został pod-
porządkowany tatarskiemu rządowi praktycznie jako jego jedyna zorga-
nizowana siła zbrojna. Po miesiącu Sejdamet ustąpił na rzecz polskiego 
Tatara, generała Macieja Sulejmana Sulkiewicza. Jego biografi a jest kla-
sycznym przykładem zarówno obecności Tatarów litewskich w armii 
cesarskiej Rosji, jak i politycznej roli, jaką odegrali oni w latach 1917-1920 
na Krymie. 

5 Operacja Łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej, pod redakcją Jolanty A. Daszyńskiej, KSIĘŻY 
MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, Łódź 2011, s. 14.
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Maciej Sulejman Sulkiewicz 
urodził się 20 czerwca 1865 roku, 
w majątku Kiemiejszy, w powiecie 
lidzkim ówczesnej guberni wileń-
skiej. Został zapisany do ksiąg 
metrykalnych parafi i muzułmaskiej 
w Niekraszuńcach. Jego ojcem był 
Aleksander Sulkiewicz – podpuł-
kownik huzarów w armii rosyjskiej, 
matką Rozalia z Sobolewskich. Jak 
wielu ówczesnych Tatarów pol-
sko litewskich wybrał karierę woj-
skową. Ogólne wykształcenie zdobył 
w Michajłowskim Korpusie Kadetów 
w Woroneżu6. Naukę kontynuował w  
Michajłowskiej Szkole Artylerii, gdzie 
uczył się w latach 1883-1886. Szkołę 
wojskową opuścił jako prymus w ran-
dze podporucznika, zaczynając od 
stopnia junkra-szeregowca. Po ukoń-
czeniu studiów dostał skierowanie do 
6 Brygady Artylerii, aby odsłużyć tam cztery i pół roku w zamian za 
naukę szkolną.

W latach 1886-1888 pełnił czynną służbę wojskową w 3 i 4 baterii 
6 Brygady Artylerii. 23 listopada 1888 roku awansowany na porucznika. 
W roku 1889, jako dobrze zapowiadającego się młodego ofi cera, skie-
rowano go do Mikołajewskiej Akademii Sztabu Generalnego. Po zda-
niu egzaminów 3 października 1889 został słuchaczem uczelni. Podczas 
studiów zachorował, po czym został zmuszony, za zgodą szefa Sztabu 
Głównego, do przerwania edukacji. Zgłosił się wtedy na podstawie skiero-
wania do Głównego Dowództwa Artylerii w celu dalszego pełnienia służ-
bowych obowiązków. Po roku zdał egzaminy, upoważniające do przyję-
cia do najstarszej klasy Mikołajewskiej Akademii. Po skończeniu uczelni 
kontynuował kształcenie i 4 października 1893 rozkazem sztabu gene-
ralnego nr 121 został skierowany na dodatkowy rok nauki, który odbył 
z wyróżnieniem. Naukę zakończył w 1894 roku, po czym otrzymał for-
malnie przydział do Sztabu Generalnego, ze skierowaniem do Odesskiego 
Okręgu Wojskowego. Był zobowiązany do odsłużenia w armii minimum 
sześciu lat w zamian za naukę w akademii wojskowej. 

6  Jakow Griszin, Na stanowisku dowódcy korpusu [w:] Rocznik Tatarów Polskich, t. VI, Gdańsk 2000, 
s. 261; Arsłan Bej, Generał Maciej Sulkiewicz [w:] Rocznik Tatarski, t. I, Wilno 1932, s. 247-256.

Generał-lejtnant Maciej Sulejman 
Sulkiewicz (1865-1920)
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Służbę rozpoczął 15 lipca 1894 roku. W lipcu również dostał awans na 

kapitana sztabowego (sztabskapitana), zaś w parę dni potem na kapitana. 
21 sierpnia objął funkcję starszego adiutanta sztabu 34 Dywizji Piechoty, 
uczestnicząc w pracach sztabowych w Besarabii i guberni chersońskiej. 
W roku 1896 otrzymuje przydział na stanowisko dowódcy kompanii w 59 
Lubelskim Pułku Piechoty. W styczniu 1897 roku objął z kolei funkcję 
starszego (ober) ofi cera do specjalnych poruczeń przy sztabie 8 Korpusu 
Armii7. W roku 1899 otrzymał swoje pierwsze odznaczenie – Order św. 
Stanisława, najniższy spośród ówczesnych rosyjskich orderów i przez parę 
miesięcy pełnił obowiązki szefa sztabu 8 Korpusu Armii, po czym awanso-
wał na stopień podpułkownika i funkcję starszego adiutanta Odesskiego 
Okręgu Wojskowego. W latach 1899-1903 Sulkiewicz intensywnie zajmo-
wał się służbą sztabową oraz zadaniami specjalnymi – jednakże nie natury 
wywiadowczej – na rzecz Odesskiego Okręgu Wojskowego. W roku 1904 
został szefem sztabu 15 Dywizji Piechoty i awansował do stopnia puł-
kownika, następnie razem z dywizją podążuł na wojnę w Mandżurii. 
W styczniu dywizja Sulkiewicza weszła w kontakt bojowy z japońską 
II Armią Mandżurską. 17 lutego 1905 roku stoczyła szczególnie ciężkie 
walki w rejonie Sandepu8, szturmując pozycje japońskie. Sulkiewiczucz 
uczestniczył w walkach od listopada 1904 do lutego 1906 roku. Za zasługi 
bojowe w 1905 roku został odznaczony Orderem św. Anny 2 klasy z mie-
czami oraz w tym samym roku Orderem św. Włodzimierza 4 klasy z mie-
czami i wstęgą. 14 stycznia 1906 roku za postawę na polu walki, rozkazem 
Naczelnego Dowódcy nr 125 z 14 stycznia 1906 roku, otrzymał złotą sza-
blę honorową.

Już 23 czerwca 1910 roku pełnił funkcję generała sztabowego przy sze-
fi e Sztabu Generalnego, zaś jesienią awansował do stopnia generała lejt-
nanta. Objął także stanowisko generalnego kwatermistrza Okręgowego 
Sztabu Irkuckiego Okręgu Wojskowego. W roku 1912 za nienaganną 
służbę został odznaczony Orderem św. Włodzimierza 3 klasy. Po wybu-
chu I wojny światowej w roku 1915 objął dowództwo 33 Dywizji Piechoty 
XXI Korpusu Armii. W roku 1915 dywizja Sulkiewicza brała udział 
w ciężkich walkach pod Gorlicami, gdzie Rosjanie usiłowali złamać front 
austriacko-niemiecki. Został pierwszym zastępcą dowódcy XXI Korpusu, 
a w roku 1916 szefem sztabu. Od marca 1917 roku pełnił funkcję dowódcy 
37 Korpusu Piechoty9. Sulkiewicz wykazywał duże zainteresowanie 
zarówno teorią wojskowości, jak też własnym, tatarskim pochodzeniem 
i tradycją, której się nie wyparł, pomimo służby w armii rosyjskiej oraz 
małżeństwa.
7 Jw., s. 262.
8 Jw.
9 Arsłan Bej (Leon Kryczyński), op. cit., s. 248.
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W maju 1917 roku, po wybuchu rewolucji lutowej, nawiązał kontakt 
z Centralnym Komitetem Muzułmańskich Organizacji Wojskowych 
(Askery Szuro), z siedzibą w Kazaniu i z jegoramienia przystąpił do for-
mowania na froncie rumuńskim I Korpusu Muzułmańskiego10. Korpus 
składać się miał z trzech dywizji. Formowany był w Jassach z ofi cerów 
i żołnierzy byłej armii rosyjskiej wyznania muzułmańskiego. W marcu 
1918 roku korpus zmienił miejsce stacjonowania na Tyraspol. Po wybu-
chu walk na Krymie między bolszewkami a Tatarami krymskimi, korpus 
Sulkiewicza wyruszył na Krym. Po drodze jednakże został rozbrojony 
przez Niemców, zaś na Krym dotarł tylko Sulkiewicz z grupą ofi cerów. 
Na skutek pokojowego traktatu w Brześciu Litewskim z 3 marca 1918 
roku, armia niemiecka posuwała się na wschód, zajmując Krym na pod-
stawie porozumienia z Austro-Węgrami, dotyczącego objęcia kontrolą 
Ukrainy i południowej Rosji.

Niemieckie siły zbrojne pod dowództwem gen. Kocha zajęły Krym 
na początku maja 1918 roku. Niemcy podjęli próbę porozumienia się 
z Tatarami i zorganizowania tatarskiego samorządu pod swoją kon-
trolą. Część tatarskich działaczy przyjęła tę propozycję. 12 maja Dżafar 
Sejdamet, czołowy tatarski działacz niepodległościowy powrócił ze 
Stambułu i 16 maja zorganizował sesję Kurułtaju, narodowego parla-
mentu krymskich Tatarów. Dowództwo niemieckie i działacze tatar-
scy doszli do uzgodnienia stanowisk, skutkiem czego 5 czerwca powo-
łan rząd na czele z gen. Maciejem Sulkiewiczem, w skład którego 

10 Jw. , s. 248.

Generał-lejtnant Jakub Józefowicz (1872-1929?)
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wchodzili przedstawiciele krymskich partii i narodowości: Rosjanin 
V. I. Poliwanow został ministrem sprawiedliwości, Solomon Krym – 
krymski Karaim – ministrem fi nansów, krymski Tatar Mustafa Kipczacki 
–ministrem rolnictwa, M. Bekirow – ministrem komunikacji. 5 czerwca 
rząd ten miał pierwszą i ostatnią sesję, ponieważ zbytnia rozbieżność 
zdań uniemożliwiła współpracę. Generał Sulkiewicz, nazywany przez 
krymskich Tatarów Sulejmanem Paszą i posiadający duży kredyt zaufa-
nia, 19 czerwca sformował nowy gabinet, w którym również zasiadali 
przedstawiciele poszczególnych narodowości krymskich. I tak, Fryman, 
Niemiec krymski był ministrem handlu, V. S. Nałbandow, Ormianin, 
ministrem spraw wewnętrznych, kolejny Niemiec krymski Keller – 
ministrem edukacji, Rosjanin hr. Golicyn – ministem rolnictwa, Rosjanin 
hr. Tatiszczew, były dyrektor Moskiewskiego Zjednoczonego Banku 
– ministrem fi nansów, następny Rosjanin Charikow, były ambasador 
Rosji w Istambule – ministrem spraw zagranicznych, a Francuz Gendre 
– ministrem marynarki. 

Na skutek protestów tatarskich liderów, w następnym tygo-
dniu Sulkiewicz znowu zrekonstruował swój gabinet. Generał Maciej 
Sulkiewicz piastował w nim oprócz stanowiska premiera, tekę ministra 
spraw wojskowych i marynarki oraz funkcję ministra spraw wewnętrz-
nych. Ministrem spraw zagranicznych został prezes Kurułtaju, krym-
skiego parlamentu tatarskiego – Dżafar Sejdamet, ministrem sprawiedli-
wości polski Tatar – Aleksander Achmatowicz, ministrem skarbu został 
Rosjanin Nikiforow, dróg, komunikacji, poczt i telegrafów – generał major 
L(ew) M. Fryman, handlu i przemysłu Rosjanin Nikitin, sekretarzem stanu 
– Ormianin Nabłandow. Po rekonstrukcji gabinetu stanowisko premiera 
objął Sulkiewicz. Achmatowicz, Sejdamet, Fryman, Nikiforow, Nikitin 
pozostali przy dotychczasowych tekach, funkcję ministra rolnictwa objął 
Tatar krymski – Mustafa Kipczacki, oświaty – były senator Czyrykow, 
sprawy wojskowe przejął Tatar polski, gen. Aleksander Miłkowski, mini-
strem aprowizacji został Polak – Dąbrowa, dóbr państwowych Tatar pol-
ski – Bohuszewicz. 25 czerwca Sulkiewicz wydał w imieniu swego gabi-
netu deklarację, w której m.in. była mowa o tym, iż urzędowymi języ-
kami na Krymie – oprócz rosyjskiego – będą tatarski i niemiecki. Flagą 
państwową Krymu ustalono fl agę przyjętą przez Kurułtaj11. W deklaracji 
rząd Sulkiewicza ogłosił, iż będzie bronić niepodległości Krymu do czasu 
wyjaśnienia sytuacji międzynarodowej. 

Rząd gen. Sulkiewicza starał się prowadzić politykę równowagi pomię-
dzy narodowościami Krymu, by nie dopuścić do walk i tarć etnicznych. 

11  Selim Chazbijewicz, Awdet czyli powrót. Walka polityczna Tatarów krymskich o zachowanie tożsamości 
narodowej i niepodległość państwa po II wojnie światowej, Olsztyn 2001, s. 54.
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Za swoje najpilniejsze zadanie uznał zwołanie krymskiego parlamentu, 
pozostając w stałym kontakcie z Kurułtajem. Do czasu jego zwołania, 
Sulkiewicz, jako szef rządu, wydał szereg dekretów i rozporządzeń z mocą 
ustawy: o obywatelstwie krymskim, o zakazie nabywania gruntów przez 
cudzoziemców (będących własnością obywateli krymskich), o wakufach 
(muzułmańskich fundacjach religijnych, na które składały się nierucho-
mości). Ziemie, stanowiące własność muzułmańskich fundacji religijnych 
zostały wyjęte spod zarządu dóbr państwowych i oddane do dyspozycji 
dyrekcji spraw religijnych Kurułtaju. Wydano także ustawy o organiza-
cji senatu i sądu apelacyjnego, o reemigracji Tatarów z Turcji i Rumunii, 
o organizacji poszczególnych ministerstw. Za czasów rządów Sulkiewicza 
powstaje uniwersytet w Symferopolu. Dyrektorem kancelarii rządu został 
Leon Najman Mirza Kryczyński, polski Tatar, późniejszy lider ruchu kul-

turalnego Tatarów polskich w okresie 1925-1939. Kryczyński opracował 
też i wydał w Baku w latach 1919-20 dwa tomy fundamentalnych dla tatar-
skiego ruchu narodowego dokumentów z archiwów carskich, pt. „Szkice 
polityki rosyjskiej na kresach. Tom I. Ucisk religijny Tatarów krymskich. 
T. II. Walka z oświatą i kulturą Tatarów krymskich”12. Sulkiewicz promo-
wał swoich współplemieńców, polskich Tatarów, których w tym okresie 
znalazło się na Krymie ponad tysiąc. 
12 Leon Najman Mirza Kryczyński, Zarys polityki rosyjskiej na kresach. Z historii prześladowań Tatarów 

krymskich, cz. 1, oprac. Selim Chazbijewicz, [w:] Dziedzictwo polsko-ukraińskie, Olsztyn 2007, 
s. 55-89.

Generał-major Aleksander Talkowski (1858-1921, siedzi pierwszy od lewej)
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W październiku 1918 roku, po wejściu na Krym Armii Ochotniczej 

pod dowództwem generała Antona Denikina, Sulkiewicz z grupą ofi ce-
rów tatarskich opuścił półwysep i przeniósł się do Azerbejdżanu, gdzie 
został szefem sztabu armii niepodległej republiki. W październiku 1918 
roku dowództwo pułku przejął pułkownik Grigorij Aleksandrowicz 
Bako. Krymski Pułk Konny uczestniczył w obronie Krymu w składzie 
Krymsko Azowskiej Armii Ochotniczej pod dowództwem pułkownika 
Tuhan Murzy Baranowskiego. Odznaczył się w walkach pod Ak-Manaja 
w maju-czerwcu 1919 roku. 11 sierpnia pododdziały pułku wraz z reszt-
kami formacji dragonów pod dowództwem pułkownika Tuhan Murzy 
Baranowskiego zdobyły Odessę. Jesienią 1919 roku pułk walczył z oddzia-
łami Ukraińskiej Re-publiki Ludowej atamana Semena Petlury, a w roku 
1920 także w ramach Armii Rosyjskiej generała Wrangla. Ponownie dowo-
dził nim wtedy pułkownik Bako. Pułk wchodził w skład korpusu generała 
Barbowicza, broniącego północnego Krymu. Po klęsce został zaokręto-
wany 2 listopada na statek transportowy „Krym” i po 10 dniach podróży 
wysadzony na półwyspie Gallipoli, który był wtedy strefą międzynaro-
dową, razem z resztkami armii barona Wrangla. Od tego dnia pułk prze-
stał istnieć. 

W armii rosyjskiej istniała jeszcze jedna tatarska jednostka bojowa. 
Był to Tatarski Pułk Konny, wchodzący w skład Kaukaskiej Rodzimej 
Dywizji Konnej (Kawkaska Tuziemna Konnaja Diwizja) tzw. Dzikiej 
Dywizji, jak nazywano ją popularnie w armii rosyjskiej. Utworzona 
została na podstawie rozkazu cara Mikołaja II. Składała się z sześciu 
pułków: Kabardyńskiego, Dagestańskiego, Czeczeńskiego, Tatarskiego, 
Czerkieskiego i Inguskiego. Pułki Czeczeński i Tatarski wchodziły 
w skład 2 Brygady pod dowództwem S. A. Drobiazgina. Tatarski Konny 
Pułk złożony był z Tatarów, mieszkających na Kaukazie. Dzika Dywizja 
została opisana w powieści pod tym samym tytułem przez Mikołaja 
Breszko-Breszkowskiego. Przetłumaczono była na język polski, bowiem 
Breszko- Breszkowski po rewolucji bolszewickiej mieszkał na emigracji 
w Warszawie. Jego matką była słynna rewolucjonistka, członkini partii 
eserów, Katarzyna Breszko-Breszkowska, zwana „babcią rewolucji”. 

Stosunki pomiędzy ofi cerami i szeregowymi żołnierzami były w dywi-
zji inne niż w reszcie armii rosyjskiej. Nie było służalczości, a rela-
cje określano jako wręcz partnerskie. Służyli w niej również żołnierze 
z Kazachstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu oraz Kirgistanu. 26 listo-
pada 1914 roku dywizja rozpoczęła walkę. Uczestniczyła w ofensywie 
Brusiłowa, walczyła w Karpatach. Obowiązki dowódcy pełnił generał 
major Aleksander Wasiliewicz Garanin. Dywizja wchodziła też w skład 
wojsk generała Ławra Korniłowa, który w lipcu 1917 roku próbował 
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opanować zrewoltowany Petersburg. Na tym zakończyła się jej służba 
wojskowa. 

Warto ponadto zwrócić uwagę na miejsce Tatarów, poddanych 
Cesarstwa Rosyjskiego, w rosyjskiej fl ocie wojennej. Chociaż zawsze 
utożsamiano ich z kawalerią, to jednak w marynarce zdarzali się także 
przedstawiciele tych narodowości13, chociaż nie było ich wielu, ale tym 
bardziej zasługują na uwagę. Wymienić tu należy parę nazwisk, np. star-
szego szturmana lejtnanta Ischaka Ibrahimowicza Isłamowa, służącego 
w roku 1914 we fl ocie bałtyckiej, później zaś fl ocie czarnomorskiej białej 
armii. Po upadku białego Krymu emigrował do Turcji, gdzie został wykła-
dowcą w tureckiej szkole marynarki wojennej w Stambule. Kolejnymi 
Tatarami w marynarce wojennej byli: Iljas Achmetowicz Rachimow, 
Rustem Achmetowicz Iżbułatow. Wszyscy oni, jak również inni Tatarzy-
marynarze, walczyli w cesarskiej rosyjskiej fl ocie wojennej w dniach 
I wojny światowej.

Podsumowując: wysiłek wojenny Tatarów w armii Cesarstwa 
Rosyjskiego był znaczny od XVI stulecia. W wieku XIX i na początku XX – 
w czasie I wojny światowej Tatarzy krymscy i nadwołżańscy, a także kau-
kascy utworzyli kilka jednostek kawaleryjskich, zaś nieliczni z nich służyli 
w rosyjskiej marynarce wojennej. Wartym zauważenia był także udział 
w armii carskiej wyższych ofi cerów – w tym generałów – pochodzących 
z Tatarów litewskich. W przededniu I wojny światowej w armii rosyj-
skiejznajdowało się około dwudziestu generałów litewskich Tatarów, nie 
licząc szarż niższych. Wielu z nich realizowało także ambicje polityczne, 
czego przykładem jest biografi a Macieja Sulkiewicza. 

Selim Chazbijewicz

13 Sz. K. Achmetszin, Sz. A. Nasierow, Tatary na służbie otiecziestwu. Stranicy istoriji wojenno-morkogo 
fłota Rossiji, St. Petersburg, 2005.
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NORBERT BORATYN

CESARSTWO MANDŻUKUO (1932-1945). 
KONTYNUACJA MANDŻURSKIEJ DYNASTII CING 

Dedykuję koleżance ze studiów Jasuko Okita-Sugaja z Japonii, 
z którą rozmowy i dyskusje znacznie poszerzyły moją wiedzę 

na temat Dalekiego Wschodu i Japonii.

Cesarstwo Mandżukuo jest współcześnie prawie zupełnie zapomniane 
i poza specjalistami mało kto wie, gdzie się znajdowało i czym było. 
Przeciętny Polak może się dowiedzieć o nim np. ze znanego fi lmu w reży-
serii Bernardo Bertolucciego z roku 1987 pt. „Ostatni Cesarz Chin”, lub 
z „Domu Zachodzącego Słońca” z 1992 roku, w reżyserii Rou Tomano. 
Pierwszy opowiada o systemie władzy w Cesarstwie Mandżukuo, drugi 
zaś o funkcjonowaniu jego gospodarki poprzez pryzmat interesów chiń-
skich, mandżurskich i japońskich przedsiębiorców oraz sterowaniu tym 
wszystkimprzez generałów i ofi cerów Japońskiej Armii Kwantuńskiej, 
a także o  życiu w tym państwie. Z książek warto przeczytać autobiografi ę 
Pu I, ostatniego cesarza Chin i cesarza Mandżukuo pt. „Byłem ostatnim 
cesarzem Chin”, wydaną przez Wydawnictwo Łódzkie w Łodzi w roku 
1988, wznowioną w 1989, natomiast z polskich autorów powieść Igora 
Abramowa-Newerlego pt. „Leśne morze”, ostatnio wydaną przez Świat 
Książki w Warszawie, w roku 2009. Niemniej sprawa jest zatarta w ogól-
nej polskiej świadomości społecznej i warto ją nieco odświeżyć1. 

Mandżuria, czyli Chiny północno-wschodnie, była bardzo szczególną 
prowincją Cesarstwa Chińskiego z tego względu, że stamtąd wywodziła się 
dynastia Cing, panująca w Chinach od roku 1644. Zamieszkana była przez 
Mandżurów, naród pochodzenia tunguskiego, spokrewniony ze wschod-
niosyberyjskimi Tunguzami (Ewenkami), Ewenami i Koreańczykami. 
Mandżurowie, zwani wówczas Dżurdżenami, zostali poproszeni przez 
Chińczyków o pomoc w wyparciu Kitanów, co wykonali i dzięki czemu 

1 Filmy: Bernardo Bertolucci, „Ostatni Cesarz Chin”, 1987 rok i Rou Tomano, „Dom Zachodzącego 
Słońca”, 1992 rok.
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przejęli władzę w północnych Chinach, zakładając tam tak zwaną 
Złotą Dynastię, z biegiem czasu ulegając wpływom kultury chińskiej. 
Charakterystyczne jest to, że Cesarstwo Chin południowych, rządzone 
przez rdzennie chińską dynastię Sung, nie wyraziło zgody na objęcie przez 
Dżurdżenów władzy w całych Chinach i wielokrotnie wojowało z nimi2. 

Cesarstwo Chin Północnych (Państwo Dżurdżenów) zostało w roku 
1211 zniszczone i podbite przez Imperium Mongolskie Czyngis Chana, 
natomiast wnuk Czyngis Chana Kubiłaj Chan w roku 1280 podbija osta-
tecznie Cesarstwo Chin Południowych, obalając dynastię Sung. Podobnie 
jak Dżurdżeni, dynastia Czyngisydów, a przynajmniej jej linia reprezento-
wana przez wielkiego chana Kubiłaja, zaczyna ulegać wpływom kultury 
chińskiej. Kubiłaj nadał swojej dynastii chińską nazwę Juan oraz, co było 
bardziej znamienne dla późniejszych losów Imperium Mongolskiego, 
przeniósł stolicę z Karakorum w centralnej Mongolii do Pekinu, byłej 
stolicy Państwa Dżurdżenów. W ten sposób Imperium Mongolskie, roz-
ciągające się od: Rusi, Morza Czarnego, Morza Kaspijskiego, Kaukazu, 
Powołża, Azji Środkowej, Iraku i Persji na zachodzie, po południową 
Syberię na północy, po Ocean Spokojny na wschodzie i po Indochiny na 
południu, zaczęło się rozpadać, gdy po śmierci Kubiłaja Chana zachodnie 
i południowo-zachodnie ułusy (Złota Orda, Państwo Ilchanów w Iraku 
i w Persji) zaczęły się islamizować, a centralna część państwa ulegała 
wpływom kultury i języka podbitych przez siebie Chińczyków3. 

Po obaleniu władzy Imperium Mongolskiego w roku 1368, w Cesarstwie 
Chińskim zapanowała rdzennie chińska dynastia Ming, która między 
innymi wprowadza dekret o zakazie używania i produkcji nowości tech-
nicznych w obawie przed przejęciem ich przez cudzoziemców, co cywi-
lizacyjnie zatrzymuje rozwój technologiczny Chin. Tymczasem chińskie 
wynalazki techniczne dzięki inwazji Imperium Mongolskiego na inne 
państwa, takie jak Ruś Kijowska, Polska i Węgry, oraz dzięki włoskiemu 
podróżnikowi i kupcowi z Wenecji – Marco Polo trafi ają do Europy, gdzie 
ulegają udoskonaleniu i przyczyniają się do zdobycia przez państwa euro-
pejskie technologicznej przewagi nad całym światem, w tym Chinami, 
czego skutki Cesarstwo Chińskie zaczęło odczuwać już w końcu XVIII 
wieku, a szczególnie w wieku XIX4. 

W  II połowie XVI wieku potomkowie Dżurdżenów, Mandżurowie, 
rozpoczęli budowę własnego państwa, niezależnego od Cesarstwa 
Chińskiego. Jego budowniczym został urodzony w roku 1559 mandżur-
ski wódz Nurhaczy z rodu Aisindzioro, czyli Cing. W roku 1599 zaadop-
tował do języka mandżurskiego alfabet mongolski, a następnie wydał 
2 Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 36-37.
3 Op. cit., s. 36-37.
4 Op. cit., s. 37.
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zarządzenie, aby przetłumaczyć całą chińską literaturę i chińskie księgi na 
język mandżurski. W latach 1616-1618 Nurhaczy zerwał wszystkie układy 
z Cesarstwem Chińskim i rozbił skierowaną przeciwko niemu chińską 
ekspedycję karną, odrzucając ją za Wielki Mur. W roku 1618 ogłosił się 
cesarzem Mandżurów i Mongołów (być może w tym wypadku odwo-
ływał się do tradycji Czyngis Chana, chociaż Mongolia generalnie nie 
podlegała jego władzy). Jego następcy Abahaj i Fu Lin (Szun Czy) umac-
niali nowe państwo. Południowo-wschodnią Mongolię, czyli tak zwaną 
Mongolię Wewnętrzną, mandżurscy władcy przyłączyli do Mandżurii 
w roku 16345. 

Gdy w latach 40. XVII wieku w Cesarstwie Chińskim wybuchło 
powstanie chłopskie przeciwko dynastii Ming, powstańcy byli tak silni, 
że w roku 1644 zajęli Pekin. Jednemu z obrońców Wielkiego Muru, gene-
rałowi U Sań Gujowi powstańcy porwali narzeczoną, znaną w chińskiej 
historiografi i jako Piękność o Okrągłej Twarzy. Generał U Sań Guj, który 
chciał odzyskać ukochaną kobietę, porozumiał się z mandżurskim władcą 
Fu Linem (Szun Czy) i otworzył bramę Wielkiego Muru, wpuszczając 
mandżurskie wojska. Mandżurowie stłumili powstanie chińskich chłopów 
i odbili narzeczoną U Sań Guja. Generał odzyskał ukochaną dziewczynę, 
a powstanie upadło. Ale w roku 1644 stało się coś jeszcze – Mandżurowie 
po stłumieniu chłopskiego powstania obalili dynastię Ming i przejęli wła-
dzę w Chinach. Mandżurski władca Fu Lin (Szun Czy) ogłosił się chiń-
skim cesarzem, przeniósł się do Zakazanego Miasta w Pekinie. Formalnie 
Mandżuria pozostała częścią Chin, ale tak naprawdę Mandżurowie pod-
bili całe Chiny i przejęli nad nimi władzę. Od tego czasu wyższe stanowi-
ska w Cesarstwie Chińskim były zarezerwowane dla Mandżurów, nato-
miast Mandżuria – domena nowej dynastii Cing (Aisindzioro) uzyskała 
specjalne prawa. Chińczycy na znak poddaństwa od roku 1644 musieli 
nawet czesać się na mandżurską modłę, nosząc z tyłu głowy warkocz6. 

Podczas panowania Mandżurów Cesarstwo Chińskie znacznie rozsze-
rzyło swoje terytorium, do czego doszło głównie w XVIII wieku: w roku 
1691 została włączona Mongolia (Mongolia Zewnętrzna), w roku 1716 
roku zajęty Tybet, w 1758 Dżungaria, w 1759 Kaszgaria, w 1769 podpo-
rządkowana Birma, zaś w 1790 Wietnam. Koreę Mandżurowie zwasali-
zowali w latach 1618-1636, jeszcze przed jej opanowaniem przez Chiny. 
Później stała się lennem, rządzonego przez Mandżurów Cesarstwa 
Chińskiego7. Po roku 1644 językami urzędowymi w cesarstwie były chiń-
ski i mandżurski. Mandżurowie stali się elitą Chin, jednak do początku XX 
wieku w zdecydowanej większości ulegli językowej i kulturowej sinizacji 
5 Op. cit., s. 38-39.
6 Op. cit., s. 38-39.
7 Op. cit., s. 38-39.
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do tego stopnia, że cesarzowa-wdowa Ci Xi (Jehonara), rządząca Chinami 
w latach 1861-1909, musiała się uczyć mandżurskiego jako języka obcego, 
gdyż mówiła tylko po chińsku. Sinizacja dokonała się w samej Mandżurii, 
pomimo, że formalnie aż do roku 1907 obowiązywał tam zakaz: osiedla-
nia się Chińczyków i małżeństw mieszanych. Na początku XX wieku 
jedynie najwyższe warstwy Mandżurów zachowywały swoją odrębną 
obyczajowość8. 

Według Alfreda T. Majewicza, językiem mandżurskim (dane z roku 
1993) posługuje się niewielka liczba ludzi, żyjących w trudno dostęp-
nych wioskach górskich. Na przełomie lat 20. i 30 XX wieku 90% popu-
lacji Mandżurii z 31 mln. mieszkańców tego obszaru mówiło po chińsku 
i uważało się za Chińczyków, chociaż w dużej mierze mogli to być zsini-
zowani Mandżurowie9. Natomiast według chińskich danych z roku 2001, 
językiem mandżurskim posługiwało się około 11 mln. osób, podczas gdy 
ludność Mandżurii (dane z roku 1996) liczyła około 104 mln. mieszkań-
ców, w zdecydowanej większości mówiących po chińsku10. 

Trwająca co najmniej od XVI wieku przewaga technologiczna państw 
europejskich nad Cesarstwem Chińskim i wielkie odkrycia geografi czne 
musiały w końcu doprowadzić do zetknięcia się tych państw z Chinami, 
i do ich ingerencji w wewnętrzne sprawy cesarstwa. Ich celem było pod-
porządkowanie tego kraju, jak to mówią Chińczycy, kwai lo, czyli zamor-
skim diabłom11. Już w czasach dynastii Ming, w roku 1557, Portugalia 
wydzierżawiła Makau, jednak w tamtym okresie, choć na świecie domi-
nowały katolickie monarchie, Królestwo Hiszpanii i Królestwo Portugalii, 
Chiny nie były zagrożone penetracją ze strony innych państw12. W wieku 
XVIII, kiedy Brytyjczycy, Francuzi i Holendrzy zaczęli budować swoje 
imperia kolonialne, cesarze chińscy z mandżurskiej dynastii Cing nie zda-
wali sobie sprawy z rzeczywistej słabości Chin, pomimo poszerzania chiń-
skich granic w stosunku do europejskich mocarstw. Dowodem tego jest 
reakcja cesarza Chin Cien Lunga na pismo brytyjskiego króla Jerzego III, 
z roku 1794, w sprawie nawiązania stosunków dyplomatycznych i han-
dlowych. Chiński władca nie tylko odmówił, ale dał do zrozumienia, że 
oczekuje hołdu lennego od brytyjskiego monarchy. Brytyjscy posłowie 
mogli też na własne oczy zobaczyć, do jakiego stopnia Cesarstwo Chińskie 
jest technologicznie zacofane. Zresztą w trakcie wizyty w Pekinie wywo-
łali skandal, nie zgadzając się na złożenie cesarzowi ceremonialnych ukło-
nów, zgodnych z chińskim protokołem dyplomatycznym. Brytyjczycy 

8 Op. cit., s. 39.
9 Marek Cabanowski „Tajemnice Mandżurii – Polacy w Charbinie”, s. 5 i s. 118.
10 Marian Kałuski „Polacy w Chinach”, s. 37.
11 Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 39-40.
12  Op. cit., s. 39-40.
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po prostu stali, okazując lekceważenie władcy. Od tego czasu Wielka 
Brytania, a wkrótce i inne państwa zaczęły sobie zdawać sprawę, jak sła-
bym (na skutek polityki poprzedniej dynastii Ming w stosunku do urzą-
dzeń technicznych i przemysłowych) i technologicznie opóźnionym pań-
stwem jest Cesarstwo Chińskie, rządzone przez mandżurską dynastię 
Cing. Na skutki tego nie trzeba było długo czekać13. 

Brytyjczycy zaczęli zalewać cesarstwo narkotykami (opium), głównie 
z brytyjskich Indii. Reakcją Chin było skonfi skowanie nielegalnej kontra-
bandy w 1839 roku, w odpowiedzi na co Brytyjczycy wypowiedzieli cesar-
stwu wojnę, która trwała 3 lata (I wojna opiumowa 1839-1842) i zakończyła 
się klęską Chin. Podobnie było z II (1856-1858) i III wojną opiumową (1859-
1860), podczas których połączone siły Wielkiej Brytanii i Francji całkowi-
cie pokonały Chiny. Już po I wojnie opiumowej Chińczycy musieli oddać 
Wielkiej Brytanii Hongkong i Weihawei, otworzyć dla cudzoziemskiego 
handlu większość swych portów, zalegalizować handel opium i zapłacić 
wysoką kontrybucję. A po następnych wojnach musieli się zgodzić na 
utworzenie w większych miastach tak zwanych settlementów (konce-
sji), czyli niezależnych od chińskich władz dzielnic, podległych Wielkiej 
Brytanii, Francji i Stanom Zjednoczonym, których mieszkańcy stali się, czy 
tego chcieli, czy nie, poddanymi obcych mocarstw14. 

Chińczycy uznali, że przyczyną ich klęsk w wojnach opiumowych była 
polityka cesarzy z dynastii Cing, którzy najpierw zlekceważyli zagroże-
nie ze strony obcych mocarstw, a następnie zgodzili się na wszystkie ich 
warunki i upokorzyli Chiny. W roku 1851 wybuchło ogólnonarodowe 
powstanie skierowane przeciwko mandżurskiej dynastii Cing, na którego 
czele stanął wiejski nauczyciel, wychowanek katolickiej szkoły misyjnej, 
Hung Si Cuan. Zostało nazwane powstaniem Tajpingów, od nazwy kie-
rującej nim tajnej organizacji – Taj Ping Tien Kuo. Powstańcy najpierw 
utworzyli własną stolicę w Junganie, następnie w roku 1853 w Nankinie, 
zaś Hung Si Cuan ogłosił się cesarzem. W maju 1853 roku Tajpingowie 
usiłowali zająć Pekin. W późniejszym okresie doszło do rozłamów w kie-
rownictwie powstania, co zahamowało ich ofensywę. Rządzący Chinami 
Mandżurowie po przegranych wojnach opiumowych, nie mogąc w ogóle 
poradzić sobie z Tajpingami, poprosili Brytyjczyków i Francuzów o pomoc 
w stłumieniu powstania. Na czele armii interwencyjnych stanął brytyj-
ski generał Charles George Gordon (1833-1885), czołowy realizator bry-
tyjskiej polityki kolonialnej w Azji i Afryce. Interwenci pomogli dynastii 
Cing stłumić powstanie Tajpingów w roku 1864 i zdobyć Nankin. Od tego 
czasu chińscy cesarze, a szczególnie cesarzowa-wdowa Ci Xi (Jehonara), 

13 Op. cit., s. 39-40.
14 Op. cit., s. 41.
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byli skorumpowani przez mocarstwa kolonialne i praktycznie od nich 
uzależnieni, gdyż dynastia mandżurska Cing, chcąc zachować swoją wła-
dzę, zwróciła się o pomoc do niedawnych wrogów, które oczywiście się na 
to zgodziły, licząc na dalsze umocnienie swoich wpływów w Cesarstwie 
Chińskim15. 

W XIX wieku Cesarstwo Japonii było feudalną monarchią, podzieloną 
na udzielne księstwa i od roku 1603 faktycznie rządzoną przez szogunów 
z rodu Tokugawa. Cesarz miał jedynie władzę reprezentacyjną. Japonii 
groził taki sam los, jaki spotkał Chiny, zwłaszcza, że Tokugawowie zerwali 
na początku XVII wieku kontakty z zamorskimi mocarstwami, gdyż oba-
wiali się penetracji Japonii ze strony Królestwa Portugalii i Królestwa 
Hiszpanii, a także wygnali jezuitów, prześladując nawróconych przez nich 
Japończyków. Jedynie protestancko-kalwińska Holandia miała od roku 
1640 ograniczone prawo do prowadzenia handlu. Taki stan rzeczy utrzy-
mał się aż do roku 1853, kiedy amerykańskie okręty, dowodzone przez 
kapitana Matthew Perry’ego wymusiły na Japończykach otwarcie kilku 
portów dla Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. W następ-
nych latach szogunowie zgodzili się na dalsze ustępstwa (w roku 1854 
musieli podpisać układy z Wielką Brytanią, Francją, Holandią i Rosją) i od 
tego czasu zachodnie towary zaczęły zalewać rynek japoński16. 

Japońscy patrioci, a zwłaszcza samurajowie z Chosu, doszli do wnio-
sku, że jeśli nie dokona się przewrotu, obalenia szogunatu, restauracji wła-
dzy cesarskiej i modernizacji kraju, to Japonia podzieli los Chin. W 1867 
roku obalili więc bakufu i szogunat rodu Tokugawa, ogłaszając rok póź-
niej nowego cesarza Mutsuhito faktycznym władcą Japonii. W latach 
1868-1912 nastąpiła tak zwana Restauracja Meidżi. Doradcami rządu 
zostali głównie: Niemcy, Brytyjczycy i Amerykanie, gdyż Japończycy 
chcieli przebudować swój ustrój państwowy, wzorując się na głównych 
mocarstwach światowych. Wysłano młodych samurajów na studia do 
państw europejskich i USA. Scentralizowano administrację, autono-
miczne księstwa feudalne zastąpiono prefekturami, w latach 1871-1873 
założono pocztę, zorganizowano powszechne, średnie i wyższe szkolnic-
two, dzięki któremu szybko został zlikwidowany analfabetyzm, powstały 
linie kolejowe (pierwsza z Tokio do Jokohamy), stworzono nowoczesną 
walutę – jeny, a także nowoczesną służbę zdrowia, Japoński Czerwony 
Krzyż i opiekę społeczną. Armia z powszechnego poboru, wzorowana 
na niemieckiej, została umundurowana po europejsku, wyekwipowana 
i uzbrojona w broń palną. Marynarka wojenna posłużyła się wzorami bry-
tyjskimi. Samurajowie mieli wprawdzie nieco ułatwiony dostęp w szeregi 

15 Op. cit., s. 41.
16 Op. cit., s. 11-13.
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kadry ofi cerskiej, ale zdolni ludzie niskiego stanu, chłopi i mieszczanie, 
mogli zostać nawet generałami i admirałami. Wprowadzono kalendarz 
gregoriański. Polepszono dolę chłopów. 

Edo przemianowano na Tokio, tworząc tam stolicę państwa i siedzibę 
cesarza. Japończycy zaczęli budować wielkie miasta oraz zakładać pod-
waliny wielkiego przemysłu. Chrześcijanie, w tym katolicy, mogli od tego 
czasu legalnie wyznawać swoją religię, chociaż cały czas utrzymywała się 
przewaga szintoizmu i buddyzmu zen. Japonia zaanektowała ostatecznie: 
Hokkaido, Okinawę (1872), Wyspy Riukiu (1872) i wyspy Bonin (1875) oraz 
próbowała opanowywać od południa Sachalin. Wtedy mocarstwa zachod-
nie zorientowały się, że nie zamierza ona odgrywać roli zależnego od nich 
kraju, tylko stawia na pełną niezależność. Japończycy przejęli nowoczesne 
technologie, nauczyli się sposobów produkcji, dostosowując je do swoich 
możliwości, a także przekopiowali system polityczny z krajów wysoko roz-
winiętych, adoptując go do własnej kultury i mentalności społeczeństwa. 
W latach 70. XIX wieku powstały pierwsze partie polityczne, m.in. w roku 
1874 Powszechna Partia Polityczna i Stowarzyszenie Wytyczonego Celu. 
W roku 1884 powołano rząd z premierem na czele, podzielony na minister-
stwa. W 1889 została wydana konstytucja, która dawała cesarzowi abso-
lutną władzę i umacniała wpływy armii w państwie. W 1890 utworzono 
dwuizbowy Parlament, składający się z właściwego Parlamentu, czyli 
Izby Niższej, i Izby Parów, Senatu, do którego mogli być wybrani jedynie 
samurajowie, profesorowie wyższych uczelni i ludzie wybitnie uzdolnieni 
oraz wyjątkowo zasłużeni dla Japonii. Od roku 1868, w ciągu 22 lat Japonia 
poczyniła technologiczny, polityczny i gospodarczy skok, nadrabiając 400-
500 lat opóźnienia, co samo w sobie było zjawiskiem niezwykłym i niema-
jącym jak dotąd miejsca w historii świata17. 

Istotną sprawą w II połowie XIX wieku była liczna chińska i japońska 
emigracja, szczególnie do obu Ameryk. Chińczycy emigrowali w celach 
zarobkowych przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza 
do Kalifornii, a także do kontrolowanego najpierw przez Brytyjczyków, 
a potem przez Amerykanów Królestwa Hawajów (od roku 1893 
Republika Hawajów, zaś od 1898 Terytorium Stanów Zjednoczonych) 
oraz brytyjskiego Singapuru. Był to skutek agitacji działających na terenie 
Cesarstwa Chińskiego amerykańskich fi rm, których członkowie nama-
wiali Chińczyków do wyjazdu na łatwy zarobek przy budowie kolei 
w USA. Natomiast Japończycy po modernizacji kraju zaczęli emigrować 
także w celach zarobkowych, jednak ich emigracja była sterowana przez 
władze państwowe. Dużo Japończyków (ale mniej niż Chińczyków) osie-
dliło się na Hawajach i w Stanach Zjednoczonych, lecz główny strumień 

17 Op. cit., s. 11-13.
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emigracji skierował się do Ameryki Południowej, przede wszystkim do 
Brazylii i Peru18. 

Cesarstwo Chińskie stało się faktycznie półkolonią obcych mocarstw. 
Zaczęła zwracać na nie uwagę także Rosja, która dążyła do zajęcia terenów 
położonych na północ i wschód od Mandżurii, aby oprzeć swe granice 
na korytach rzek Amur i Ussuri19. Już w wieku XVII, w latach 1651-1689, 
Rosjanie usiłowali zająć obszary nadamurskie, założyli twierdzę Ałbazin, 
ale po kilku przegranych wojnach z opanowanym przez Mandżurów 
Cesarstwem Chińskim, na mocy Traktatu Nerczyńskiego z roku 1689 
musieli wycofać się z tych terenów. Mandżurska dynastia Cing bar-
dzo zwracała uwagę na swoje północne granice, zwłaszcza, że chodziło 
o ziemie graniczące z ich rodzimą domeną Mandżurią20. W wieku XIX 
Rosja przystąpiła do powrotu nad Amur. Generał-gubernator Syberii 
Wschodniej hrabia Nikołaj Murawiow-Amurski w latach 1848 1850 rozpo-
czął zajmowanie terenów nadamurskich i przyłączanie ich do Cesarstwa 
Rosyjskiego. Cesarstwo Chińskie w Traktatach Ajguńskim i Pekińskim 
w roku 1858 musiało się zgodzić na linię graniczną na Amurze i Ussuri, 
na przyłączenie ujścia Amuru do Rosji, a także na rozciągnięcie na 
Rosjan takich samych przywilejów handlowych, jakie mieli w Chinach 
Brytyjczycy i Francuzi. Jednocześnie Rosja nie dopuściła, żeby na Amurze 
pojawiły się okręty innych państw niż chińskie i rosyjskie21. 

W II połowie XIX wieku cesarstwo padło ofi arą kolejnych etapów 
kolonialnej polityki obcych mocarstw. Francja, wykorzystując powsta-
nie Tajpingów w latach 1858-1862, oderwała trzy położone na południu 
kraju prowincje wietnamskie, przekształcając je w swoją kolonię, a w roku 
1863 zagarnęła całą Kambodżę. Dwadzieścia jeden lat później, w latach 
1883-1884, Francja toczyła kolejną wojnę w Wietnamie, zajmując cały kraj. 
Efektem była wojna chińsko-francuska, zakończona klęską Cesarstwa 
Chińskiego i zgodą Chin na aneksję Wietnamu. To z kolei przyczyniło 
się do zajęcia przez Francję Laosu w roku 1893. Państwo Cingów utra-
ciło ostatecznie wpływy w Indochinach. Mniej więcej w tym samym czasie 
(1883-1886)Wielka Brytania oderwała od Chin kolejne lenno – Birmę, two-
rząc z niej brytyjską kolonię22. 

W latach 1894-1895 toczyła się wojna chińsko-japońska. Zmoder-
nizowane Cesarstwo Japonii chciało uzyskać wpływy w Korei i prze-
bieg wojny był dla niego korzystny. Cesarstwo Chińskie poniosło klę-
skę. Traktat w Szimonoseki uznawał niezależność Korei od Chin, a także 

18 Jerzy Brzozowski „Kompendium historii”, s. 250-255.
19 Zbigniew Łukawski „Historia Syberii”, s. 192-201.
20 Op. cit., s. 78-91.
21 Op. cit., s. 192-201.
22 Marian Kałuski „Polacy w Chinach”, s. 6-36 i Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 41.
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przyznawał Japonii Tajwan i Wyspy Peskadory, które stały się japońskimi 
prowincjami. Dla Chin ta porażka miała ogromne znaczenie, gdyż uzmy-
słowiła obcym mocarstwom, że można je bez problemu podzielić na wła-
sne strefy wpływów. Podczas wojny doszło w roku 1895 do lokalnego 
powstania w Kantonie, skierowanego przeciwko dynastii Cing, na któ-
rego czele stanął dr Sun Jat Sen (1866-1925), twórca Związku Odrodzenia 
Chin, założonego w roku 1894 z inspiracji amerykańsiej wśród emigran-
tów chińskich na Hawajach. Władze stłumiły rebelię, natomiast Sun Jat 
Sen wyemigrował do Japonii. Japonia zyskała dzięki tej wojnie nie tylko 
zdobycze terytorialne i wpływy w Korei. Mocarstwa zachodnioeuropej-
skie, Rosja i Stany Zjednoczone przestały od tej pory traktować ją lekcewa-
żąco, lecz jako państwo posiadające swoje własne lokalne interesy, które 
należy uszanować, dzieląc się z nim wpływami w Chinach23.

Niebawem Cesarstwo Rosyjskie przystąpiło do negocjacji z Cesarstwem 
Chińskim w sprawie budowy drugiej linii Kolei Transsyberyjskiej 
(tak zwanej Kolei Wschodniochińskiej), przez Mandżurię prosto do 
Władywostoku. Miała ona odgałęziać się od głównej linii w Czycie, prze-
kraczać chińską granicę na stacji Mandżuria (Manczuli), a następnie już 
w Chinach biec przez mandżurskie miasta, które Rosjanie zobowiązali się 
wybudować lub rozbudować – Hajlar, Cicihar, Hulań, Charbin, Aczeng 
i Mutanciang oraz twierdzę Echo – do granicy rosyjskiej na rzece Ussuri. 
W Ussuryjsku, już na terytorium Rosji, ponownie łączyła się z Koleją 
Transsyberyjską i biegła do końcowej stacji we Władywostoku, w tym do 
odnogi przez Artiom do Nachodki. W roku 1896 rosyjski minister fi nan-
sów Siergiej Witte i starszy członek chińskiej Najwyższej Rady Państwowej 
Li Hung Czang – faworyt cesarzowej-wdowy Ci Xi (Jehonary) podpisali 
tak zwany Traktat Moskiewsko-Berliński, na mocy którego Rosjanie uzy-
skali prawo do budowy kolei przez Mandżurię i  administrowania nią. 
W roku 1897 Rosja zajęła Półwysep Liaotuński z Port Arturem (Luszunem) 
i Dalnyjem (Talienem). Brytyjczycy co prawda próbowali zablokować te 
działania, jednak nic z tego nie wyszło. 8 IV 1898 roku Cesarstwo Chińskie 
zgodziło się na aneksję półwyspu oraz na wybudowanie przez Rosjan 
południowego odgałęzienia Kolei Wschodniochińskiej w Mandżurii – 
od Charbina przez Szuangczeng, Czangczun, Syping, Mukden (obecnie 
Szenjang), Anszan, Ingkou i Fusjen, przez granicę rosyjską do Dalnyja 
(Talienu) i Portu Artura (Luszunu). Wszystkie linie kolejowe zbudowane 
przez Rosjan w Mandżurii i wszystkie miasta po drodze znalazły się pod 
rosyjską ochroną wojskową24. 
23 Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 41.
24 Marek Cabanowski „Tajemnice Mandżurii – Polacy w Charbinie”, s. 6-14, Marian Kałuski „Polacy 

w Chinach”, s. 51-63, Zygmunt Łukawski „Historia Syberii”, s. 251-256 i Włodzimierz Wowczuk 
„Mandżukuo”, s. 41-44.
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Do Mandżurii napłynęło bardzo wielu Rosjan i Polaków (np. w roku 

1903 w założonym przez inżyniera Adama Szydłowskiego 11 IV 1898 
roku Charbinie było 7000 Polaków). Przyjechało również sporo Tatarów 
Nadwołżańskich25. Formalnie Mandżuria cały czas wchodziła w skład 
Cesarstwa Chińskiego i budowa Kolei Wschodniochińskiej przez Rosjan 
nie zmieniała statusu tej prowincji, matecznika i domeny dynastii Cing. 
Powstawanie kolei i wielu miast ściągnęło tu licznych Chińczyków, 
zamieszkałych w innych częściach kraju, a także wielu mieszkańców 
Rosji, zwłaszcza Rosjan, Polaków (których liczba w Charbinie po I wojnie 
światowej sięgała 10000 osób, a w całej Mandżurii około 20000, głównie 
w Hajlarze i Aszyche), Ukraińców, Tatarów Nadwołżańskich, Gruzinów, 
Żydów polskich i Karaimów polsko-litewskich. Rosjanie wybudowali 
w Charbinie wiele cerkwi prawosławnych, w tym okazały sobór. Polacy 
natomiast mieli swoje parafi e rzymskokatolickie, po jednej w Hajlarze 
i Mandżurii (Manczuli), a dwie w Charbinie (parafi a Św. Stanisława 
Biskupa i Św. Jozafata Kuncewicza). Żydzi założyli w Charbinie dwie syna-
gogi, zaś Tatarzy Nadwołżańscy meczety i muzułmańskie gminy wyzna-
niowe – głównie w Charbinie, Hajlarze i Mukdenie. W Mandżurii zetknęli 
się z chińskimi muzułmanami-sunnitami, wywodzącymi się od potom-
ków średniowiecznych arabskich lub perskich kupców, którzy zmieszali 
się z Chińczykami, tworząc chińskojęzyczną grupę etnografi czną Huihui 
wyznania muzułmańskiego, szkoły hanafi ckiej. Sam Charbin był general-
nie miastem chińsko-polsko-rosyjskim26.

W roku 1899 w Cesarstwie Chińskim wybuchło powstanie skierowane 
przeciwko dynastii Cing, a przede wszystkim przeciwko panoszeniu się 
cudzoziemców. Wywołała je tajna chińska organizacja, Stowarzyszenie 
Wielkiej Sprawiedliwej Pięści, od którego w historiografi i przyjęło ono 
nazwę Powstania Bokserów. W roku 1900 dotarło nawet do Charbinu 
w Mandżurii. Powstanie zostało stłumione przez gigantyczną międzyna-
rodową operację wojskową, w której uczestniczyły oddziały: niemieckie, 
francuskie, brytyjskie, rosyjskie, amerykańskie, japońskie i włoskie. Na 
czele stanęło Cesarstwo Niemieckie, od roku 1897 posiadające kolonię 
Kiao Czou (obecnie Kiao Sien) w południowej części Półwyspu Szantung 
i strefę wpływów w prowincji Szantung Południowy. 7 IX 1901 roku 
powstanie upadło po zajęciu Pekinu przez interwentów, którzy narzucili 
Chinom ogromną kontrybucję, zmusili cesarzową-wdowę Ci Xi (Jehonarę) 
do stracenia kilku książąt sympatyzujących z Bokserami oraz wybudowa-
nia w chińskich miastach tak zwanych pomników hańby. W październiku 
25 Marian Kałuski „Polacy w Chinach”, s. 37-45.
26 Marek Cabanowski „Tajemnice Mandżurii – Polacy w Charbinie”, s. 5-137, Marian Kałuski „Polacy 

w Chinach”, s. 45-67 i 117-129, s. 137-146 i s. 273-285 i Mariusz Marszewski „Wieloetniczny islam 
w Mandżurii – element krajobrazu kulturowego regionu w I połowie XX wieku”, s. 1-8.
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1900 roku Rosja rozpoczęła okupację Mandżurii (z Mukdenem i portem 
Niuczwangu), planując oderwanie jej, a następnie Mongolii od Chin, 
i przyłączenie tych terytoriów. Natomiast w roku 1904 w Tybecie miała 
miejsce lokalna brytyjska interwencja zbrojna, która szybko dotarła do 
Lhasy27. 

Kiedy Rosja rozpoczęła penetra-
cję Korei, uzyskując tam koncesje 
leśne i wprowadzając swoje wojska, 
Cesarstwo Japonii usiłowało poro-
zumieć się z nią co do podziału stref 
wpływów na Dalekim Wschodzie. 
Japończycy sugerowali, że zgadzają się 
na aneksję Mandżurii, pod warunkiem, 
że Korea będzie strefą wpływów japoń-
skich, na co Rosja nie chciała się zgodzić. 
W takiej sytuacji doszło do wojny rosyj-
sko-japońskiej. Japonia wystosowała 
ultimatum, domagając się opuszczenia 
Mandżurii przez Rosjan i uznania japoń-
skiego zwierzchnictwa nad Koreą. Rosja 
nie odpowiedziała na to, wtedy Japonia 
5 II 1904 roku zerwała z nią stosunki 
dyplomatyczne. Wojna wybuchła 8 II 
1904 roku, gdy torpedowce japońskie zaatakowały rosyjskie okręty, sto-
jące na redzie w Port Arturze, po czym Japończycy zablokowali Półwysep 
Liaotuński. Wówczas, 10 II 1904 roku, car Mikołaj II Romanow wypowie-
dział wojnę Japonii. Japońskie wojska lądowe wylądowały w Korei i zajęły 
Seul, posuwając się w kierunku północno-zachodnim. Już w kwietniu 
1904 roku opanowały całą Koreę, sforsowały graniczną rzekę Jalu i wkro-
czyły do Mandżurii. 1 I 1905 roku poddał się Japończykom garnizon Port 
Artura, zaś pomiędzy 19 II a 10 III 1905 roku w rejonie Mukdenu doszło 
do wielkiej bitwy, w której Japończycy rozgromili Rosjan. Wprawdzie 
wciąż liczyli oni na Flotę Bałtycką, która z bazy w Kronsztadzie koło Sankt 
Petersburga przez Morze Bałtyckie, Morze Północne, Ocean Atlantycki, 
Ocean Indyjski, Morze Południowochińskie, Morze Wschodniochińskie 
oraz Ocean Spokojny dotarła do Cieśniny Koreańskiej. Tam jednak, pod 
Cuszimą, 27-28 V 1905 roku, Flota Japońska urządziła zasadzkę na rosyj-
ską eskadrę, którą całkowicie rozbiła. W takiej sytuacji Rosja poprosiła 
Japonię o pokój.
27 Jerzy Brzozowski „Kompendium historii”, s. 256-263, Marek Cabanowski „Tajemnice Mandżurii 

– Polacy w Charbinie”, s. 5-14, Marian Kałuski „Polacy w Chinach” s. 6-36 i s. 45-63, Zygmunt 
Łukawski „Historia Syberii”, s. 251-256 i Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 44-45.

3-letni cesarz Chin Pu I (po prawej) 
ze swym ojcem, księciem Chun, 

oraz młodszym bratem
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Traktat pokojowy pomiędzy oboma cesarstwami został pod-pisany 

w USA, w Portsmouth 5 IX 1905 roku. Na mocy jego postanowień Rosja 
uznała zwierzchnictwo Cesarstwa Japonii nad Koreą, przekazując mu 
Półwysep Liaotuński z Port Arturem (Luszunem) i Dalnyjem (Talienem). 
Do Japonii przyłączono także południowy Sachalin (Prefektura Karafuto) 
i Wyspy Kuryle, w zamian za co Rosja została zwolniona z wypłaty 
odszkodowań wojennych. Mandżuria pozostała terytorium Cesarstwa 
Chińskiego, z tym, że jej południowa część, aż do Charbina, stała się 
strefą wpływów japońskich, a północna część Mandżurii, od Charbina do 
Amuru i Ussuri – rosyjskich. Faktycznie w Mandżurii pozostała chińska 
administracja, Rosjanie trzymali w swoich rękach Strefę Wydzieloną Kolei 
Wschodniochińskiej, czyli linię kolejową i wszystkie miejscowości po dro-
dze – Mandżuria (Manczuli), Hajlar, Cicihar, Hulań, Charbin, Aczeng, 
Mutanciang i twierdzę Echo. Japończycy dostali: południowy odcinek 
Kolei Wschodniochińskiej, od Charbina przez Szuangczeng, Czangczun, 
Syping, Mukden (Szenjang), Anszan, Ingkou i Fusjen aż do granicy 
Japonii na Półwyspie Liaotuńskim, a dalej do Dalnyja (Talien), któremu 
Japończycy nadali nazwę Dairen oraz do Port Artura, czyli Luszunu. 
Południowy odcinek Kolei Wschodniochińskiej, nazwany Mantecu, był 
od tego czasu chroniony przez 15000 żołnierzy japońskich. 

W roku 1907 Japonia utworzyła tak zwaną Armię Kwantuńską, 
przeznaczoną do ochrony i kontroli tej linii kolejowej. W maju 1907 
roku cesarstwa podpisały układ, regulujący strefy wpływów w pół-
nocno-wschodnich Chinach. W roku 1910 Japonia ostatecznie dokonała 
aneksji całej Korei i włączyła ją w skład własnego państwa. Natomiast 
w roku 1912 Rosja i Japonia zawarły tajny układ w sprawie Mongolii 
i Mandżurii: Rosja dostała wolną rękę w Mongolii, włącznie ze zgodą 
na oderwanie jej od Cesarstwa Chińskiego, natomiast w Mandżurii 
został zachowany aktualny podział na strefy wpływów. Generalnie 
Chiny wojnie rosyjsko-japońskiej mogły się jedynie przyglądać, choć 
toczyła się ona w dużej mierze na ich terytorium. Japonia od tamtego 
czasu zaczęła być traktowana przez pozostałe mocarstwa za równorzęd-
nego partnera, z którym należy się liczyć. Być może właśnie dlatego, że 
Japonia nie dopuściła do włączenia Mandżurii do Rosji, ale pozwoliła, 
aby domena Cingów – Mandżuria – pozostała pod władzą mandżurskiej 
dynastii cesarskiej. Niektórzy przedstawiciele mandżurskiej dynastii 
Cing i Dworu Cesarskiego w Pekinie zaczęli sympatyzować z Japonią. 
I całkiem możliwe, że wszystko to stało się praprzyczyną, która dopro-
wadziła do utworzenia Mandżukuo28. 
28 Jerzy Brzozowski „Kompendium historii”, s. 256-263, Marian Kałuski „Polacy w Chinach”, 

s. 72-76 i s. 171-177, Zygmunt Łukawski „Historia Syberii”, s. 251-256 i Włodzimierz Wowczuk 
„Mandżukuo”, s. 45. 
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Pomiędzy mocarstwami kontrolującymi Cesarstwo Chińskie zaczęło 
dochodzić coraz bardziej do konfl iktów interesów. Wyraźniej zaczynał 
się rysować podział na blok państw centralnych (Niemcy, Austro-Węgry, 
Turcja) i państw Ententy (Wielka Brytania, Francja, Rosja, Serbia, Włochy, 
Japonia, później Stany Zjednoczone), właściwie jednak rywalizował każdy 
z każdym. Od roku 1907 Stany Zjednoczone uruchomiły swojego chiń-
skiego agenta, dr. Sun Jat Sena, przebywającego na emigracji w Japonii. 
Amerykanie postanowili umocnić swoje wpływy poprzez usunięcie dyna-
stii Cing i utworzenie powiązanej z nimi republiki. Sun Jat Sen właśnie 
wtedy sformułował swój polityczny program, opierający się na trzech 
zasadach: chińskiego nacjonalizmu (Chinami mają rządzić Chińczycy, 
a nie Mandżurowie), ludowładztwa (obalenie monarchii i wprowadze-
nie rządów republikańskich) i dobrobytu ludu (zrównanie w prawach 
do ziemi wszystkich mieszkańców Chin, co nie odpowiadało zarówno 
Mandżurom, jak i chińskiej arystokracji, gdyż groziło parcelacją majątków 
monarszych i obszarniczych bez odszkodowania). 

W roku 1909 zmarła cesarzowa-wdowa Ci Xi (Jehonara). Na następcę 
tronu wyznaczyła swojego wnuka 3-letniego Pu I  (1906-1967), koronowa-
nego pod imieniem Xuantong. Regentką z powodu małoletności władcy 
została jego matka, cesarzowa-wdowa Lung Ju. Cesarz był w wieku 
przedszkolnym i dopiero czekała go nauka przygotowująca do sprawo-
wania władzy. Właśnie to postanowili wykorzystać spiskowcy, chcący 
obalenia monarchii w Chinach. Bezpośrednią przyczyną rewolucji było 
wykupienie udzielonej wcześniej Amerykanom koncesji na budowę linii 
kolejowej Hankou-Kanton i Hankou-Syczuan, ogłoszenie przez rząd 
cesarski nacjonalizacji kolei w maju 1911 roku, a także pożyczka od tak 
zwanego Konsorcjum Czterech Mocarstw. Doszło do zamieszek najpierw 
w Syczuanie, a następnie w Wuczangu, co doprowadziło do obalenia wła-
dzy cesarskiej w Chinach południowych i środkowych. W listopadzie 1911 
roku na stronę rewolucji przeszła chińska fl ota, natomiast Chiny północne 
i północno-wschodnie pozostały pod panowaniem Cingów. Generał 
Juan Szy Kai początkowo był lojalny wobec cesarza i planował zdławie-
nie rewolucji. Sun Jat Sen przebywał wtedy w Denver w USA, w środo-
wiskach emigracji chińskiej, a następnie wyjechał do Wielkiej Brytanii, 
domagając się, aby tymrazem Brytyjczycy nie próbowali interweniować 
po stronie cesarza Pu I i dynastii Cing. 

2 XII 1911 roku rewolucjoniści zajęli Nankin, który stał się siedzibą 
ich władz. 25 XII 1911 roku Sun Jat Sen przybył do Chin, a 29 XII 1911 
roku został ogłoszony tymczasowym prezydentem Republiki Chińskiej, 
bo taką przyjęto nazwę. Natomiast generał Juan Szy Kai doprowadził do 
tego, że dwór i rząd cesarski stały się zakładnikami jego armii. Mordując 
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niektórych książąt mandżurskich, jak np. księcia Liang Pi – zdecydowa-
nego zwolennika zachowania rządów dynastii Cing, wymusił abdykację 
cesarza Pu I 12 II 1912 roku, jednocześnie porozumiewając się na swoich 
warunkach z rewolucjonistami. 12 II 1912 roku cesarzowa-wdowa Lung 
Ju odczytała w imieniu swoim – jako regentki – i 6-letniego Pu I akt abdy-
kacji cesarza. Była w nim mowa o tym, że skoro Chińczycy chcą republiki, 
to cesarz rezygnuje ze sprawowania władzy w państwie, jednocześnie 
desygnując generała Juan Szy Kaia do zorganizowania Tymczasowego 
Rządu Republikańskiego. W zamian za to cesarz, rodzina Cingów i dwór 
cesarski mieli zachować Pałac Cesarski w Pekinie, a także cały swój mają-
tek, przechodząc jednocześnie na utrzymanie Republiki Chińskiej. W rze-
czywistości małoletni cesarz w ogóle nie zdawał sobie sprawy ze swojego 
położenia, co jest zupełnie zrozumiałe, zwłaszcza, że osobiście tej zmiany 
nie odczuł. Jego władza ograniczała się do Zakazanego Miasta w Pekinie. 
Ludność mandżurska, w zdecydowanej większości zsinizowana, po oba-
leniu monarchii i utraceniu dominującej pozycji w Chinach, usiłowała 
wtopić się w miejscową społeczność, obawiając się represji ze strony chiń-
skich republikanów. Sun Jat Sen 13 II 1912 roku zrezygnował ze stano-
wiska tymczasowego prezydenta, powierzając tę funkcję generałowi Juan 
Szy Kaiowi. Faktycznie władzę przejęła militarystyczna grupa Peijang, 
powiązana z armiami, którymi dowodził. 

Mocarstwa kolonialne, z wyjątkiem USA, które sprzyjały rewolucji 
w Chinach, były zaskoczone rozwojem wydarzeń, bardzo szybko jed-
nak poparły rządy Juan Szy Kaia, który obiecał, że zapewni utrzymanie 
przywilejów wszystkich mocarstw w Chinach. Jedynie Cesarstwo Japonii 
poważnie rozważało możliwość zbrojnej interwencji w celu przywróce-
nia monarchii cesarza Pu I  i dynastii Cing. Na tę sprawę trzeba będzie 
zwrócić szczególną uwagę. Wykorzystując rewolucję w Chinach, przy 
poparciu Cesarstwa Rosyjskiego, rozwijający się od początku XX wieku 
w Mongolii (Mongolii Zewnętrznej) ruch narodowowyzwoleńczy, kiero-
wany przez podlegający Dalajlamie z Tybetu kościół buddyjsko-lamaicki 
z bogdo-gegenem Dzebcunem Dambą Chutuchtą na czele oraz mongol-
skich arystokratów, doprowadził jeszcze w roku 1911 do formalnego pro-
klamowania niepodległości Mongolii (czyli Mongolii Zewnętrznej). Juan 
Szy Kai musiał w roku 1912 w umowie z Rosją zgodzić się na autonomię 
Mongolii i oddanie jej pod pod protektorat rosyjski. Analogiczna sytuacja 
miała miejsc w Tybecie, gdzie z kolei Brytyjczycy dążyli do przekształcenia 
Tybetu w podległe sobie państwo buforowe. W zamian za uznanie rosyj-
skiej kontroli nad Mongolią i brytyjskiej nad Tybetem (na ich autonomię 
w ramach Republiki Chińskiej) Juan Szy Kai uzyskał od tych mocarstw 
uznanie swojej prezydentury w Chinach. W roku 1913 brytyjsko-chińska 
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konferencja w Simli uszczegółowiła status Tybetu, gdzie Brytyjczycy 
sankcjonowali swoją faktyczną kontrolę nad tym regionem29. 

W sierpniu 1912 roku powstała założona przez Sun Jat Sena chińska 
partia rewolucyjno-republikańsko-nacjonalistyczna, czyli Kuomintang 
i Partia Postępowa, składająca się ze zwolenników Juan Szy Kaia. 
Kuomintang, który zredagował tak zwaną Konstytucję Prowizoryczną, 
mającą służyć wprowadzeniu w Chinach parlamentarnego systemu poli-
tycznego, przekonał Juan Szy Kaia do przeprowadzenia wyborów parla-
mentarnych, które odbyły się na przełomie 1912 i 1913 roku. Kuomintang 
odniósł zdecydowane zwycięstwo, co nie odpowiadało Juan Szy Kaiowi, 
który zmierzał przejąć pełnię władzy. W efekcie doszło do wojny domowej 
pomiędzy militarystami prezydenta Juan Szy Kaia a republikanami Sun 
Jat Sena, Wybuchła ona 12 VII 1913 roku i zakończyła się 15 XII 1913 roku 
całkowitym zwycięstwem Juan Szy Kaia. We wrześniu 1913 roku powołał 
on całkowicie mu podległy rząd złożony z członków Partii Postępowej, 
z premierem Siung Si Lingiem na czele. 4 XI 1913 roku nastąpiła delega-
lizacja Kuomintangu, którego przywódcy, wraz z Sun Jat Senem, ucie-
kli do Japonii, zaś 10 I 1914 roku został rozwiązany parlament, a w jego 
miejsce powołano Radę Polityczną, która opracowała nową Umowę 
Konstytucyjną (1 V 1914 roku), nadającą Juan Szy Kaiowi pełnię władzy 
jako prezydentowi. 28 XII 1914 roku uchwalono nowe przepisy, dotyczące 
wyborów prezydenta, wedle których jego kadencja miała liczyć 10 lat, ta 
sama osoba mogła kandydować nieograniczoną ilość razy i prezydent 
mógł mianować następcę30. 

Wybuch I wojny światowej (1914-1918) spowodował nasilenie japoń-
skich wpływów w Chinach. Juan Szy Kai 6 VIII 1914 roku ogłosił neu-
tralność Chin. Jednak toczyły się tam już działania wojenne. 14 i 15 VIII 
1914 roku Japonia wystosowała ultimatum do Niemiec, domagając się 
wycofania wojsk niemieckich z Dalekiego Wschodu oraz przekazania 
jej wszystkich terytoriów i stref wpływów w Chinach. 23 VIII 1914 roku 
Japonia wypowiedziała wojnę Niemcom i przy symbolicznej pomocy bry-
tyjskiej zaatakowała niemieckie terytoria. Walki toczyły się do 7 XI 1914 
roku, gdy poddało się Cingtao, stolica niemieckiej kolonii w południowej 
części Półwyspu Szantung. Japończycy okupowali ten obszar, kontro-
lując także linię kolejową Cingtao-Cinan, i w zasadzie, poza brytyjskim 
terytorium Weihawei, cały Półwysep Szantung. Następnie (z inspiracji 
Stowarzyszenia Czarnego Smoka, które podsunęło ten pomysł władzom 
japońskim) Cesarstwo Japonii w nocy 18 I 1915 roku przedłożyło prezy-
dentowi Juan Szy Kaiowi tak zwaną Notę 21 Żądań (podzieloną na pięć 

29 Witold Rodziński „Historia Chin”, s. 550-569 i Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 45-46.
30 Witold Rodziński „Historia Chin”, s. 563-569.
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podgrup), napisaną na papierze ze znakami wodnymi przedstawiającymi 
karabiny maszynowe i pancerniki. Japonia domagała się od Chin: (1) przy-
znania jej byłej niemieckiej kolonii w Szantungu i wszystkich uprawnień, 
jakie miały tam wcześniej Niemcy, a także udzielenia dalszych koncesji 
na tym obszarze, (2) przedłużenia ważności swoich koncesji w Mandżurii 
południowej i wschodniej Mongolii Wewnętrznej na 99 lat, a także rozsze-
rzenia uprawnień, zwłaszcza gospodarczych na tych terenach, (3) prze-
kształcenia kompleksu metalurgicznego Hanjeping w dolinie rzeki Jangcy 
na południu Chin w przedsiębiorstwo japońsko-chińskie, (4) aby w przy-
szłości Chiny nie udzielały żadnemu innemu państwu koncesji na całym 
swoim ogromnym wschodnim wybrzeżu. (5) Japonia chciała również 
zgody Chin na zatrudnienie japońskich doradców politycznych, fi nanso-
wych i militarnych, ponadto aby chińska policja w ważnych strategicznie 
miastach była poddana wspólnej japońsko-chińskiej kontroli. Chcieli, żeby 
chiński przemysł zbrojeniowy był rozwijany pod ich dyktando, Chińczycy 
mieliby kupować broń przede wszystkim w Japonii, a  Japonia otrzyma-
łaby pierwszeństwo na koncesję w Fukienie. 

Cesarstwo rozpoczęło „grać z Chinami na trzech politycznych fortepia-
nach”, z jednej strony interesując się obaloną mandżurską dynastią Cing, 
z drugiej starając się wspierać prezydenta Juan Szy Kaia i jego coraz wyraź-
niejsze plany restauracji monarchii w Chinach z prezydentem jako cesa-
rzem, zaś z trzeciej – dawać Juan Szy Kaiowi do zrozumienia, że w razie 
odmowy spełnienia żądań, Japonia poprze przebywającego na emigracji 
Sun Jat Sena i Kuomintang. Prezydent Juan Szy Kai zareagował na to zła-
maniem dyskrecji dyplomatycznej i kilka dni później każdy mieszkaniec 
Pekinu wiedział o japońskich pomysłach na ułożenie sobie stosunków 
z Chinami. Chińska opinia publiczna wyraziła swoje głębokie oburzenie 
i rozpoczął się bojkot japońskich towarów. W takiej sytuacji Japończycy 
zaprzeczyli, że przedstawili jakiekolwiek żądania i wydali nową wer-
sję Noty 21 Żądań (pozbawioną ostatniej piątej podgrupy ultimatum). 
Prezydent Juan Szy Kai rozpoczął trwające 4 miesiące negocjacje, podczas 
których Japonia wysłała dodatkowe wojska do Mandżurii i Szantungu, 
a 7 V 1915 roku postawiła Chinom ultimatum z 48-godzinnym terminem 
przyjęcia. 9 V 1915 roku Juan Szy Kai wyraził zgodę na przyjęcie ulti-
matum i Japonia przejęła nowe koncesje w Chinach, które regulowały 
Traktaty Chińsko-Japońskie, zawarte w maju i czerwcu 1915 roku, gdzie 
owa piąta podgrupa pozostała w zawieszeniu. Japonia i inne mocarstwa 
Ententy dały w końcu wolną rękę Juan Szy Kaiowi, który mając pełnię 
władzy, postanowił przeprowadzić referendum, aby ogłosić się cesarzem. 

Formalnie z propozycją referendum wystąpił Związek Domagających 
się Restauracji. Głosowanie odbyło się 20 X 1915 roku i na podstawie jego 
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wyników miesiąc później, 20 XI 1915 roku, prezydent generał Juan Szy 
Kai ogłosił się cesarzem Chin. Formalności miano dopełnić 1 I  1916 roku. 
Japończycy przestali jednak popierać Juan Szy Kaia, gdy zorientowali 
się, że nawet członkowie militarystycznej Grupy Peijang nie popierali 
powrotu cesarstwa, i zaczęli wspierać jego przeciwników z Kuomintangu, 
przebywających w Japonii. Już 25 XII 1915 roku w prowincji Junnan wybu-
chło powstanie przeciwko cesarzowi Juan Szy Kaiowi, które rozszerzyło 
się na Syczuan i całe Chiny. W takiej sytuacji intronizację Juan Szy Kaia 
przesunięto na marzec 1916 roku, zaś 22 III 1916 roku restauracja monar-
chii w ogóle została odwołana. Juan Szi Kai ponownie ogłosił się pre-
zydentem i usiłował porozumieć się z buntownikami, którzy utworzyli 
Radę Wojskową Południa i zażądały jego natychmiastowej rezygnacji ze 
wszystkich stanowisk. Wiosną 1916 roku czołowi działacze Kuomintangu 
z dr. Sun Jat Senem na czele wrócili z emigracji w Japonii. 6 VI 1916 
roku, kiedy rebelia dotarła już do Hunanu, niespodziewanie zmarł Juan 
Szy Kai. Prezydentem ponownie utworzonej Republiki Chińskiej został 
Li Juan Hung, przywrócona została Konstytucja Prowizoryczna z roku 
1912, zaś Rada Wojskowa Południa dokonała samorozwiązania. Rządy 
Juan Szy Kaia doprowadziły do tego, że militarystyczne grupy poli-
tyczne zaczęły wywierać bardzo silny wpływ na chińskie życie polityczne 
i administrację31. 

Chińska Partia Postępowa poparła militarystów z Wojskowej Grupy 
Peijang, która faktycznie kontrolowała cały północny obszar kraju, nato-
miast republikański Kuomintang kontrolował sześć prowincji południo-
wych. Prezydentem został Li Juan Hung z Partii Postępowej, a premie-
rem generał Tuan Czi Żui z Grupy Peijang. 1 VIII 1916 roku zebrał się 
ponownie parlament. Kuomintang i sam Sun Jat Sen był nastawiony 
nieufnie do władz w Pekinie, tworząc na południu Chin własne władze, 
mające doprowadzić do wprowadzenia w Chinach parlamentarnej formy 
rządów. Generalnie jednak w Chinach północnych i środkowych doszło 
do stopniowej decentralizacji władzy i wzrostu wpływów lokalnych pro-
wincjonalnych dowódców wojskowych, stających się separatystycznymi 
władcami prowincji. Grupa Wojskowa Peijang rozpadła się na dwa zwal-
czające się obozy. W niektórych rejonach doszli do władzy separatyści 
wojskowi, tacy jak generał Jen Si Szan w prowincji Szensi i marszałek 
Czang Tso Lin, były rozbójnik, potem ofi cer cesarski, który już podczas 
wojny rosyjsko-japońskiej (1904-1905) współpracował z Japonią, a do roku 
1916 opanował prowincję Fengtien w północno-wschodnich Chinach. Do 
1918 roku przy poparciu Japonii zajął całą Mandżurię. Mocarstwa Ententy 
(poza Japonią, która nie chciała oddać Szantungu Chinom) naciskały, 

31 Op. cit., s. 569-578.
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aby Chiny wypowiedziały wojnę Niemcom. W lutym 1917 roku Ententa 
i Cesarstwo Japonii zawarły układ, w którym uznano polityczne prawa 
Japonii do terytorium dawnej niemieckiej kolonii Szantung. W zamian 
Japończycy nie sprzeciwiali się przystąpieniu Chin do wojny po stronie 
Ententy. 

14 III 1917 roku Republika Chińska zerwała stosunki dyplomatyczne 
z Nie-mcami, do wojny z państwami centralnymi dążył także premier 
Tuan Czi Żui. Kuomintang chciał natomiast, aby Chiny pozostały pań-
stwem neutralnym. W kwietniu 1917 roku parlament odmówił wypo-
wiedzenia wojny Niemcom, a prezydent Li Juan Hung odwołał Tuang 
Czi Żuia ze stanowiska premiera. Premier utworzył wtedy alternatywny 
rząd w Tiencinie, niezależny zarówno od rządu w Pekinie, jak i od 
Kuomintangu. Skutkiem tego było całkowite załamanie się władz central-
nych w Chinach. Prezydent zwrócił się o pomoc do monarchisty, generała 
Czang Suna, którego armia 13 VI 1917 roku zajęła Pekin. Generał zmusił 
jednak prezydenta do rozwiązania parlamentu i podania się do dymisji. 
Generał Czang Sun i Kang Ju Wei doprowadzili w ten sposób do restaura-
cji władzy mandżurskiej dynastii Cing. 1 VII 1917 roku 11-letni Pu I został 
ogłoszony cesarzem Chin. Jednak powrót Mandżurów trwał bardzo 
krótko, gdyż obalony prezydent zwrócił się z prośbą o pomoc do odsu-
niętego przez siebie premiera Tuan Czi Żuia. Generał Czang Sun popeł-
nił jeden błąd polityczny – nie porozumiał się z innymi grupami milita-
rystycznymi, które w rezultacie obróciły się przeciwko niemu. Tuan Czi 
Żui utworzył Armię Ratowania Republiki, na czele której 12 VII 1917 roku 
zajął Pekin, obalając kolejny raz małoletniego cesarza Pu I. Mandżurski 
dwór zachował swój dawny status i Zakazane Miasto w Pekinie, Tuan Czi 
Żui został ponownie premierem, pozbywając się parlamentu i prezydenta 
Li Juang Hunga. Nowym prezydentem został Feng Kuo Czeng, będący 
rywalem premiera, co doprowadziło do konfl iktów w grupie Peijang. 14 
VIII 1917 roku premier wypowiedział wojnę państwom centralnym, opo-
wiadając się po stronie państw Ententy. 

Chiny wysłały do Europy jedynie 200000 robotników do technicznej 
pomocy państwom Ententy, zwłaszcza Francji. Znajdowało się wśród 
nich około 20000 inteligentów i studentów, z których część wróciła potem 
do Chin, zafascynowana ideologią marksistowsko-leninowską i prze-
obrażona w komunistów. W tym samym okresie Sun Jat Sen przeniósł 
siedzibę Kuomintangu z Szanghaju do Kantonu i tam utworzył Rząd 
Wojskowy, otrzymując tytuł generalissimusa i premiera. Faktycznie wła-
dzę sprawowali militaryści południowi z grupy Kuangsi. W latach 1917-
1918 doszło do wojny domowej pomiędzy Chinami północnymi a  połu-
dniowymi. W maju 1918 roku ludzie z grupy Kuangsi zmusili Sun Jat Sena 
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do rezygnacji ze wszystkich stanowisk i do wyjazdu do Szanghaju, gdzie 
poświęcił się analizowaniu i pisaniu o problemach przebudowy Chin, 
licząc na to, że jego pomysły trafi ą na podatny grunt. Na północy doszło 
z kolei do podziału militarystycznej grupy Peijang na dwa zwalczające 
się obozy – kierowaną przez premiera Tuana Czi Żui grupę Anfu i dowo-
dzoną przez prezydenta Feng Kuo Czanga, gubernatora wojskowego 
prowincji Czyli Cao Kuna i Wu Pei Fu grupę Czyli. Cesarstwo Japonii 
popierało grupę Anfu, zaś Wielka Brytania i Stany Zjednoczone – Czyli. 
W ten sposób Japonia osiągnęła w Chinach więcej niż żądała w Nocie 21 
Żądań; m.in. zawarła z rządem Tuan Czi Żuia szereg umów o pożycz-
kach, które sięgały nawet do 500 mln. jenów. W zamian za pożyczki 
Nishihary grupa Anfu wyprzedawała Japonii chińskie surowce i przed-
siębiorstwa przemysłowe, a także udzielała jej nowych bardzo dużych 
gospodarczych uprawnień w różnych regionach kraju. Japońskie złoto 
posłużyło do utworzenia tak zwanej Armii Uczestniczenia w Wojnie, 
gdzie sam premier, w końcu wojskowy i generał, ogłosił się naczelnym 
dowódcą. Japończycy zaopatrywali ją w swoją broń i przysyłali cesar-
skich ofi cerów szkoleniowych. 

W maju 1918 roku Japonia podpisała z rządem Tuan Czi Żuia tajne 
porozumienia, dotyczące udziału Chin w interwencji zbrojnej przeciwko 
bolszewikom w Rosji, po stronie rosyjskich białogwardzistów: admi-
rała Aleksandra Kołczaka i atamana Grigorija Siemionowa. I rzeczywi-
ście, w Mandżurii w rejonie Charbina stacjonował kontrrewolucyjny 
400-osobowy oddział chińskich ochotników pod dowództwem pułkow-
nika Makowkina. Wtedy właśnie armia japońska, wspólnie z brytyjską 
i amerykańską interweniowały przeciwko bolszewikom na rosyjskim 
Dalekim Wschodzie i Syberii wschodniej, wzdłuż Transsyberyjskiej Linii 
Kolejowej aż po miasto Czytę. Interwenci wspierali kontrrewolucjoni-
stów Wielkorządcy Rosji, admirała Aleksandra Kołczaka, a także atamana 
rosyjskich Kozaków Syberyjskich – Grigorija Siemionowa, którego matka 
była Buriatką. W sierpniu 1918 roku premier Tuan Czi Żui podjął decyzję 
o utworzeniu nowego parlamentu, tym razem całkowicie podporządko-
wanemu wojskowej grupie Anfu. W październiku 1918 roku po zakończe-
niu kadencji prezydent Feng Kuo Czang został zastąpiony przez neutral-
nego starszego członka dawnej grupy Peijang – Su Szy Czianga, którego 
wybrano na prezydenta. Latem 1918 roku wygasła wojna domowa pomię-
dzy Chinami północnymi i kuomintangowskimi Chinami południowymi. 
We wrześniu 1918 roku premier Chin północnych Tuan Czi Żui podpisał 
tajne porozumienie z Cesarstwem Japonii, dotyczące akceptacji zajęcia 
przez Japonię całej dawnej niemieckiej kolonii w Szantungu i przejęcia 
przez nią wszystkich przywilejów niemieckich w Chinach. W roku 1920 
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doszło do nowego konfl iktu zbrojnego w Chinach północnych, pomiędzy 
grupami Anfu i Czyli. Dekompozycja Chin doszła do zenitu32. 

Na Konferencji Wersalskiej delegacja Republiki Chińskiej składała się 
z przedstawicieli Chin północnych i Chin południowych, pod przewod-
nictwem północnego ministra spraw zagranicznych. 30 IV 1919 roku 
Wielka Trójka podjęła decyzję akceptacji przejęcia przez Cesarstwo Japonii 
Półwyspu Szantung w Chinach (artykuły 156-158 Traktatu Wersalskiego). 
Ponadto otrzymało dawne niemieckie kolonie w Mikronezji – Karoliny 
(w roku 1919), Mariany (w roku 1919) i Wyspy Marshalla (w roku 1920) 
jako Terytoria Mandatowe. Chiny nie dostały w zasadzie nic, co wywo-
łało wzburzenie w tamtejszym społeczeństwie33. Przerodziło się ono w tak 
zwany Ruch 4 Maja, zorganizowany głównie przez studentów z Pekinu 
i robotników z Szanghaju. Demonstranci i strajkujący domagali się rów-
noprawnego traktowania Chin, oddania im całego Półwyspu Szantung, 
a także dymisji 3 ministrów z rządu Chin północnych. Rząd Tuan Czi Żuia 
zdymisjonował ministrów i odmówił podpisania Traktatu Wersalskiego. 
W tym okresie Czen Tu Si i Li Ta Czao zaczęli przeszczepiać ideologię 
komunistyczną do Chin, tworząc tam zalążki ruchu komunistycznego, 
z którego miała się wyłonić Komunistyczna Partia Chin34. 

Sytuacja w Chinach zmieniała się jak w kalejdoskopie, gdyż w 1920 roku 
doszło do kolejnej wojny domowej pomiędzy grupami Anfu a Czyli, kiero-
waną przez Wu Pei Fu, która 14-18 VII 1920 roku całkowicie rozbiła Anfu 
i rząd Chin Północnych. Pomógł jej w tym marszałek Czang Tso Lin, który 
zaczął zmieniać front na antyjapoński. Tymczasem w roku 1922 doszło do 
wojny między grupą Fengtien marszałka Czang Tso Lina a grupą Czyli, 
zakończoną wyparciem wojsk marszałka do Mandżurii. Wtedy grupa 
Czyli przywróciła na stanowisko prezydenta Li Juan Hunga, aby nieba-
wem, we wrześniu 1922 roku, zastąpić go Tsao Kunem. Z kolei w Chinach 
południowych Sun Jat Sen założył w październiku 1919 roku Czungkuo 
Kuomintang – Chińską Partię Narodową, natomiast w kwietniu 1921 roku 
generał Czeng Cziung Ming obalił rządy grupy Kuangsi i zajął Kanton, 
przywracając Sun Jat Sena na stanowisko prezydenta. Sun Jat Sen w maju 
1922 roku zarządził tak zwaną Ekspedycję Północną, mającą na celu 
zjednoczenie Chin. Zamierzał zawrzeć sojusz z marszałkiem Czang Tso 
Linem, aby zająć Pekin. Generał Czeng Cziung Ming zbuntował się wów-
czas przeciwko Sun Jat Senowi i obalił go, ale w styczniu 1923 roku wojska 
generała Su Czung Czy i militaryści z Junnanu oraz Kuangsi przywróciły 
32 Norbert Boratyn „Prometeizm jako metoda realizacji piłsudczykowskiej polityki federalistycznej”, 

s. 13-14, Marek Cabanowski „Tajemnice Mandżurii – Polacy w Charbinie”, s. 107-111 i Witold 
Rodziński „Historia Chin”, s. 579-588.

33 Witold Rodziński „Historia Chin”, s. 586-588.
34 Op. cit., s. 589-593.
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władzę Sun Jat Sena jako prezydenta 
w Chinach południowych. On sam 
zaczął w tym okresie współpraco-
wać z Komunistyczną Partią Chin 
(KPCh), powstałą w Szanghaju latem 
1921 roku. KPCh składała się ze stu-
dentów Li Ta Czao, takich jak Mao 
Ce Tung; czytelników wychodzą-
cego od roku 1915 pisma „Młodzież 
Chińska”, a także wspomnianej już 
grupy ludzi studiujących we Francji, 
którzy tam ulegli fascynacji ideologią 
komunistyczną. Rosja Radziecka, od 
1922 roku ZSRR, zaczęła intensywnie 
wspierać KPCh, tym samym Sun Jat 
Sena i Kuomintang35. 

W latach I wojny światowej i tuż po 
niej Mongolia (Mongolia Zewnętrzna), 
mimo wsparcia Cesarstwa Rosyjskiego, 
w roku 1915 roku ponownie stała się 
chińską prowincją, chociaż porozu-
mienie rosyjsko-chińskie w Kiachcie 
gwarantowało jej autonomię. Po rewo-
lucji bolszewickiej w Rosji, w roku 1918 Mongolia (Mongolia Zewnętrzna), 
przy akceptacji Japonii, była okupowana przez wojska chińskich military-
stów z grupy Anfu. W roku 1920 została opanowana przez rosyjskie kontr-
rewolucyjne armie, dowodzone przez bałtyckiego Niemca z Estonii gene-
rała barona Romana Ungerna von Sternberga, które wyparły Chińczyków 
i uczyniły Mongolię bazą do walki z Armią Czerwoną. W swoich planach 
baron zamyślał o opanowaniu terytorium całej Rosji, Chin z Tybetem, brytyj-
skich Indii, a nawet całej Europy Środkowo-Wschodniej z Polską, Węgrami, 
Austrią i Niemcami. Po wymordowaniu dynastii Romanowów z cesarzem 
Mikołajem II na czele, chciał założyć własną dynastię i Federacyjne Państwo 
Niemiecko-Austriacko-Węgiersko-Polsko-Litewsko-Inflancko-Rosyjsko-
Mongolsko-Chińsko-Indyjskie ze stolicą w Moskwie, którym rządziłby 
jako cesarz. Ungern został pokonany przez Armię Czerwoną i mongol-
skich komunistów pod przywództwem Damdina Suche Batora w roku 
1921, natomiast w czerwcu 1924 roku powstała komunistyczna Mongolska 
Republika Ludowa, faktycznie satelita ZSRR36. 

35 Op. cit., s. 593-599.
36 Ludwik Bazylow „Historia Mongolii”, s. 254-312.

Cesarz Mandżukuo Pu I
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Sama Mandżuria po I wojnie światowej formalnie wchodziła 

w skład Republiki Chińskiej, jednak faktycznie była opanowana przez 
grupę Fengtien marszałka Czang Tso Lina. Strefa Wydzielona Kolei 
Wschodniochińskiej, od stacji Mandżuria (Manczuli) przez Hajlar, 
Cicihar, Hulań, Charbin, Aczeng, Mutanciang, twierdzę Echo do rzeki 
Ussuri, pozostawała pod nadzorem rosyjskim, a południowa linia Kolei 
Wschodniochińskiej, od Charbinu po Fusjen aż do Półwyspu Liaotung, 
pod nadzorem japońskiej Armii Kwantuńskiej. Od roku 1903 na czele 
Strefy Wydzielonej Kolei Wschodniochińskiej w Mandżurii stał rosyjski 
generał Dymitr Leonidowicz Chorwat. W roku 1918 doszło tam do poro-
zumienia pomiędzy nim a admirałem Aleksandrem Kołczakiem oraz do 
próby porozumienia z atamanem Grigorijem Siemionowem w celu wspól-
nej walki z bolszewikami, w Rosji. Funkcjonowały podległe im armie, 
w Charbinie przebywał też eserowski Tymczasowy Rząd Autonomicznej 
Syberii premiera Pawła Derbera, rezydujący w wagonie kolejowym. Na 
polecenie admirała Kołczaka, 9 VII 1918 roku generał Chorwat utwo-
rzył antybolszewicki Pragmatyczny Gabinet Rządu Tymczasowego 
w Rosji, którego został premierem i Najwyższym Zarządcą. Po zamachu 
stanu admirała Aleksandra Kołczaka w Omsku na Syberii i ogłoszeniu 
się przez niego Wielkorządcą Rosji oraz wodzem naczelnym, Chorwat 
podporządkował się admirałowi Kołczakowi, jako prawowitej władzy 
w Rosji. Kołczak mianował go zarządzającym Strefą Wydzieloną Kolei 
Wschodniochińskiej na dalsze lata. 

Po klęsce admirała Kołczaka, na mocy umowy podpisanej w Mukdenie, 
w roku 1920 pomiędzy Rosją Radziecką a Republiką Chińską, Rosja prze-
jęła Strefę Wydzieloną Kolei Wschodniochińskiej. Uzgodniono tam wów-
czas, że 50% urzędników Strefy stanowić będą Rosjanie, zaś drugie 50% 
Chińczycy. Był to początek odzyskiwania przez Chiny suwerenności. 
Rosjanie mandżurscy – zdecydowani przeciwnicy bolszewików (włącz-
nie z atamanem Grigorijem Siemionowem) – pozostali w Mandżurii, 
przyjmując chińskie obywatelstwo. Mandżurscy Polacy (w tym pol-
ska ludność Charbinu) mieli do wyboru: przyjąć obywatelstwo polskie, 
radzieckie albo chińskie. Po roku 1922 ZSRR przejął aktywa Zarządu Kolei 
Wschodniochińskiej w Banku Rosyjsko-Azjatyckim, należące wcześniej do 
Cesarstwa Rosyjskiego. Bolszewicy usunęli generała Dymitra Chorwata ze 
wszystkich stanowisk. Pozostał on w Chinach do śmierci. Zmarł w Pekinie 
16 maja 1937 roku jako antybolszewicki emigrant rosyjski37. 

Po I wojnie światowej USA podjęły decyzję o zachowaniu dotychczaso-
wego statusu Chin, chociaż mocarstwa Ententy planowały już częściowo 
zrezygnować tam ze swoich uprawnień, albo uczynić to w przyszłości. Od 

37  Marek Cabanowski „Tajemnice Mandżurii – Polacy w Charbinie”, s. 15-104, s. 107-111 i s. 113-115.
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12 XI 1921 roku do 6 II 1922 trwały obrady Konferencji Waszyngtońskiej. 
6 II 1922 roku USA, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Japonia, Portugalia, 
Belgia i Chiny (delegacja Chin północnych) podpisały tak zwany Traktat 
Waszyngtoński, który formalnie czynił Chiny pełnoprawnym nie-
podległym państwem, ale sprawy koncesji (settlementów), obszarów 
wydzierżawionych i terenów eksterytorialnych odkładał na nieokreśloną 
przyszłość. Jedynie linia kolejowa Cinan-Cingtao została przez Japonię 
zwrócona Chinom za 35 mln. jenów, ale Szantung nadal pozostał pod jej 
panowaniem. 31 V 1924 roku ZSRR podpisał z Republiką Chińską układ 
o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. Z jednej strony był to pierw-
szy równoprawny traktat zawarty z Chinami, z drugiej jednak ułatwiał 
komunistyczną infi ltrację i generował wzrost wpływów komunistów 
w Państwie Środka38. 

W roku 1924 w Chinach miało miejsce kilka ważnych wydarzeń 
politycznych. W dniach 20-30 I 1924 roku odbył się w Kantonie I Zjazd 
Kuomintangu, gdzie opracowano nowy program tej partii, będący pod 
wyraźnym wpływem bolszewickim. Zresztą chińscy komuniści mieli 
duże wpływy w otoczeniu Sun Jat Sena. Bardzo ważną sprawą było też 
założenie przez Kuomintang Akademii Wojskowej we Whampoa, której 
komendantem został generał Czang Kai Szek. Uczyło się tam wielu póź-
niejszych dowódców komunistycznych, sama natomiast Armia Chińska 
była szkolona przez doradców radzieckich. Rok później Komunistyczna 
Partia Chin zaakceptowała współpracę z Kuomintangiem. Co prawda, 
w Chinach południowych nadal istniały militarystyczne grupy Junnan 
i Kuangsi, 10 X 1924 roku doszło nawet do powstania kupców z Kantonu 
przeciwko Sun Jat Senowi, ale szybko stłumiły je uzbrojone w broń 
radziecką oddziały z Akademii Whampoa. Z kolei w Chinach północ-
nych (i w Chinach centralnych) we wrześniu 1924 roku wybuchła kolejna 
wojna pomiędzy grupami Czyli i Fengtien. Z początku wygrywała Czyli, 
ale Feng Ju Siang niespodziewanie porozumiał się z marszałkiem Czang 
Tso Linem i 23 X 1924 roku zajął Pekin, co doprowadziło do całkowi-
tego upadku rządów grupy Czyli i ucieczki Wu Pei Fu do Chin central-
nych. Władzę przejął Feng Ju Siang przy pomocy Czang Tso Lina, nato-
miast tytularnym prezydentem i premierem (z dodatkowym tytułem 
Głównego Wykonawcy) Chin północnych został Tuan Czi Żui. Feng Ju 
Siang ogłosił się zwolennikiem Sun Jat Sena i zalegalizował Kuomintang 
i Komunistyczną Partię Chin, a także, wzorem Sun Jat Sena, zapro-
sił w roku 1925 doradców z ZSRR. Swoją armię nazwał Kuominczun. 
Wcześniej jednak ściągnął Sun Jat Sena do Pekinu z propozycją zwoła-
nia Ogólnochińskiego Zgromadzenia Narodowego i powołania jednego 
38 Witold Rodziński „Historia Chin”, s. 599-601.
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rządu dla całej Republiki Chińskiej. Sun Jat Sen przybył wprawdzie do 
Pekinu, ale się okazało, że Tuan Czi Żui sabotuje ideę utworzenia jedno-
litej republiki. Sun Jat Sen, poważnie chory na raka wątroby, zmarł 12 III 
1925 roku w Pekinie39. 

Były cesarz Chin Pu I Cing cały czas mieszkał ze swoim dworem 
w Zakazanym Mieście w Pekinie. 4 marca 1919 roku nauczycielem byłego 
cesarza, mającego 13 lat, został brytyjski uczony i dyplomata Szkot sir 
Reginald Fleming Johnston (1874-1938), urodzony i zmarły w Edynburgu. 
Johnston ukończył Uniwersytet Edynburski i Oksford, a od roku 1898 pra-
cował jako urzędnik kolonialny w Hongkongu, a w roku 1906 został peł-
nomocnikiem Rządu Brytyjskiego w Weihawei. Wtedy zwiedził Chiny, 
poznając gruntownie ich historię, kulturę i język. Brytyjczycy uznali, że 
biorąc udział w edukacji byłego cesarza Chin, będą mogli mieć w przy-
szłości jakiś wpływ na na Pu I, a być może i na późniejsze losy Chin. 
Niemniej jednak wszystko skończyło się 5 XI 1924 roku, gdy Pu I miał 
18 lat. Feng Ju Siang nakazał tego dnia otoczyć Zakazane Miasto i Pałac 
Cesarskie, łamiąc umowę z roku 1912, która pozwalała byłemu cesarzowi 
tam mieszkać. Pu I, jego świeżo poślubiona żona Wan Rong i dwór cesar-
ski musieli opuścić Zakazane Miasto. Propaganda republikańska mówiła, 
że należy usunąć stamtąd „mandżurskie szczury”. Były cesarz prosił 
o pomoc swego nauczyciela, sir Reginalda Fleminga Johnstona, aby zała-
twił mu azyl w Ambasadzie Brytyjskiej, jednak Brytyjczycy, mimo starań 
Johnstona, jak to zwykli czynić w podobnych przypadkach, pozostawili 
byłego cesarza własnemu losowi. 

Schronienia Pu I, jego żonie księżniczce Wan Rong, rodzinie Cingów 
oraz dworowi udzieliła Ambasada Japonii, motywując to tym, że skoro 
Japonia jest monarchią i cesarstwem, nie może zostawić w potrzebie byłego 
prawowitego chińskiego monarchy. Japończycy przewieźli wygnańców 
do Tiencinu, gdzie były cesarz został m.in. playboyem i piosenkarzem, 
używając pseudonimu Henry. Japoński wywiad uznał, że może jeszcze 
się przydać do celów politycznych, zwłaszcza, że marszałek Czang Tso 
Lin całkowicie wyłamał się spod japońskiej kurateli, stając się całkowi-
cie nieobliczalny. Natomiast sir Reginald Fleming Johnston w roku 1927 
roku został brytyjskim komisarzem Weihawei, a po zwrocie Weihawei 
Republice Chińskiej 1 X 1930 roku wrócił do Wielkiej Brytanii, gdzie był 
profesorem sinologii i języka chińskiego na Uniwersytecie Londyńskim. 
W roku 1934 wydał książkę pt. „Zmierzch w Zakazanym Mieście” 
(„Twilight in the Forbidden City”), opisując swoją znajomość z byłym 
cesarzem Pu I, z którym zerwał znajomość po nawiązaniu przez niego 
współpracy z Japończykami. Wynikła ona jednakże z tego, że Brytyjczycy 
39 Op. cit., s. 601-606.
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nie chcieli pomóc byłemu cesarzowi, 
jego rodzinie i otoczeniu, kiedy zna-
leźli się w poważnych tarapatach40. 

 Po śmierci Sun Jat Sena generał 
Czen Cziung Ming ponownie usiłował 
zająć Kanton, ale Kuomintang odparł 
atak rebeliantów przy pomocy puł-
ków szkolnych Akademii Whampoa 
podczas tak zwanej I Ekspedycji 
Wschodniej. Zwycięstwo nad milita-
rystami Czen Cziung Minga przyczy-
niło się do wzrostu autorytetu komen-
danta Akademii Whampoa, generała 
Czang Kai Szeka. Komuniści w tym 
czasie, przy pomocy chłopskich 
i robotniczych organizacji (Federacja 
Związków Zawodowych), destabili-
zowali sytuację głównie w Szanghaju, 
gdzie doszło do strajków i zamieszek, 
znanych pod nazwą Ruch 30 Maja. Po 
masakrze chińskich demonstrantów w Kantonie przez wojska brytyjskie 
i francuskie na terenach koncesji (settlementów), doszło do strajków nawet 
w brytyjskim Hongkongu, poza granicami Republiki Chińskiej. Natomiast 
w Chinach północnych władza znajdowała się już pod kontrolą marszałka 
Czang Tso Lina, a sam Pekin kontrolowały oddziały dowodzone przez jego 
najstarszego syna, generała Czang Sue Lianga. 1 VII 1925 roku Kuomintang 
ogłosił powstanie Rządu Narodowego w Kantonie i zreorganizował Armię 
Chińską, zmieniając jej nazwę na Armia Narodowo-Rewolucyjna. Podczas 
II Ekspedycji Wschodniej, Kuomintang pokonał wojska generała Czen 
Cziung Minga i zajął jego siedzibę, Hueiczou. Czien Czien Ming uciekł do 
swoich brytyjskich mocodawców w Hongkongu, a prowincja Kuangtung 
została całkowicie opanowana. Po II Zjeździe Kuomintangu (4-19 I 1926 
roku) coraz bardziej wzrastała rola generała Czang Kai Szeka, który stop-
niowo przejmował władzę nad Kuomintangiem i Rządem Narodowym. 
Usunął doradców radzieckich i zaczął występować przeciwko chińskim 
komunistom, pozbywając się członków KPCh z Akademii Wojskowej 
Whampoa oraz z armii. 

 Na przełomie maja i czerwca grupa Czekiang przejęła kontrolę nad 
Kuomintangiem i 5 VI 1926 roku generał Czang Kai Szek ogłosił się naczel-
nym dowódcą Armii Narodowo-Rewolucyjnej. W tym czasie w Chinach 

40 Op. cit., s. 601-606.
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północnych trwały dalsze walki pomiędzy militarystami marszałka Czang 
Tso Lina i Wu Pei Fu a Feng Ju Siangiem, który uciekł do ZSRR. Silną 
pozycję miał tam również generał Sun Czuan Fang. Z tych m.in. powo-
dów Kuomintang dążył do przeprowadzenia Ekspedycji Północnej, czyli 
opanowania Chin północnych przez Armię Narodowo-Rewolucyjną. 15 
V 1926 roku Czang Kai Szek ogłosił się naczelnym dowódcą wszystkich 
wojsk, biorących udział w ofensywie. Kuomintang zajął Hunan, następnie 
Kiangsi. Tam, w mieście Nanczang generał założył swoją siedzibę. Feng Ju 
Siang powrócił z ZSRR, a jego armia o nazwie Kuominczun, która zajmo-
wała prowincję Gansu, zdobyła Szensi. 13 XII 1926 roku Rząd Narodowy 
przeniósł się do Wuhanu, proklamowanego 1 I 1927 roku stolicą Republiki 
Chińskiej. W tym samym czasie komuniści doprowadzili do tego, że 
Brytyjczycy oddali Chinom koncesję (settlement) w Hankou i wkrótce 
potem w Cziucziangu. Ale jeszcze zupełnie niedawno, bo we wrześniu 
1926 roku brytyjska fl ota na rzece Jangcy ostrzelała miasto Wansien. 

W lutym 1927 roku Czang Kai Szek, usiłując zająć Szanghaj, nie 
pomógł komunistom, którzy zorganizowali tam kilka strajków (21 III 1927 
strajk generalny). W międzyczasie miała miejsce próba pozbawienia go 
niektórych stanowisk, ale skończyła się fi askiem. 24 III 1927 roku Armia 
Narodowo-Rewolucyjna zajęła Nankin, gdzie wcześniej doszło do rozru-
chów skierowanych przeciwko cudzoziemcom, co spowodowało zbom-
bardowanie miasta przez wojska USA i Wielkiej Brytanii. Tymczasem 6 
IV 1927 roku marszałek Czang Tso Lin zajął Ambasadę ZSRR w Pekinie, 
splądrował ją i aresztował komunistycznych i lewicowo-kuomintangow-
skich polityków, którzy zostali skazani na śmierć. 12 IV 1927 roku doszło 
do zamachu stanu generała Czang Kai Szeka, który 18 IV 1927 roku ogło-
sił powstanie nowego rządu w Nankinie. Z początku Rząd Narodowy 
w Wuhanie nie chciał uznać wyniku przewrotu prawicowo-republikań-
skiego, jednak Feng Ju Siang, który zmienił front na prawicowy, 15 VII 
1927 roku ogłosił zerwanie z komunistami. W odpowiedzi wywołali oni 
rozruchy w Nanczangu, tak zwane Powstanie Jesiennych Zbiorów, które 
zostały krwawo stłumione. Ostatecznie w styczniu 1928 roku Czang Kai 
Szek ostatecznie przejął władzę w Kuomintangu, a stolicą Republiki 
Chińskiej został Nankin. Probleme dla niego pozostawali militaryści z pół-
nocy, którzy pomimo wznowienia 19 IV 1928 roku Ekspedycji Północnej 
nie byli w stanie opanować całego kraju. Poza tym Armia Japońska doko-
nała zbrojnej interwencji w Szantungu, uznając marsz Armii Narodowo-
Rewolucyjnej na północ za zagrożenie dla swoich interesów w Chinach. 

Dowodzący armią w Mandżurii, marszałek Czang Tso Lin próbo-
wał namówić Amerykanów i Brytyjczyków do budowy nowych linii 
kolejowych, na co Japończycy zareagowali wysłaniem specjalnej grupy 
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dywersyjnej pod dowództwem pułkownika Kenjego Doihary i pułkow-
nika Daisaku Komoto z Armii Kwantuńskiej, która wysadziła w powie-
trze pociąg, wiozący marszałka. Czang Tso Lin zginął na miejscu. 10 X 
1928 roku generalissimus Czang Kai Szek utworzył nowy, całkowicie 
już przez siebie kontrolowany Rząd Narodowy w Nankinie, a następ-
nie w lutym 1929 roku zaatakował militarystów południowych z grupy 
Kuangsi. Natomiast w Mandżurii władzę przejął syn marszałka – Czang 
Tso Lina, marszałek Czang Sue Jang, który formalnie podporządkował się 
Nankinowi (28 XII 1928 roku i 17 VIII 1930 roku), w praktyce jednak pozo-
stawał niezależny. W roku 1930 Czang Kai Szek odniósł zdecydowane 
zwycięstwo nad militarystami Feng Ju Sianga i generalnie wszystkimi 
innymi, niemniej kilka prowincji: Sinciang, Syczuan i Kuejczou, podlegało 
nadal lokalnym militarystom, a Chiny północne, zwłaszcza Mandżuria, 
były kontrolowane przez marszałka Czang Sue Janga. Czang Kai Szek 
próbował też pokonać komunistów z Chińskiej Armii Czerwonej, jed-
nak nie udało mu się tego dokonać. Analizując problemy Chin po roku 
1912, nie sposób nie zauważyć, że praprzyczyną wszystkich problemów 
związanych z ciągłymi właściwie przewrotami i powszechną walką, 
było obalenie monarchii. Dynastia Cing, pomimo swego mandżurskiego 
pochodzenia, była swego rodzaju stabilizatorem niedopuszczającym do 
rozkładu tego państwa41. 

W Japonii, po śmierci cesarza Mutsuhito, w 1912 roku władcą został 
jego syn Joszihito (Era Taisho), człowiek słabego zdrowia, który rządził 
do swojej śmierci w roku 1926. Wzrosły wówczas wpływy administra-
cji cywilnej (mombatsu), sfer fi nansowych i gospodarczych (zaibatsu). 
Wojskowi (gumbatsu) uznali, że należy wrócić do zasad Restauracji 
Meidżi i budowy militarnej potęgi państwa. Jeszcze w czasach pano-
wania cesarza Mutsuhito powstało kilka ugrupowań prawicowych, 
np. Genyosza (1881) i Kokuryukai (1900). Za cesarza Joszihito, w roku 
1919, zorganizowano Stowarzyszenie Tożsamości Narodowej Wielkiej 
Japonii (Dainihon-Kokusuikai), na czele z Sziro Niszimurą i Kambeią 
Umezu, a w roku 1921 utworzono Yamato-Minrokai. Już po I wojnie 
światowej japońscy generałowie podejmowali samodzielne decyzje bez 
zgody rządu i parlamentu, licząc się jedynie z opinią cesarza, który jed-
nak rzadko zabierał głos w takich sprawach42. W roku 1926 na tron wstą-
pił cesarz Hirohito. Erę jego panowania nazwano Szowa (Oświecony 
Pokój). W tym okresie wzrosły wpływy zarówno nastawionych ekspan-
sjonistycznie wojskowych (Ruch Młodych Ofi cerów), jak i utworzonego 
w roku 1930 Stowarzyszenia Sakurakai (Towarzystwo Wiśni). Ich celem 
41 Jolanta Tubielewicz „Historia Japonii”, s. 407, Witold Rodziński „Historia Chin”, s. 607-637 

i Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 50-68.
42 Jolanta Tubielewicz „Historia Japonii”, s. 396-405. 
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było rozszerzanie wpływów japońskich na kontynencie azjatyckim pod 
hasłami: „Azja dla Azjatów” i „Hako iczi u” (Cały świat pod jednym 
dachem). Motywowano to tym, że Japonia, jako kraj rozwinięty gospo-
darczo, powinna poprowadzić pozostałe państwa azjatyckie w celu stwo-
rzenia „Wspólnej Wschodnioazjatyckiej Strefy Dobrobytu”. Było też oczy-
wiste, co pozostaje bardzo ważne do dzisiaj, że cesarstwo jest w zasadzie 
pozbawione jakichkolwiek złóż mineralnych, przez co skazane jest na 
import tychże. Mandżuria zatem, posiadająca złoża węgla kamiennego, 
ropy naftowej, gazu ziemnego, rudy żelaza, magnezytu, cynku i ołowiu, 
uranu, metali kolorowych oraz złota była Japonii po prostu potrzebna ze 
względu na dostęp do tych surowców, będących niezbędnymi dla roz-
woju japońskiej gospodarki. Ponadto w centralnej części Mandżurii znaj-
duje się bardzo dobra gleba – czarnoziem stepowy (naturalny spichlerz 
Azji Wschodniej), a w północnym i w północno-wschodnim rejonie – 
dziewicza tajga i lasy o powierzchni 74 mln ha. To świadczyło o wielkim 
bogactwie Mandżurii43. 

Przygotowania Cesarstwa Japonii do infi ltracji Mandżurii sięgały 
początku lat 20. XX wieku. Japońscy ofi cerowie zajmowali się studiami 
militarnymi tego terenu, korzystając z materiałów własnych, a także opra-
cowań cudzoziemskich. Przełożono na język japoński prace naukowe: 
A. P. Beningsena, W. A. Riazanowskiego i I. M. Majskiego. W ten sposób 
Japończycy posiedli profesjonalną wiedzę na temat Mandżurii, co zostało 
skutecznie wykorzystane. W późniejszym okresie w ofi cjalnych rapor-
tach władze japońskie pisały, że Mandżuria, a także Mongolia (Mongolia 
Zewnętrzna, czyli Mongolska Republika Ludowa, była komunistycznym 
państwem, powiązanym z ZSRR, więc niewątpliwie chodziło o Mongolię 
Wewnętrzną, cały czas należącą do Republiki Chińskiej) stanowią natu-
ralne zaplecze surowcowe Cesarstwa Japonii, zaś geografi czne położenie 
tych krajów gwarantuje bezpieczny transport tamtejszych surowców na 
Wyspy Japońskie44. 

W lecie 1931 roku doszło do kilku wydarzeń, które spowodowały, 
że 26-letni były cesarz Chin Pu I Cing (Aisindzioro) zgodził się działać 
pod dyktando Japończyków i swojego nauczyciela, członka dawnego 
dworu cesarskiego Czen Siao Szu. Kiedy Pu I wrócił z Wielkiej Brytanii 
do Tiencinu, dowiedział się, że chińscy republikanie zbezcześcili grób 
jego babki, cesarzowej-wdowy Ci Xi, a jej ciało porąbali siekierami na 
kawałki. To spowodowało, że Pu I ostatecznie zgodził się na układ, jaki 
poprzez jego siostrzeńca Szeń Jui, zaproponowali mu japoński pułkownik 
Kendzi Doihara i nauczyciel Czen Siao Szu wraz ze swym stronnictwem 

43 Jolanta Tubielewicz „Historia Japonii”, s. 406-414 i Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 11-21.
44 Marek Cabanowski „Tajemnice Mandżurii – Polacy w Charbinie”, s. 117-119. 
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politycznym, który propagował hasło odrębności Mandżurii od Chin, 
powołując się na jej wielki wpływ na Chiny w latach 1644-1912, co zostało 
przez Chińczyków zniweczone w wyniku rewolucji republikańskiej. Pu 
I porąbanie ciała swojej babci odebrał bardzo negatywnie (trudno się 
temu dziwić), wynikało z tego, że Chińczycy są wrogo nastawieni do 
Mandżurów i do dynastii Cing, a także do niego samego45. 

2 VII 1931 roku na terenie południowo-wschodniej Mandżurii, w miej-
scowości Mambaoszan pod Czangczunem doszło do zamieszek pomię-
dzy Chińczykami a japońskimi poddanymi, Koreańczykami. W efek-
cie, w należącej do Japonii Korei wystąpiły antychińskie rozruchy, które 
z kolei spowodowały bojkot japońskich towarów w Chinach. W odpowie-
dzi Japończycy wyrazili swe oburzenie społeczne, skierowane przeciwko 
Chińczykom. Na to tylko czekali wojskowi. Generał Jiro Minami zaata-
kował premiera za ugodową politykę, żądając rozwiązania problemu 
Mandżurii. Gdy rząd postanowił kontynuować dotychczasową politykę, 
Armia Kwantuńska przystąpiła do działań militarnych. 18 IX 1931 roku 
o godzinie 21 specjalna dywersyjna grupa pułkownika Kendziego Doihary, 
który wcześniej przeniósł swoją kwaterę z Port Artura do Mukdenu, nie 
dopuściła do negocjacji z chińską armią marszałka Czang Sue Lianga. 
Japończycy wysadzili w powietrze tory kolejowe w miejscowości Beidain 
koło Mukdenu w odległości około 700 metrów od koszar 7 Brygady 
Piechoty Armii Chińskiej tak, aby podejrzenie padło na Chińczyków. 
Południowy odcinek Kolei Wschodniochińskiej, zwany Mantecu, był chro-
niony właśnie przez japońską Armię Kwantuńską. Porucznik Kawamoto 
z oddziału pełniącego służbę na tym odcinku, po otrzymaniu posiłków, 
wspierając grupę dywersyjną pułkownika Doihary, o godzinie 23:30 ude-
rzył na chińskie koszary, zabijając 320 żołnierzy. Japońscy wojskowi spre-
parowali też rozkaz marszałka Czang Sue Lianga, nakazujący zaatakować 
tory kolejowe w Beidain. 

Na incydent w Beidain bardzo szybko zareagowało dowództwo 
Armii Kwantuńskiej, atakując Mukden, który został zajęty w nocy 
z 18/19 IX 1931 roku. Zginęło 75 broniących miasta chińskich policjan-
tów. O świcie 19 IX 1931 roku opanowano tamtejszy arsenał i lotnisko. 21 
IX 1931 roku do Mandżurii wkroczyła armia japońska z Korei. Marszałek 
Czang Sue Liang próbował stawiać opór, ale nie miał poparcia ze strony 
generalissimusa Czang Kai Szeka i władz w Nankinie. Kilka dni póź-
niej Japończycy zajęli Czangczun i Kirin (Cilin). 11 XI 1931 roku w ścisłej 
konspiracji japoński pułkownik Seisziro Itagaki przewiózł na pokładzie 
niszczyciela (razem z mandżurskimi książętami i agentami japońskimi) 
z Tiencinu do Dalienu (Dalnyja lub Dairenu), a następnie w bagażniku 

45 Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 36-49.
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samochodu z Dalienu do Mukdenu byłego cesarza Chin Pu I. Na miejscu 
zaaranżowano gorące powitanie dawnego monarchy przez mieszkań-
ców Mukdenu – Mandżurów i Chińczyków. Wkrótce potem do byłego 
cesarza dołączyła jego żona księżniczka Wan Rong, Rodzina Cing 
i dawny dwór cesarski. 19 XI 1931 roku Armia japońska zajęła Cicihar, 
przecinając linię Kolei Wschodniochińskiej. Oddziały marszałka Czang 
Sue Lianga wycofywały się na północ, w kierunku Amuru i na połu-
dniowy zachód w kierunku Wielkiego Muru Chińskiego. 5 II 1932 roku 
Japończycy zdobyli Charbin, a następnie obsadzili linię Argunia, Amuru 
i Ussuri, czyli granicę z ZSRR, a także granicę z Mongolską Republiką 
Ludową, zajmując całe Chiny Północno-Wschodnie, niszcząc na północy 
stawiające jeszcze opór wojska generała Ma Czang Sana. Wtedy pułkow-
nik Kendzi Doihara zajął się „montowaniem” patriotycznego narodo-
wego ruchu Mandżurów. 

Mandżurowie w większości byli całkowicie zsinizowani, jednak zna-
leźli się tacy, którzy uważali, że w Mandżurii należy utworzyć niepod-
ległe państwo. Do współpracy z Japończykami byli gotowi niektórzy 
członkowie dworu cesarskiego i mandżurscy arystokraci. Teoretycznym 
twórcą tak zwanego separatyzmu mandżurskiego był książę Jui Czun 
Hań, autor prac naukowych, nawołujących do utworzenia Mandżukuo. 
Ów specjalista z polecenia pułkownika Doihary, rzeczywistego „mon-
tera” Mandżukuo, już od chwili przybycia Pu I do Mandżurii intensyw-
nie przyczynił się do nawiązania kontaktów pomiędzy Pu I a mandżur-
ską szlachtą. Objeżdżał kraj, przekonując mandżurskich arystokratów 
i szlachciców do swoich projektów. Na opanowanych przez siebie tere-
nach Japończycy obsadzali wszystkie stanowiska miejscowymi ludźmi, 
przeważnie Chińczykami i Mandżurami, życzliwie nastawionymi do 
Japonii. Już w listopadzie 1931 roku, a więc tuż po przybyciu Pu I do 
Mandżurii, pułkownik Kendzi Doihara i mandżurski książę Jui Czun 
Hań spotkali się z naczelnym dowódcą Armii Kwantuńskiej, generałem 
Szigeru Hondzio. Książę Jui Czun Hań przedstawił wtedy plan utwo-
rzenia niezależnego państwa mandżursko-mongolskiego, występując 
w imieniu tak zwanych szczerych mandżurskich i mongolskich patrio-
tów. Plan obejmował: 1. utworzenie suwerennego państwa Mandżurów 
i Mongołów, 2. powołanie nowej partii politycznej, 3. zreformowanie 
systemu administracyjnego, 4. stworzenie sprawnie działającego apa-
ratu policyjnego, 5. powierzenie eksploatacji bogactw naturalnych spół-
kom państwowym z udziałem kapitału japońskiego (zaibatsu), 6. powie-
rzenie obrony granic nowego państwa Japońskiej Armii Cesarskiej. 
Rząd cesarski zaakceptował akcję militarną Armii Kwantuńskiej dopiero 
wtedy, kiedy było jasne, że odniosła sukces i nie groziło to ujemnymi 
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następstwami politycznymi. Od tego czasu Armia Japońska zaczęła mieć 
decydujący wpływ na politykę Cesarstwa Japonii46. 

 Po całkowitym opanowaniu Mandżurii przez Armię Kwantuńską, puł-
kownik Kendzi Doihara przyczynił się do powstania mandżurskiego ruchu 
separatystycznego. Mandżurowie, czy raczej ich mówiący po chińsku 
potomkowie, chcieli, aby na tych terenach zostało utworzone niezależne od 
Republiki Chińskiej państwo. 18 II 1932 roku władze okupacyjne przystąpiły 
więc do tworzenia Republiki Mandżukuo. Były cesarz Chin Pu I został ogło-
szony Głównym Kierownikiem, ale tytułowano go również księciem-regen-
tem. Formalnie Republika Mandżukuo została proklamowana w dniach 
1-7 III 1932 roku. Prezydentem został książę-regent Pu I, natomiast premie-
rem nowego państwa był Czen Siao Szu, dawny nauczyciel byłego cesarza 
Chin. Stolicą Mandżukuo został Czangczun, przemianowany na Sincing 
(Xinjing). Jeszcze przed formalnym utworzeniem Mandżukuo, Stany 
Zjednoczone 7 I 1932 roku (doktryna Henry’ego Stimsona – sekretarza stanu 
USA) wystosowały do Cesarstwa Japonii i Republiki Chińskiej noty z zapo-
wiedzią, że odmawiają uznania jakiegokolwiek porozumienia japońsko-
-chińskiego, naruszającego tak zwaną zasadę otwartych drzwi z roku 1922, 
wprowadzoną w Traktacie Waszyngtońskim. Powołana 10 XII 1931 roku 
Misja Ligi Narodów pod przewodnictwem Brytyjczyka lorda Lyttona, która 
miała zbadać sytuację w Mandżurii, po wizycie w USA, Wielkiej Brytanii, 
Japonii i w Republice Chińskiej, przybyła do Mandżukuo pod koniec kwiet-
nia 1932 roku. Członkowie misji spotkali się z prezydentem Pu I, premierem 
Czen Siao Szu, szefem Urzędu Spraw Ogólnych Mandżukuo Japończykiem 
– panem Komai i japońskim generałem – Szigeru Hondzio. Ostatecznie 
stwierdzono, że Mandżuria jest integralną częścią Chin i 90% ludności kraju 
to Chińczycy (nie wzięto pod uwagę faktu, że w bardzo wielu wypadkach 
owi Chińczycy to zsinizowani Mandżurowie). Jedynie japońska okupacja 
wojskowa gwarantuje niepodległość Mandżukuo i  odpowiedzialność za 
konfl ikt i ustanowienie reżimu ponosi Japonia. 

1 X 1932 roku w Tokio i Genewie ogłoszono Raport Misji Ligi Narodów. 
W odpowiedzi delegat Cesarstwa Japonii w Lidze Narodów, Josuke 
Matsuoka, ogłosił, że: 1.) Japonia nie może nie uznać Mandżukuo, a sprawa 
ta jest częścią składową ogólnej problematyki stosunków japońsko-chiń-
skich, krajów mających wspólną kulturę i wzajemnie uzupełniające się 
tradycje, 2.) Japonia i Chiny rozumieją korzyści, płynące ze wzajemnej 
solidarności i wierzą w obustronny szacunek, 3.) istniejące tarcia i pewne 
nieporozumienia w stosunkach japońsko-chińskich mogą być i będą 
46 Jerzy Brzozowski „Kompendium historii”, s. 293-296, Marek Cabanowski „Tajemnice Mandżurii 

– Polacy w Charbinie”, s. 15-105 i s. 117-119, Jolanta Tubielewicz „Historia Japonii”, s. 406-414, 
Witold Rodziński „Historia Chin”, s. 632-640 i Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 21-35,  
s. 50-68 i s. 68-84.
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usunięte w drodze bezpośrednich kontaktów dyplomatycznych. Jednak. 
pomimo gwałtownych sprzeciwów Japonii, raport został poddany pod 
głosowanie. 24 II 1933 roku Liga Narodów potępiła japońską interwen-
cję w Mandżurii, domagając się od Japonii wycofania wojsk z Mandżurii, 
uznając ją za część Chin, zgadzając się jedynie na jej autonomię i uwzględ-
niając niektóre japońskie interesy w Mandżurii. Reakcją Japonii był atak 
Armii Kwantuńskiej z Mandżukuo na teren chińskich prowincji Szehol 
i Czachar, w tym rejon miasta Czengde, a w marcu 1933 roku przyłącze-
nie tych terenów do Mandżukuo. W ten sposób południowo-zachodnia 
granica Mandżukuo znalazła się w pobliżu Wielkiego Muru Chińskiego, 
dość blisko samego Pekinu. 27 III 1933 roku Japonia wystąpiła z Ligi 
Narodów, motywując to brakiem akceptacji dla jej inicjatywy w utworze-
niu Mandżukuo. Dyplomata Josuke Matsuoka wygłosił wtedy w Genewie 
płomienne przemówienie o Japonii, rozpiętej na Złotym Krzyżu, a także 
przekazał treść Orędzia Cesarza Japonii, w którym cesarz Hirohito napi-
sał: W związku z powstaniem nowego Państwa Mandżukuo Imperium Japońskie 
stwierdza, że respektowanie suwerenności tego państwa, jak również zabezpiecze-
nie jego pomyślnego rozwoju stanowi nieodzowny czynnik wykorzenienia wszel-
kiej nieprawości w Azji Wschodniej oraz utrzymania pokoju na świecie47. 

20 I 1934 roku Republika Mandżukuo została przekształcona w monar-
chię, w związku z czym zmieniono jej nazwę na Cesarstwo Mandżukuo. 1 III 
1934 roku w stolicy Czangczunie, czyli w Sinicinie (Xinjingu – Nowej Stolicy), 
przy tak zwanym Ołtarzu Niebios odbyła się uroczysta koronacja Pu I Cinga 
na cesarza Mandżukuo. Przebiegała ona identycznie, jak koronacje cesarzy 
Chin. Czterech heroldów w nakryciach głowy w kształcie kogucich grze-
bieni składało hołd czterem żywiołom: powietrzu, ziemi, ogniowi i wodzie. 
Następnie uczynił to Pu I, który przybrał imię Kang Te, ubrany w trady-
cyjny strój chińskich cesarzy. Po koronowaniu przyjmował hołdy składane 
mu przez współpracowników i poddanych. Nowością był bal w Pałacu 
Cesarskim w Czangczunie, gdzie między innymi zabrzmiał „Walc Cesarski” 
Johanna Straussa. Jedynym problemem było zachowanie cesarzowej Wan 
Rong, która przedawkowała opium i siedząc na krańcu Sali Balowej, zjadła 
kwiaty z wazonu. Jednak nie miało to żadnego wpływu na przebieg uroczy-
stości koronacyjnych. Po balu cesarz Mandżukuo Pu I Cing (Kang Te) spo-
tkał się z dowódcami, stacjonującej w cesarstwie armii japońskiej, dowód-
cami Armii Mandżukuo, a także z rządem i ambasadorami państw, które 
nawiązały z Cesarstwem Mandżukuo stosunki dyplomatyczne48. 

47 Jerzy Brzozowski „Kompendium historii”, s. 293-296, Marek Cabanowski „Tajemnice Mandżurii 
– Polacy w Charbinie”, s. 117-119, Witold Rodziński „Historia Chin”, s. 632-640 i Włodzimierz 
Wowczuk „Mandżukuo”, s. 68-84.

48 Jerzy Brzozowski „Kompendium historii”, s. 293-296, Marek Cabanowski „Tajemnice Mandżurii 
– Polacy w Charbinie”, s. 117-119 i Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 68-84 i s. 103-119.
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Ofi cjalnie Mandżukuo od roku 1932 nosiło nazwę Mandżu Guo, co 
znaczy Państwo Mandżurów. Od 20 I 1934 roku ofi cjalna nazwa pań-
stwa została zmieniona na Mandżu Di Guo, czyli Cesarstwo Mandżurskie 
(albo Imperium Mandżurskie). W języku japońskim brzmiało to 
Manszukoku. W polskiej transkrypcji najsensowniej jest używać określe-
nia „Mandżukuo”, a pojawiające się gdzieniegdzie w literaturze nauko-
wej określenie „Mandżuko” należy uznać za błędne. Ofi cjalne nazwy 
tego państwa to: Republika Mandżukuo – w latach 1932-1934 i Cesarstwo 
Mandżukuo – w  latach 1934-1945. 

Flaga Cesarstwa Mandżukuo wyglądała następująco: jednolite żółte 
pole, jedynie w lewym górnym rogu wielkości ¼ fl agi cztery równe 
poziome pasy, od góry – czerwony, granatowy, biały i czarny. Godłem 
była żółta śnieżynka, albo żółty kwiat lotosu na białym tle. Stolicą był 
Czangczun, przemianowany na (w polskiej transkrypcji) Sinicin, w języku 
japońskim Szinkio.

Formalnie głową państwa pozostawał Pu I Cing (Aisindzioro), były 
cesarz Chin, w latach 1932-1934 prezydent, w latach 1934-1945 cesarz. 
Premierem w latach 1932-1935 był Czen Siao Szu, dawny nauczyciel Pu I, 
jeden z najwybitniejszych polityków Cesarstwa Mandżukuo. Kiedy 
w roku 1935 komuniści zamordowali mu syna, Czen Siao Szu załamał się 
nerwowo i zrezygnował z funkcji premiera. Wówczas generałowie japoń-
skiej Armii Kwantuńskiej uznali, że nowym premierem powinien zostać 
wojskowy. Stanowisko to objął generał Czang Cin Kui, jeden z dowódców 
Armii Mandżukuo, a zarazem autor hymnu cesarstwa. 

Powierzchnia całkowita Cesarstwa Mandżukuo wynosiła (dane 
z 1939 roku) 1303000 km kw. Od południowego zachodu graniczyło 
ono z Republiką Chińską, a po roku 1937 z okupowanymi przez 
Armię Japońską obszarami Chin, od zachodu z Mongolską Republiką 
Ludową, od północnego zachodu, północy, północnego wschodu 
i wschodu z ZSRR, od południowego wschodu z Cesarstwem Japonii 
(Koreą i Półwyspem Liaotuńskim). Na południu miało też dostęp do 
Morza Żółtego, konkretnie do Zatoki Zachodniokoreańskiej i Zatoki 
Liaotuńskiej. 

Językami urzędowymi Cesarstwa Mandżukuo były: chiński, japoński, 
mandżurski i mongolski, chociaż w użyciu był także rosyjski, a na dalszym 
planie też i inne języki: polski, tatarski, gruziński, jidisz, karaimski, angiel-
ski, niemiecki i szwedzki. Liczba ludności wynosiła w roku 1934 31 milio-
nów mieszkańców, natomiast dane z roku 1937 podają liczbę 38 milionów, 
przy gęstości zaludnienia około 45 osób/km kw. Cesarstwo posiadało 
własną walutę – juany Mandżukuo, na które potocznie mówiono gobi. 
Emitował je, istniejący od roku 1932 Centralny Bank Mandżukuo (po 
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japońsku Manszu Czou Ginko). Nazwa była identyczna z nową walutą 
Republiki Chińskiej. 

Armia Mandżukuo, utworzona w roku 1932, liczyła do 220000 żołnierzy, 
i pozostawała zależna od Cesarskiej 
Armii Japońskiej. Marynarka skła-
dała się z Floty Rzecznej i Straży 
Przybrzeżnej, podlegających Japoń-
skiej Trzeciej Flocie. Z kolei Gwardia 
Cesarska Mandżukuo, która liczyła 
200 żołnierzy, bezpośrednio pod-
legała cesarzowi Pu I i przeważnie 
służyła jako ochrona monarchy. Na 
straży porządku publicznego stała 
Japońska Żandarmeria Wojskowa 
– Kempeitai, Mandżurska Policja 
Miejska w Charbinie, Japońska Poli-
cja Konsularna, Mandżurska Policja 
Kryminalna, Policja Kolejowa i Man-
dżurska Państwowa Służba Wywia-
dowcza. Ofi cjalną ideologią pań-
stwową Cesarstwa Mandżukuo były 
zasady Wan Dao, oparte na konfucjo-
nizmie. Pierwszy premier Mandżukuo 
– Czen Siao powiedział lordowi Lyttonowi z misji Ligi Narodów, że ta 
fi lozofi a nie tylko legła u podstaw powstania Mandżukuo, ale także miała 
duży wpływ na XVIII-wieczną francuską i niemiecką klasyczną fi lozofi ę 
okresu oświecenia. Oczywiście była w tym duża doza przesady, jednak 
sprawa wpływów fi lozofi i wschodnioazjatyckiej na europejską i odwrot-
nie pozostaje po dziś dzień tematem do badań naukowych i wielu dyskusji. 

Cesarstwo Mandżukuo posiadało wszelkie atrybuty w pełni niepodle-
głego, w przeciwieństwie do, na przykład, wielu współczesnych państw 
– członków Unii Europejskiej. W praktyce jednak pozostawało pod kon-
trolą Cesarstwa Japonii, a nawet można stwierdzić, że było ręcznie stero-
wane przez generałów Armii Kwantuńskiej. Już 15 IX 1932 roku pomię-
dzy Cesarstwem Japonii i wówczas jeszcze Republiką Mandżukuo został 
podpisany Protokół Japońsko-Mandżurski, na mocy którego Mandżukuo 
zobowiązało się akceptować wszystkie prawa i przywileje, uzyskane 
wcześniej przez Japonię na mocy umów z Chinami, scedowane następnie 
na Mandżukuo. Jednocześnie Japonia i Mandżukuo uznały, że zagrożenie 
bezpieczeństwa jednego z państw stanowi jednocześnie zagrożenie bez-
pieczeństwa drugiego państwa. Obie strony porozumiały się w sprawie 

Cesarz Pu I ze swoją małżonką, 
cesarzową Wan Rong
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zbrojnej pomocy w wypadku zaatakowania jednego z nich, jednocześnie 
Cesarstwo Japonii uzyskało prawo stacjonowania na terenie Mandżukuo 
takiej ilości swoich wojsk, jaką uzna za potrzebną. Japończycy, przeby-
wający na terenie Mandżukuo uzyskali automatycznie tamtejsze obywa-
telstwo, posiadając równocześnie japońskie. Umożliwiało im to czynny 
udziału w życiu politycznym i gospodarczym Mandżukuo49. 

W roku 1932, tuż po proklamowaniu Mandżukuo, doszło w Chinach 
do rozruchów antyjapońskich, szczególnie w Szanghaju, gdzie mieszkało 
wielu Japończyków. Obawiając się pogromu swych rodaków, Japonia 
wysłała tam swoją fl otę, na czele z admirałem Kiczisaburo Nomurą oraz 
trzy dywizje pod wodzą generała Szirakawy. Japońskie oddziały już od 
końca stycznia 1932 roku koncentrowały się wokół Szanghaju, a w marcu 
i kwietniu uderzyły na miasto. Po ciężkich walkach wyparły stamtąd 19 
Armię Chińską i 29 IV 1932 roku Japończycy urządzili uroczystą paradę, 
podczas której Koreańczyk, przeciwnik japońskiego panowania nad 
Koreą, rzucił bombę na trybunę. Ciężko ranny został generał Szirakawa, 
który zmarł kilkanaście dni później. Rany odniósł także admirał Nomura, 
ale wyszedł z zamachu właściwie bez uszczerbku na zdrowiu. Minister 
pełnomocny Mamoru Szigemitsu, w wyniku zamachu stracił nogę, pora-
nieni zostali ponadto stojący w pobliżu inni ludzie. Po tym incydencie 
wojska japońskie wycofały się z Szanghaju, gdyż była to jedynie akcja pre-
wencyjna, mająca chronić życie i mienie japońskich obywateli. 

Oderwanie przez Japonię Mandżurii od Chin i utworzenie Mandżukuo 
spowodowało chwilową rezygnację generalissimusa Czang Kai Szeka ze 
wszystkich stanowisk. Jednak już w styczniu 1932 roku doszło do powsta-
nia nowego rządu Kuomintangu w Nankinie z nim jako prezydentem 
i naczelnym dowódcą Armii Narodowo-Rewolucyjnej i z Wang Czing 
Weiem jako premierem. Wang Czing Wei pozostawał na tym stanowi-
sku jedynie do sierpnia 1932 roku, po czym zrezygnował na rzecz Czang 
Kai Szeka. Generalissimus dążył do zniszczenia chińskich komunistów, 
którzy systematycznie umacniali swoje wpływy w Chinach. W komu-
nistycznej nomenklaturze walki rewolucyjne po stronie Kuomintangu 
w latach 1924-1927 nazwano I Rewolucyjną Wojną Domową, zaś po 
prawicowym przewrocie Czang Kai Szeka przeciwko Kuomintangowi 
w latach 1927-1937 – II Rewolucyjną Wojną Domową. W listopadzie 1931 
roku komuniści, w opanowanej przez siebie prowincji Kiangsi (Centralny 
Okręg Kiangsi), utworzyli Rząd Chińskich Rad z Mao Ce Tungiem jako 
przewodniczącym. 15 IV 1932 roku wypowiedział on wojnę Cesarstwu 
Japonii, natomiast 10 I 1933 roku Komunistyczna Partia Chin wezwała do 
49 Jerzy Brzozowski „Kompendium historii”, s. 293-296, Marek Cabanowski „Tajemnice Mandżurii 

– Polacy w Charbinie”, s. 117-119, Jolanta Tubielewicz „Historia Japonii”, s. 406-414 i Włodzimierz 
Wowczuk „Mandżukuo”, s. 103-119.
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jedności w walce z Japonią, co było wówczas mało realne, zwłaszcza, że 
nawet sami komuniści za swojego głównego wroga uznawali Czang Kai 
Szeka, zresztą z wzajemnością. 

W listopadzie 1933 roku w Fukienie wybuchło antyczangkaiszekowskie 
powstanie, nie popierane ani przez chińskich militarystów z Kuangtungu 
i Kuangsi, ani też przez komunistów, toteż w styczniu 1934 roku wojska 
Czang Kai Szeka stłumiły je bez problemu. Od kwietnia 1933 roku Armia 
Narodowo-Rewolucyjna Kuomintangu zaatakowała opanowane przez 
komunistów obszary Chin południowych. Po rozgromieniu powstania 
w Fukienie, wojska Kuomintangu wiosną 1934 roku nacierały na komu-
nistów na całym froncie, co spowodowało, że Komunistyczna Partia Chin 
porzuciła Centralny Okręg Kiangsi i wymaszerowała na północ do pro-
wincji Szensi i Gansu w pobliżu granicy ZSRR. Podczas II Rewolucyjnej 
Wojny Domowej w latach 1934-1936 odbył się tak zwany Długi Marsz, 
zwany też w historiografi i Wielkim Marszem, podczas którego komuniści 
przeszli około 12000 kilometrów przez 11 chińskich prowincji. Dzięki temu 
chiński ruch komunistyczny nie został unicestwiony przez Kuomintang 
Czang Kai Szeka.

Po roku 1933 Japonia dążyła do przejęcia kontroli nad terenami Chin 
północnych. W Mongolii Wewnętrznej aktywną współpracę z cesar-
stwem rozpoczął miejscowy mongolski książę Demczukdonggrub, zwany 
Te Wangiem. W roku 1935 Czang Kai Szek wyraził zgodę na wycofa-
nie Armii Narodowo-Rewolucyjnej i niesprzeciwienie się powstałemu 
z inspiracji japońskiej Rządowi Autonomicznemu Prowincji Wschodniego 
Hopei i Rady Politycznej dla Hopei i Czacharu. Na czele struktur stanęli 
nastawieni projapońsko chińscy politycy, w szczególności byli działacze 
militarystycznej grupy Anfu. Efektem tych działań było coraz bardziej 
antyjapońskie nastawienie społeczeństwa chińskiego. W samym jednak 
Kuomintangu Wang Czing Wei i jego zwolennicy zaczynali oscylować 
w kierunku polityki ugodowej wobec Japonii, natomiast Czang Kai Szek 
generalnie nie uznał inwazji Japonii na Mandżurię, oderwania Mandżurii 
od Chin i utworzenia Mandżukuo, jednak miało to znaczenie jedynie for-
malne, faktycznie bowiem był zmuszony zaakceptować stan rzeczywisty. 

 Komuniści w prowincji Szensi i prowincji Gansu byli zabezpieczeni 
przed atakiem Kuomintangu, gdyż stacjonowały tam armie marszałka 
Czang Sue Lianga, wyparte z Mandżurii w roku 1931 i 1932 oraz lokalne 
armie generała Jang Hu Czenga. Poza tym w maju 1936 roku komuniści, 
rezygnując z prób obalenia władz Kuomintangu w Nankinie, zapropono-
wali Czang Kai Szekowi utworzenie wspólnego sojuszu, skierowanego 
przeciwko Japonii. Komuniści prowadzili też pertraktacje z marszałkiem 
Czang Sue Liangiem. Czang Kai Szek natomiast usiłował nadal walczyć 
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z komunistami. 4 XII 1936 roku przybył do miasta Si An w Prowincji 
Szensi, chcąc zastąpić marszałka Czang Sue Lianga jednym ze swoich 
ludzi, z Akademii Whampoa. 12 XII 1936 roku żołnierze Czang Sue Lianga 
i Jang Hu Czenga aresztowali Czang Kai Szeka, żądając przerwania wojny 
domowej i podjęcia przez Kuomintang oporu przed Japonią. Pertraktacje 
doprowadziły do tego, że Czang Kai Szek zgodził się na rekonstrukcję 
Kuomintangu poprzez usunięcie z niego ludzi Wang Czing Weia i innych 
projapońskich polityków, uwolnienia więźniów politycznych m.in. z tak 
zwanego Ruchu Ocalenia Narodowego, a także na wzmocnienie chiń-
skiego sprzeciwu wobec Japonii. 25 XII 1936 roku po wstępnej zgodzie, 
Czang Kai Szek został uwolniony i odleciał do Nankinu, gdzie nie spełnił 
żadnego z warunków, do których wykonania się zobowiązał, poza jed-
nym – przerwał wojnę domową w Chinach50. 

Cesarstwo Mandżukuo w roku 1935 zawarło konkordat z Watykanem 
(ze względu na Polaków z Charbinu) oraz utrzymywało stosunki dyplo-
matyczne z Hondurasem i Salwadorem. W roku 1936 podpisało traktat 
handlowy z III Rzeszą Niemiecką. Rok później kontakt dyplomatyczny 
z Mandżukuo nawiązało Królestwo Włoch, a także złożony z projapoń-
skiej części Kuomintangu rząd Republiki Chińskiej Wang Czing Weia 
(utworzony przez Japonię po ataku na Chiny 7 VII 1937 roku), uzna-
jący cesarza Pu I za suwerennego władcę Mandżukuo, zaś w roku 1938 
III Rzesza Niemiecka i Rzeczpospolita Polska (która wcześniej uznała je 
de facto. Konsulat RP w Charbinie, podlegający wcześniej Ambasadzie RP 
w Chinach, zaczął podlegać Ambasadzie RP w Japonii). Rzeczpospolita 
chciała w ten sposób chronić społeczność polską w Charbinie i całej 
Mandżurii. Natomiast w roku 1939 Cesarstwo Mandżukuo nawiązało 
stosunki dyplomatyczne z Królestwem Węgier i Hiszpanią generała 
Francisco Franco51. 

Głową cesarstwa pozostawał cesarz Pu I (Kang Te), któremu podle-
gał rząd z premierem na czele. Członkowie rządu byli Chińczykami lub 
Mandżurami, natomiast stanowiska wiceministrów zajmowali przeważ-
nie Japończycy. Oni wraz z wojskowymi i rozmaitymi doradcami kon-
trolowali Mandżukuo. Cesarstwo kontrolował też ambasador Cesarstwa 
Japonii, którym był każdorazowy dowódca Armii Kwantuńskiej. Cesarz 
Pu I Cing (Aisindzioro), czyli Kang Te, rozwijał swoje zainteresowa-
nia, niemające związku z zajmowanym stanowiskiem: grał w tenisa 
ziemnego, przeglądał starodruki, a przede wszystkim kolekcjonował 
znaczki pocztowe. Formalnie miał władzę absolutną, faktycznie jednak 
Cesarstwem Mandżukuo rządzili japońscy generałowie z Japońskiej 
50 Jolanta Tubielewicz „Historia Japonii”, s. 406-414 i Witold Rodziński „Historia Chin”, s. 632-640.
51 Norbert Boratyn „Prometeizm jako metoda realizacji piłsudczykowskiej polityki federalistycz-

nej”, s. 12-18 i Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 103-119.
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Armii Kwantuńskiej. W Pałacu Cesarskim w Czangczunie znajdowali się 
agenci japońscy, nawet w samej rodzinie Cingów. Przede wszystkim była 
to księżniczka Xian Ju Cing (Aisindzioro), używająca również japońskiego 
nazwiska Josziko Kawaszima, które odziedziczyła po przybranych rodzi-
cach. Po rewolucji 1912 roku została wysłana do Japonii na wychowanie 
i tam adoptowana przez rodzinę Kawaszimów. Występowała często pod 
pseudonimem Klejnot Wschodu i z znana była z tego, że lubiła chodzić 
w mundurze i pilotce japońskiego pilota. 

Księżniczka Xian Ju była stryjeczną siostrą cesarza Pu I. Miała zadanie 
kontrolowania poczynań cesarzowej Wan Rong. W praktyce przyczyniła 
się jedynie do pogorszenia jej zdrowia, dostarczając jej opium, od któ-
rego cesarzowa była uzależniona. Japońskim mocodawcą księżniczki był 
pułkownik Kendzi Doihara. Czasami uczestniczyła ona w wyłapywaniu 
komunistów przez jednostki Armii Kwantuńskiej i Armii Mandżukuo. 
Błędem Japończyków była zgoda na jej pogadanki w Radiu Mandżukuo, 
gdzie ze szczegółami opowiadała o swojej działalności. Tym sposobem 
zdekonspirowała się i stała bezużyteczną dla japońskiego wywiadu. Od 
tego czasu pozostawała w Pałacu Cesarskim, w charakterze cichej obser-
watorki i kontrolerki działalności cesarza Pu I oraz cesarzowej Wan Rong. 
Z tego powodu w sferach dworu cesarskiego w Czangczunie pojawiły się 
plotki, że tak naprawdę Cesarstwem Mandżukuo rządzi kobieta. Chodziło 
oczywiście o Klejnot Wschodu. 

Drugą bardzo ważną „wtyczką” pułkownika Doihary na dworze cesar-
skim był Japończyk, kapitan Masahiko Amakasu. Człowiek ten dozoro-
wał z ramienia japońskiego wywiadu cesarza Pu I jeszcze w Tiencinie, 
a w okresie późniejszym jako pracownik dworu, oczywiście z obywa-
telstwem Cesarstwa Mandżukuo. Mając bezpośredni dostęp do cesarza, 
dostarczał mu rozmaite dokumenty do podpisania, jednocześnie infi l-
trując jego otoczenie i informując swoich mocodawców o wszystkim, 
co się dzieje w pałacu. Dzięki temu dowódcy Armii Kwantuńskiej mieli 
na bieżąco informacje na temat cesarza i dworu cesarskiego. W razie 
potrzeby donosił też cesarzowi, np. o tym, że nafaszerowana opium cesa-
rzowa Wan Rong miała romans z chińskim kierowcą cesarza i zaszła 
z nim w ciążę. Kierowcę zmuszono do samobójstwa, dziecko po poro-
dzie zostało przez ginekologów uśmiercone, zaś Wan Rong wysłano na 
leczenie odwykowe. W roku 1939 kapitan Masahiko Amakasu został sze-
fem Kinematografi i Cesarstwa Mandżukuo, a następnie szefem Telewizji 
Cesarstwa Mandżukuo. Miał więc pełną kontrolę nad fi lmem, kinem 
i mediami. Niebawem księżniczka Xian Ju Cing i Amakasu pobrali się. 

Japońscy agenci funkcjonowali więc nie tylko w najbliższym otocze-
niu cesarza, ale także byli z nim spokrewnieni i skoligaceni, co znacznie 
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ułatwiało infi ltrację, zwłaszcza, że byli traktowani jak członkowie rodziny 
Cingów (Aisindzioro). Czasem cesarz Pu I (Kang Te) dawał do zrozu-
mienia, że jako monarcha niepodległego państwa chce podejmować 
samodzielne decyzje polityczne, wówczas Amakasu informował o tym 
dowódców Armii Kwantuńskiej, którzy przysyłali do cesarza pułkow-
nika Josziokę. Pułkownik przypominał cesarzowi, komu zawdzięcza 
swój tron w Mandżukuo i jeśli zbytnio będzie pragnął samodzielności, to 
Cesarstwo Mandżukuo poniesie koszty okupacji przez japońską Armię 
Kwantuńską. Tak było na przykład, kiedy Pu I (Kang Te) w roku 1934, 
po powrocie z Tokio, gdzie spotkał się ze swoim rówieśnikiem cesarzem 
Hirohito, podkreślał, że jak równy z równym porozumiewał się z japoń-
skim władcą i rozmawiali o swoich zainteresowaniach oraz planach życio-
wych, tak też powinny wyglądać stosunki japońsko-mandżurskie, czym 
szokował japońskich generałów w Mandżukuo – lub, gdy w roku 1938 
wywołał oburzenie wśród swojej świty, podczas podróży kanonierką 
po rzece Sungari z Charbinu do Ciamusów, kiedy nie wyraził zgody na 
odrębną kuchnię dla siebie i dworaków, pożywiając się razem z mary-
narzami ze wspólnego kotła. Przywołany do porządku przez japońskich 
wojskowych cesarz stawał się posłuszny i lojalny, jak typowy przywódca 
satelickiego państwa. Stąd wynikała jego deklaracja: Od zarania dziejów 
naszego państwa aż do chwili obecnej, cieszy się ono poparciem i życzliwością 
wielkiego imperium Japonii, ofi arnie wspierającego nasz tron. Jesteśmy szczęśliwi, 
iż mogliśmy teraz złożyć wyrazy naszej szczerej wdzięczności. Z drugiej jednak 
strony ci sami Japończycy zadbali, aby obywatele Mandżukuo uważali za 
swojego władcę właśnie cesarza Pu I. I dlatego portrety monarchy wisiały 
w urzędach, na uniwersytetach i we wszystkich szkołach. Także Poczta 
Mandżukuo wyemitowała znaczki pocztowe z jego podobizną52. 

Cesarstwem Mandżukuo sterowali dowódcy Armii Kwantuńskiej, 
będący jednocześnie ambasadorami Cesarstwa Japonii. Byli nimi (od 
chwili uzyskania statusu samodzielnej armii w roku 1919): generał 
Koicziro Taczibana (1919-1921), generał Misao Kawai (1921-1922), generał 
Minobu Ono (1922-1923), generał Joszinori Szirakawa (1923-1926), generał 
Nobujoszi Muto (1926-1927), generał Chotaro Muraoka (1927-1929), gene-
rał Eitaro Hata (1929-1930), generał Takaszi Hiszikari (1930-1931), gene-
rał Szigeru Hondzio (1931-1932), który zajął Mandżurię w latach 1931-
1932, generał Nobujoszi Muto (1932-1933 – po raz drugi), generał Takaszi 
Hiszikari (1933-1934 – po raz drugi), generał Jiro Minami (1934-1936), 
generał Kenkiczi Ueda (1936-1939), generał Joszidziro Umezu (1939-1944) 
i generał Otozo Jamada (1944-1945). 

52 Jolanta Tubielewicz „Historia Japonii”, s. 406-414 i Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 5-11, 
s. 68-84 i s. 103-119.
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Generałowie, którzy przez siedem ostatnich kadencji byli dowódcami 

Armii Kwantuńskiej, wywierali bardzo duży wpływ na sytuację poli-
tyczną Cesarstwa Mandżukuo, kontrolując sytuację poprzez podległe 
sobie japońskie siły zbrojne. Przed rokiem 1931 Armia Kwantuńska sta-
cjonowała na Półwyspie Liaotuńskim, w Korei i w rejonie południowego 
odcinka Kolei Wschodniochińskiej (Mantecu). Po roku 1931 znalazła się 
na terenie Mandżurii, przekształconej w Mandżukuo. Stolica Cesarstwa 
Mandżukuo Sincin (Xinjing) była jednocześnie siedzibą Kwatery Głównej 
Japońskiej Armii Kwantuńskiej. Armia była intensywnie rozbudowy-
wana, tak, że w roku 1935 liczyła 200000 żołnierzy, stanowiąc około 
połowy wszystkich japońskich wojsk lądowych. W późniejszym okresie 
przestała mieć priorytet i w roku 1939 roku stanowiła tylko 1/5 wojsk 
lądowych Japonii, licząc 9 dywizji i 270000 żołnierzy. W roku 1945 Armia 
Kwantuńska liczyła 443000 żołnierzy, 1155 czołgów, 5360 dział i 1800 
samolotów. Składała się z: 1 Frontu – 3 i 5 armia (10 dywizji), 3 Frontu – 30 
i 44 armia (9 dywizji), 4 Armii Samodzielnej – dwie dywizje, 17 Frontu – 
59 Armia i jednostki samodzielne (razem 7 dywizji), 2 Armii Lotniczej, 5 
Armii Lotniczej i Sungaryjskiej Floty Rzecznej. Włącznie z rezerwą było to: 
31 dywizji piechoty, 9 brygad piechoty, brygadę specjalną – tak zwanych 
straceńców i dwie brygady pancerne53. 

Terytorium Cesarstwa Mandżukuo jako państwo, na którym stacjono-
wała Armia Kwantuńska, podlegało też jurysdykcji Kempeitai, czyli Korpusu 
Żołnierzy Prawa. Była to japońska żandarmeria wojskowa, która od chwili 
swego powstania 4 I 1881 roku zajmowała się nie tylko utrzymywaniem 
porządku w armii, ale także m.in. tłumieniem protestów społecznych oraz 
zaopatrzeniem. W latach 20., 30. i 40. XX wieku Kempeitai razem z Tokko 
(Tokubetsu Koto Keisatsu, czyli Specjalną Wyższą Policją) kontrolowała 
działalność ruchów studenckich, komunistów i pacyfi stów. Pod koniec lat 
30. XX wieku liczyła około 36000 funkcjonariuszy. Na terytorium Cesarstwa 
Mandżukuo stacjonowało (dane jeszcze z okresu Republiki Mandżukuo, 
czyli z roku 1932) 1800 kempeitaistów i 400 tajnych agentów. W tym samym 
czasie liczba żołnierzy i ofi cerów Armii Kwantuńskiej w Mandżukuo wyno-
siła 150 tys. Kwatera Główna Kempeitai, podobnie jak armii, znajdowała się 
w stolicy Cesarstwa Mandżukuo Sincinie. Kempeitai podlegały inne japoń-
skie i mandżurskie służby, np. Japońska Policja Konsularna, Mandżurska 
Policja Kryminalna (podporządkowana również władzom miejskim), Policja 
Miejska w Charbinie, Policja Kolejowa oraz Mandżurska Państwowa Służba 
Wywiadowcza. Wszystkie szkolone były przez Kempeitai. 

Mandżukuo stanowiło dla Kempeitai swoisty poligon doświadczalny, 
gdzie kempeitaiści testowali swoje metody i nabywali nowe umiejętności. 

53 Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 68-84 i s. 103-119.
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Stojąc na straży japońskich interesów w cesarstwie, wspierała też wła-
dzę cesarza Pu I (Kang Te). Najbardziej znanymi dowódcami Kempeitai 
w Cesarstwie Mandżukuo byli: generał porucznik Toranosuke Haszimoto 
(1932-1934), późniejszy wiceminister wojny Cesarstwa Japonii, gene-
rał major Hideki Todzio (1935-1937), szef sztabu Armii Kwantuńskiej, 
w latach 1940-1941 minister wojny, od roku 1941 do 1944 premier 
Cesarstwa Japonii oraz generał major Szizuiczi Tanaka (1937-1938), 
w latach 1938-1940 dowódca Kempeitai w Tokio. Charakterystyczne jest 
to, że w późniejszym okresie zajmowali oni w samej Japonii wysokie sta-
nowiska państwowe, zwłaszcza generał Hideki Todzio. Został on szefem 
Kempeitai w Cesarstwie Mandżukuo, gdy komuniści zamordowali syna 
premiera Czena Siao Szu. Nastąpiła wówczas zmiana na stanowisku pre-
miera Mandżukuo, gdyż Japończycy obawiali się, że załamany po śmierci 
syna polityk nie będzie w stanie należycie pełnić swoich obowiązków. 
Zastąpienie go generałem Czang Cin Kui, a także wprowadzenie metod 
terroru, skierowane było przede wszystkim przeciwko chińskim republi-
kanom, a zwłaszcza komunistom. 

Na przełomie roku 1932 i 1933 Japończycy, pod nadzorem Kempeitai, 
utworzyli tak zwaną Jednostkę 731 (ofi cjalna nazwa: 731 Dai nana 
san iczi butai), występującą pod kryptonimem Jednostka Kamo, czyli 
Jednostka Uzdatniania Wody (pełna nazwa: Zarząd Zaopatrzenia 
w Wodę i Profi laktyki Armii Kwantuńskiej), naprawdę zaś był to Instytut 
Wojny Bakteriologicznej. Jednostka 731 stacjonowała w obozie Hagoin 
w miejscowości Pingfang pod Charbinem. Prowadzono tam pseudo-
medyczne badania na ludziach. W strukturze jednostki istniał Wydział 
Dostarczania Materiału Ludzkiego, zajmujący się sprowadzaniem więź-
niów, na których wykonywano rozmaite doświadczenia. Byli to przeważ-
nie: Chińczycy, Mandżurowie, Koreańczycy lub Rosjanie, sporadycznie 
Amerykanie oraz obywatele państw zachodnioeuropejskich. Możliwe, 
że taki los spotkał i kilku Polaków z Charbinu lub z innych rejonów 
kraju. Strażnicy i naukowcy nazywali swoje ofi ary maruta, czyli kłoda. 
Z więzień do Pingfangu transportowano ich Koleją Wschodniochińską 
w pozbawionych okien wagonach. Początkowo byli trzymani w twier-
dzy Czongma, ale po ucieczce kilku więźniów w roku 1936 wieziono 
ich bezpośrednio do Pingfangu. Przeprowadzano następujące ekspery-
menty pseudomedyczne: wiwisekcje, sztucznie wywoływano choroby 
– truto fosgenem lub cyjankiem potasu, zakażano wąglikiem (nad tą 
chorobą jako bronią bakteriologiczną najczęściej prowadzono badania), 
symulowano rany wojenne, wywoływano celowe udary, zawały serca, 
a także dokonywano aborcji; testowano też nowe rodzaje broni, jak gra-
naty i  miotacze ognia.
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Każdą śmierć uważnie obserwowano i opisywano, natomiast szczątki 

więźniów kremowano, zaś prochy wsypywano do rzeki Sungari. 
W czerwcu i lipcu 1942 roku w prowincji Czejiang Japończycy rozsieli 
zarazki dżumy i cholery, zrzucając woreczki z zakażonymi pchłami 
i ziarnem, co zwabiło szczury, które przeniosły bakterie na Chińczyków. 
Jednostka 731 była podzielona na osiem wydziałów: 1 odpowiadał za 
badania nad wykorzystaniem dżumy, cholery, wąglika, tyfusu i gruźlicy; 
działanie bakterii testowano na żywych ludziach. Dysponował specjalnie 
wybudowanym więzieniem, mogącym pomieścić od 300 do 400 więź-
niów. Wydział 2 zajmował się badaniami związanymi z wykorzystaniem 
broni biologicznej w terenie, w tym produkcją urządzeń przeznaczonych 
do rozsiewania zarazków. Wydział 3, zlokalizowany w Charbinie, pro-
dukował pociski, zawierające środki biologiczne. Zadaniem Wydziału 4 
była produkcja pozostałych środków bojowych. Wydział 5 zajmował się 
szkoleniem personelu. Wydziały 6, 7 i 8 składały się z jednostek odpowie-
dzialnych za wyposażenie, sprawy medyczne i administracyjne. Poza tym 
w miejscowości Anda pod Charbinem produkowano i testowano bomby 
biologiczne. 

Na terenie Mandżukuo i  okupowanych od roku 1937 roku obsza-
rach Chin istniały już podobne placówki, przykładowo Jednostka 543 
w Hajlarze, Jednostka 100 w Sincinie (Xinjingu, czyli w Czangczunie), 
gdzie prowadzono eksperymenty z karbunkułem i zatruwaniem żyw-
ności, Jednostka 8604 w Guangczou, gdzie więźniów głodzono, zara-
żano tyfusem i dżumą, Jednostka 1855, zlokalizowana w samym Pekinie, 
gdzie japońscy naukowcy opracowali metody rozpuszczania ciał zmar-
łych więźniów chemikaliami. Jednostką 731 dowodzili japońscy lekarze 
wojskowi w stopniu generała. W latach 1942-1944 kierował nią generał 
dr Masadżi Kitano, w latach 1944-1945 generał dr Sziro Iszi. Szacuje się, 
że wyniku działalności Jednostki 731 zmarło od 3000 do 10000 więźniów 
– ofi ar pseudomedycznych eksperymentów. W roku 1946 amerykański 
generał Douglas MacArthur zagwarantował dr. Sziro Iszi i jego współpra-
cownikom nietykalność w zamian za udostępnienie i przekazanie Stanom 
Zjednoczonym wyników badań eksperymentów pseudomedycznych 
w Pinfgangu i w całym Cesarstwie Mandżukuo54.

Mandżukuo było dla Cesarstwa Japonii potrzebne nie tylko ze względu 
na złoża mineralne, ale też przyczyniało się do budowy jego siły politycz-
nej, militarnej i gospodarczej. Ta najbogatsza niegdyś prowincja daw-
nych Chin, jako japoński satelita, stała się źródłem zysku dla japońskich 
przedsiębiorstw (koncernów zaibatsu). W roku 1935, po kilku starciach 
zbrojnych pomiędzy Armią Kwantuńską a oddziałami Armii Czerwonej, 

54 Marek Cabanowski „Tajemnice Mandżurii – Polacy w Charbinie”, s. 15-105 i s. 117-119. 
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patrolującymi Strefę Wydzieloną Kolei Wschodniochińskiej, ZSRR musiał 
się zgodzić na odsprzedanie aktywów i Zarządu Kolei Wschodniochińskiej 
za sumę 160 milionów jenów, co nastąpiło 23 III 1935 roku. Od tego czasu 
Kolej Wschodniochińska znalazła się pod całkowitą kontrolą Japonii 
i Mandżukuo. Rząd postanowił osiedlić w Cesarstwie Mandżukuo chłop-
skich kolonistów japońskich i koreańskich. W roku 1945 liczba tych prze-
siedleńców przekroczyła milion osób. Instrukcje w sprawie upraw rol-
nych w Mandżukuo wychodziły z japońskiego Ministerstwa Rolnictwa. 
Za surowce, zboże, drzewa i futra japońskie koncerny kupowały maszyny 
i urządzenia niezbędne do dalszego rozwoju gospodarczego Cesarstwa 
Mandżukuo. Pod japońską kontrolą pozostawał szczególnie przemysł 
i handel cesarstwa. Japońskie koncerny (zaibatsu) zaczęły tworzyć tam 
swoje fi lie, powstawały też tak zwane mieszane koncerny japońsko-man-
dżurskie, które dążyły do utworzenia współnego bloku gospodarczego 
Cesarstwa Mandżukuo z Cesarstwem Japonii, a w szczególności z Koreą. 
15 VII 1935 roku oba cesarstwa podpisały Protokół o utworzeniu Wspólnej 
Komisji Ekonomicznej Mandżursko-Japońskiej (Nicziman-Keizai-Kiodo-
Iinkai), która formalnie miała prawo wydawać dyrektywy rządom obu 
państw w odniesieniu do wszystkich spraw dotyczących koordynacji ich 
gospodarek. 

Armia Kwantuńska i koncerny zaibatsu przystąpiły do przekształ-
cania swojego satelity w jedną wielką bazę wojskową, która mogła 
się przydać na wypadek wojny z ZSRR lub Republiką Chińską. Sztab 
Generalny Japońskiej Armii Cesarskiej opracował Plan OCU (pro-
jekt ataku na ZSRR) i Plan CHEJ (projekt ataku na Republikę Chińską). 
Aby stało się to możliwe, Japończycy na terytorium Cesarstwa 
Mandżukuo rozbudowywali infrastrukturę militarną, na przykład 
lotniska. W roku 1931 w Mandżurii znajdowało się zaledwie 5 lot-
nisk, podczas gdy 5 lat później było ich już 43, czyli zbudowano aż 38.

 Japońskie koncerny zaibatsu rozpoczęły bardzo intensywną budowę 
przemysłu ciężkiego i górnictwa, powstała także nowoczesna sieć linii 
kolejowych. Doszło więc do bardzo intensywnej modernizacji państwa, 
rozwoju przemysłowego znacznego postępu urbanizacyjnego i cywili-
zacyjnego. Japończycy rozbudowali stare ośrodki przemysłowe i zbudo-
wali wiele nowych, jak na przykład Kanseiszi. Do Cesarstwa Mandżukuo 
zaczęły napływać nowe towary, uzupełniając tradycyjny handel złotem, 
żeń-szeniem i futrami. Zdecydowanie polepszył się los przeciętnych 
obywateli, ale pojawiły się też i problemy. W Mandżukuo powszechny 
był handel narkotykami, przede wszystkim opium. Japońscy ofi cerowie 
zakładali, kierowali i fi nansowali tajne palarnie, a także popierali uprawę 
opium przez chińskich oraz mandżurskich chłopów, czerpiąc z tego 
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wysokie zyski. Przyczyniło się do wzrostu liczby uzależnionych od nar-
kotyku, co przyznawała nawet księżniczka Xian Ju (Josziko Kawaszima), 
alias Klejnot Wschodu, mówiąc, że w Cesarstwie Mandżukuo opium 
można kupić w każdym sklepie55. 

Podstawowym błędem Cesarstwa Japonii i rządzącej nim w latach 30. 
XX wieku Japońskiej Armii Cesarskiej (szczególnie od próby przewrotu 
wojskowego młodych ofi cerów z Frakcji Cesarskiej Drogi kapitana Teruzo 
Ando 26 II 1936 roku w Tokio) była zmiana sojuszy. W miejsce np. wielo-
stronnej współpracy z Rzeczpospolitą Polską, obejmującej również dzia-
łalność wywiadów, dzięki czemu Warszawa stanowiła centralę japoń-
skiego wywiadu w Europie, Japonia, licząc na przyszły wspólny atak na 
ZSRR, podpisała 25 XI 1936 roku tak zwany Pakt Antykominternowski 
z III Rzeszą. Sojusz z hitlerowcami okazał się dla Cesarstwa Japonii 
i Cesarstwa Mandżukuo generalnie niekorzystny, niwecząc dotychcza-
sowe sojusze i porozumienia międzynarodowe56. 

7 lipca 1937 roku na moście Lukucziao (moście Marco Polo) pod 
Pekinem doszło do strzelaniny, którą Japonia uznała za wypowiedze-
nie wojny. Armia cesarska, przystąpiła, działając głównie z terytorium 
Cesarstwa Mandżukuo, do realizacji Planu CHEJ i zaatakowała Chiny 
północne, a w następstwie całą Republikę Chińską. 28 VII 1937 roku 
Japończycy zajęli Pekin, a 30 VII 1937 roku Tiencin. 13 VIII 1937 roku 
wysadzili desanty morskie w rejonie Szanghaju, który po długiej bitwie 
zdobyli do 2 XI 1937 roku. 17 VII 1937 roku generalissimus Czang Kai 
Szek wezwał Chińczyków do przeciwstawienia się atakowi japońskiemu. 
Jednak Kuomintang już przegrał bitwę o Szanghaj. Armia Japońska zaata-
kowała stolicę Republiki Chińskiej, czyli Nankin, który zdobyła 13 XII 1937 
roku, dokonując masakry ludności. Rząd Kuomintangu przeniósł się do 
Wuhanu. Natomiast w Chinach północnych Japończycy zajęli prowincję 
Szensi, z jej największymi miastami Tatung i Taijuan, jednocześnie posu-
wając się wzdłuż linii kolejowej Pekin-Hankou. Dzięki zdradzie guber-
natora generała Han Fu Czu, opanowali prowincję Szantung. Jej stolicę 
Cinan zajęli 25 XII 1937 roku.

15 VII 1937 roku Komunistyczna Partia Chin ogłosiła manifest, 
w którym wyraziła zgodę na współpracę z Kuomintangiem, rezygnu-
jąc z prób obalenia Rządu Narodowego Czang Kai Szeka. 22 IX 1937 
roku Rząd Narodowy zgodził się, aby razem z komunistami walczyć 

55  Marek Cabanowski „Tajemnice Mandżurii – Polacy w Charbinie”, s. 117-119, Marian Kałuski 
„Polacy w Chinach”, s. 177-197, Jolanta Tubielewicz „Historia Japonii”, s. 406-414 i Włodzimierz 
Wowczuk „Mandżukuo”, s. 21-35, s. 68-103 i s. 103-119.

56 Jerzy Brzozowski „Kompendium historii”, s. 283-296, Marian Kałuski „Polacy w Chinach”,  
s. 171-177, Jolanta Tubielewicz „Historia Japonii”, s. 414 i Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, 
s. 84-103.
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przeciwko Cesarstwu Japonii. Tym razem komuniści nie przystąpili do 
Kuomintangu, zgodzili się jedynie włączyć Chińską Armię Czerwoną 
do Armii Narodowo-Rewolucyjnej i przerzucić niektóre oddziały na tyły 
wojsk japońskich w celu rozpoczęcia działalności partyzanckiej. Centrala 
KPCh mieściła się jednak cały czas w Jenanie – stolicy prowincji Szensi 
i Okręgu Pogranicznego Szensi-Gansu-Ningsia. 

Na przełomie roku 1937 i 1938 armia japońska postanowiła połączyć 
swoje siły w Chinach, atakujące od strony Cesarstwa Mandżukuo, z siłami 
nacierajacymi od wybrzeża, a także zająć Wuhan. Żołnierze Czang Kai 
Szeka wysadzili w powietrze większość tam na rzece Huang Ho (Rzece 
Żółtej), zmieniając jej dolny bieg i wywołując gigantyczną powódź, w któ-
rej zginęły setki tysięcy chińskich chłopów, zatrzymując w ten sposób na 
pewien czas ofensywę wojsk japońskich. W lipcu 1938 roku Japończycy 
rozpoczęli gigantyczną bitwę o Wuhan: siedziba Kuomintangu została 
zdobyta, a Czang Kai Szek, Kuomintang i Rząd Narodowy przenieśli się 
do Czungkingu w prowincji Syczuan. Japończycy wysadzili także desant 
w prowincji Kuangtung, w Chinach południowych, zajmując jej stolicę – 
Kanton, odcinając tym samym Republikę Chińską od dostaw wojskowych 
drogą morską. Do końca 1938 roku Armia Cesarska zajęła całe wschodnie 
wybrzeże Chin z najważniejszymi miastami i ośrodkami przemysłowymi, 
natomiast Rząd Narodowy generalissimusa Czang Kai Szeka, wycofu-
jąc się na zachód poza zasięg japońskiej ofensywy, przeszedł do biernej 
obrony, pomimo intensywnych bombardowań Czungkingu, które miały 
miejsce od maja 1939 roku57. 

Cesarstwo Japonii, przy pomocy pułkownika Kendziego Doihary 
i wywiadu, rozpoczęło montowanie na okupowanych obszarach Chin 
podległych sobie rządów. W grudniu 1937 roku w Mongolii Wewnętrznej 
powstał twór polityczny o nazwie Mengiang na czele z mongolskim księ-
ciem Demczukdonggrubem (zwanym Te Wangiem), i tak zwany Rząd 
Tymczasowy w Pekinie, składający się z członków dawnej grupy Anfu, 
sprawujący władzę w prowincjach: Hopei, Honan i Szantung. Z kolei 
w Nankinie Japończycy utworzyli w marcu 1938 roku tak zwany Rząd 
Zreformowany, składający się z kuomintangowców, którzy przeszli na 
stronę Japonii. Podlegały mu prowincje: Anhuei, Kiangsu i Czekiang. 
Oczywiście kontrolę nad tymi rządami mieli japońscy generałowie i urzęd-
nicy. W dalszej kolejności Japończycy planowali połączyć te rządy w jeden 
ogólnochiński i w listopadzie 1938 roku rozpoczęli w tym celu negocjacje 
z najbardziej projapońskim politykiem Kuomintangu, czyli z Wang Czing 
Weiem. W tym czasie Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi postanowili nie 

57 Jolanta Tubielewicz „Historia Japonii”, s. 406-417, Witold Rodziński „Historia Chin”, s. 649-663 
i Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 84-103.
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wtrącać się w tę wojnę, chociaż Japonia zagrażała strefom ich wpływów 
w Chinach. Natomiast stalinowski ZSRR militarnie wspierał Kuomintang 
i Czang Kai Szeka58. 

W latach 1938-1941 chińska partyzantka komunistyczna tworzyła, 
zwłaszcza w północnej części kraju, tak zwane okręgi wyzwolone, szcze-
gólnie narażone na ataki wojsk japońskich. Jednocześnie Japończycy kon-
tynuowali negocjacje z Wang Czing Weiem, trwające przez cały rok 1939. 
Przeciągały się, ponieważ Japonia liczyła na wymuszony układ z Czang 
Kai Szekiem. W lutym 1939 roku armia japońska zajęła chińskie, ale wcho-
dzące w skład Francji (francuskiego Wietnamu) terytoria: Wyspę Hainan 
i Spratly, a w czerwcu 1939 roku zablokowała brytyjską i francuską konce-
sję (settlementy) w Tiencinie. Dopiero 30 III 1940 roku Cesarstwo Japonii 
zainstalowało w Nankinie Rząd Narodowy Kuomintangu, formalnie obej-
mujący całe Chiny (w praktyce składał się tylko z działaczy Kuomintangu, 
którzy przeszli na stronę japońską), a prawdziwy Kuomintang i Rząd 
Narodowy Czang Kai Szeka znajdował się w Czungkingu, z premierem 
Wang Czing Weiem. Oczywiście, rząd ten był kolejnym „produktem” 
pułkownika Kendziego Doihary. Rząd Wang Czing Weia uznał niepod-
ległość Cesarstwa Mandżukuo i władzę cesarza Pu I Cinga jako suwe-
rennego władcy Cesarstwa Mandżukuo. W latach 1939-1940 i 1940-1941 
doszło też do pewnych konfl iktów pomiędzy Czang Kai Szekiem a komu-
nistami, które groziły ponownym wybuchem wojny domowej w Chinach 
(incydent w Anhuei). Jednocześnie generalissiums nawiązał współpracę 
z USA, w razie odmowy grożąc poddaniem się Japonii, chciał otrzymać 
od Amerykanów pomoc fi nansową w ramach Lend-Lease’u, co nastąpiło 
już po wybuchu II wojny światowej59. 

Od czasów penetracji Mandżurii przez Cesarstwo Rosyjskie na prze-
łomie XIX i XX wieku, zamieszkiwało tam wielu Rosjan. Człowiekiem, 
który na terenie Cesarstwa Mandżukuo uchodził za nieformalnego 
przywódcę społeczności rosyjskiej, był ataman Grigorij Michajłowicz 
Siemionow (1890-1946). Ten syn rosyjskiego Kozaka Zabajkalskiego 
i Buriatki urodził się na Zabajkalu. W roku 1911 ukończył z wyróżnieniem 
Orenburską Szkołę Kawalerii. Jeszcze przed I wojną światową uczestni-
czył w kilku rosyjskich ekspedycjach badawczych, w krajach azjatyckich. 
Podczas wojny walczył z Niemcami i Austro-Węgrami na froncie wschod-
nim, z Turkami na froncie mezopotamskim i kaukaskim oraz ponownie 
z Niemcami i Austro-Węgrami na froncie rumuńskim. Wielokrotnie ranny, 
szybko awansował na wyższe stopnie, w końcu dosłużył się stopnia gene-
rała (atamana) kawalerii kozackiej. Wtedy właśnie ułożył plan utworzenia 
58 Witold Rodziński „Historia Chin”, s. 649-663 i Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 84-103.
59 Jolanta Tubielewicz „Historia Japonii”, s. 649-663, Witold Rodziński „Historia Chin”, s. 649-663 

i Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 84-103.
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tak zwanej Wielkiej Mongolii, która miała obejmować tereny: Chin, 
Syberii, Turkiestanu i Tybetu. W związku z tym, że jego podkomendnym 
był generał baron Roman von Ungern und von Sternberg plany te weszły 
częściowo w fazę realizacji. Po rewolucji lutowej i obaleniu caratu w Rosji 
ataman Grigorij Siemionow w lipcu 1917 roku został wezwany z frontu na 
Zabajkale, gdzie premier Rządu Tymczasowego Aleksandra Kiereńskiego 
mianował go komisarzem rządowym na Zabajkalu. 

W rejonie Wierchnieudińska Siemionow tworzył w ramach Armii 
Rosyjskiej Ochotnicze Oddziały Buriackie do walki z Niemcami. Po 
wybuchu rewolucji bolszewickiej wycofał się do Daurii, gdzie sformował 
Specjalny Oddział Mandżurski, walczący z bolszewikami. 5 XII 1917 roku 
zaledwie z siedmioma Kozakami rozbroił na granicznej stacji Mandżuria, 
liczący 1500 żołnierzy zdemoralizowany garnizon rosyjski, ale po trzech 
tygodniach walk z byłymi jeńcami państw centralnych (chodzi o  Korpus 
Czechosłowacki, który podczas wojny domowej w Rosji wielokrot-
nie zmieniał front) i bolszewickimi partyzantami z Gwardii Czerwonej 
oddziały atamana Siemionowa zostały rozbite i zmuszone do wycofania 
się do Mandżurii. Tam znacznie powiększył on swój Specjalny Oddział 
Mandżurski, który pod koniec stycznia 1918 roku liczył około 600 żołnie-
rzy. Od stycznia do marca 1918 roku trzykrotnie bezskutecznie atakował 
Zabajkale. Ataman Siemionow uważał się za dowódcę niezależnego, mia-
nował się generałem, szefem tymczasowej władzy Zabajkala, a także ata-
manem marszowym Kozaków Amurskich, Ussuryjskich i Zabajkalskich. 
Jednocześnie za działalność antybolszewicką zaczął pobierać pieniądze 
od Japończyków (i współpracować z japońskim wywiadem), od gene-
rała Dymitra Chorwata, z Zarządu Kolei Wschodniochińskiej, a nawet od 
cesarza Mandżukuo Pu I. 5 IV 1918 roku po wylądowaniu armii japoń-
skiej we Władywostoku, ataman Siemionow latem ponownie zaatakował 
i tym razem opanował Zabajkale. Faktycznie był niezależny od admirała 
Aleksandra Kołczaka, od 18 XI 1918 roku wielkorządcy Rosji. W latach 
1918-1920 on i jego Kozacy kontrolowali Zabajkale. Podległe mu jednostki 
liczyły 40000 żołnierzy. Właśnie atamana Siemionowa, tuż przed swoim 
upadkiem, admirał Kołczak wyznaczył na swojego następcę na Dalekim 
Wschodzie, a generała Antona Denikina w Rosji europejskiej. 

Po klęsce, pojmaniu i zamordowaniu admirała Kołczaka (6 II 1920 
roku) bolszewicy stworzyli 6 IV 1920 roku sztuczny twór o nazwie 
Republika Dalekowschodnia, dzięki czemu mogli do 22 X 1920 roku 
opanować całe Zabajkale, w ciągu 7 tygodni rozbijając i wypierając 
Kozaków Siemionowa do Mongolii. Zbiegło się to z wycofywaniem 
się Japończyków z Syberii. Siemionow drogą lotniczą przedostał się do 
kontrolowanego nadal przez Japończyków Kraju Nadmorskiego, gdzie 
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próbował tworzyć na nowo armię. We wrześniu 1921 roku, po klęsce 
kontrrewolucji w Rosji wyemigrował za granicę. Przebywał w Chinach 
(głównie w Mandżurii), w Stanach Zjednoczonych i w Japonii. Po utwo-
rzeniu Cesarstwa Mandżukuo zamieszkał tam na stałe, stając się nie-
kwestionowanym autorytetem zarówno wśród tamtejszych Rosjan, jak 
i późniejszej emigracji rosyjskiej60. 

Japoński wywiad w sposób szczególny interesował się rosyjską emi-
gracją antybolszewicką, przebywającą na terenie Republiki Chińskiej. 
Rosjanie często włączali się w życie państw, do których wyemigrowali, 
oferując im swoje rozmaite usługi. W Chinach pod rządami generalissi-
musa Czang Kai Szeka, Rosjanie zostali zatrudnieni w Policji Miejskiej 
Szanghaju. Od 18 I 1927 roku do roku 1947 w składzie Szanghajskiego 
Korpusu Ochotniczego Armii Narodowo-Rewolucyjnej istniał oddział 
złożony z Rosjan, nazywany Szanghajskim Pułkiem Rosyjskim, który 
liczył zaledwie 250 żołnierzy. Japończycy dokładnie obserwowali jego 
działalność i doszli do wniosku, że w Mandżukuo, gdzie zamieszkiwało 
wielu Rosjan, można będzie zorganizować rosyjskie jednostki wojskowe. 
Oczywiście, w Cesarstwie Mandżukuo znajdował się ataman Grigorij 
Siemionow, od lat aktywnie współpracujący z japońskim wywiadem 
i osobisty znajomy cesarza Pu I (Aisindzioro), mający duży autorytet 
i dobre relacje z Japończykami. Dowództwo atamana Siemionowa było 
uznawane przez wszystkich rosyjskich Kozaków, którzy wyemigrowali 
do Chin po rewolucji bolszewickiej i wojnie domowej w Rosji. W lipcu 
1932 roku, kilka miesięcy po proklamowaniu niepodległości Mandżukuo, 
japoński generał major Miczitaro Komatsubara – szef ośrodka wywia-
dowczego Tokumu Kikan, w porcie na rzece Sungari – zgłosił jednemu 
z przywódców emigracyjnej Rosyjskiej Partii Faszystowskiej, generałowi 
Władimirowi D. Kośminowi propozycję utworzenia z miejscowych Rosjan 
lub rosyjskich emigrantów, znajdujących się w Mandżukuo i w Cesarstwie 
Japonii, ochotniczych rosyjskich oddziałów wojskowych. 

Generał Komatsubara proponował, że staną się one zalążkiem przy-
szłej Armii Rosyjskiej, wchodzącej w skład Armii Mandżukuo. Wkrótce 
potem w Charbinie sformowano dwa oddziały, każdy liczący po 250 
żołnierzy, pełniące służbę na liniach kolejowych pomiędzy Mukdenem 
a Szanhaiguanem i pomiędzy Kirinem (Cilinem) a Lafachanem. Składały 
się one z trzech pododdziałów piechoty i małego pododdziału kawale-
rii. Następnie powstawały kolejne jednostki, które zostały użyte do walki 
z chińskimi i koreańskimi komunistycznymi oraz republikańskimi par-
tyzantami. Rosyjscy emigranci-monarchiści i Kozacy utworzyli później 

60  Jerzy Brzozowski „Kompendium historii”, s. 283-296, Marek Cabanowski „Tajemnice Mandżurii 
– Polacy w Charbinie”, s. 107-111 i Zygmunt Łukawski „Historia Syberii”, s. 295-322.
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podobne oddziały w Mandżukuo. Sukcesy Rosjan z walce z rebeliantami 
zmusiły Japończyków do rozważenia możliwości szerszego wykorzysta-
nia emigrantów. Organizacja Biała Rosja (Biełaja Rossija), wykorzystując 
autorytet atamana Grigorija Siemionowa, który znał osobiście cesarza Pu 
I, sama wysłała delegację z petycją do cesarza, proponując zorganizowa-
nie liczących 10 tys. żołnierzy Rosyjskich Sił Obronnych w ramach Armii 
Mandżukuo. Nie doszło jednak do tego, gdyż Japończycy postanowili, 
że jednostki rosyjskie należy formować poza Armią Mandżukuo, podpo-
rządkowując je bezpośrednio dowództwu Armii Kwantuńskiej. 

W połowie lat 30. XX wieku 4000 rosyjskich białogwardzistów, 
zgrupowanych w rozmaitych oddziałach, walczyło z komunistycz-
nymi i republikańskimi rebeliantami. Werbunkiem do tych jednostek 
zajmowała się także kierowana przez Rosjan, ale kontrolowana przez 
Japończyków, organizacja o nazwie Prezydium Uchodźców. Rosyjscy 
ochotnicy mieli otrzymywać żołd w wysokości 60 dolarów USA mie-
sięcznie, darmowe umundurowanie (radzieckie mundury przerobione 
na mundury białogwardyjskie) oraz rosyjskie jedzenie. W praktyce 
często nie dostawali żołdu w ogóle, jedli chińskie jedzenie, kwatero-
wali w bardzo złych warunkach z dala od cywilizacji, a do tego byli źle 
traktowani. Już w sierpniu 1933 roku doszło do buntu, który się rozpo-
czął na stacji kolejowej Tungpei. Oddział rosyjski, liczący 21 żołnierzy, 
zabił dwóch japońskich ofi cerów i pięciu żołnierzy, zdobył 5 karabinów 
maszynowych, podpalił stację i uciekł. Japończycy obawiali się, że bun-
townicy mogą przejść na stronę komunistów. Postanowili utworzyć na 
terytorium Cesarstwa Mandżukuo jedną silną jednostkę wojskową pod 
rosyjskim dowództwem. W roku 1936 wszystkie oddziały połączono 
więc w tak zwaną Brygadę Asano. W roku 1937 za jej organizację zabrali 
się ofi cerowie i funkcjonariusze japońskiego wywiadu Tokumu Kikan 
w Charbinie, na których czele stał wówczas generał major Teruzo Ando. 
Formowaniem jednostki zajął się pułkownik Tosahiro Kawabe, ofi cer 
sztabowy Armii Kwantuńskiej. Nazwa brygady – Asano – powstała od 
nazwiska japońskiego ofi cera łącznikowego – pułkownika (potem gene-
rała) Makoto Tasakiego Asano. Organizacja brygady trwała aż do roku 
1938. Początkowo liczyła zaledwie 200 żołnierzy, głównie Kozaków, 
tworzących silny oddział kawalerii. W pierwszej połowie roku 1939 stan 
sięgał 700 ludzi. Brygada Asano stacjonowała w wiosce Erchan, zwanej 
drugą stacją, 60 kilometrów od Charbinu. 

Jednocześnie istniały jednostki dowodzone przez atamana Grigorija 
Siemionowa (dane z roku 1939): Brygada Mongolsko-Buriacka, dwie 
Brygady Kozaków Zabajkalskich, dwie Rosyjskie Szkoły Wojskowe, 
Oddziały Pograniczne i Policja, liczące w sumie 2500 żołnierzy oraz 
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– uznający również dowództwo atamana Siemionowa – Tienciński 
Rosyjski Korpus Kawalerii z generałem Fadiejem L. Glembowem, rozlo-
kowany na okupowanych przez Japonię obszarach Chin. Brygada Asano 
była formalnie, co zdecydowali Japończycy, częścią Armii Mandżukuo, 
podlegała jednak dowództwu Armii Kwantuńskiej. Wynikał z tego 
pewien techniczny kłopot – pułkownik (potem generał) Makoto 
Tasaki Asano częściej przebywał w kwaterze Armii Kwantuńskiej niż 
w Brygadzie Asano. Dowódcą Brygady Asano był Ormianin pułkow-
nik Gurgen Nagolian, zakonspirowany agent NKWD. Pod koniec lat 20. 
XX wieku był on pracownikiem Charbińskiego Instytutu Prawniczego, 
a następnie Policji Kolejowej. W roku 1932 rozpoczął służbę w Armii 
Kwantuńskiej, gdzie szybko dosłużył się stopnia majora. Japońscy 
dowódcy byli oczarowani tym ofi cerem, gdyż Gurgen Nagolian w spo-
sób wyjątkowy rozumiał i odnajdywał się w japońskiej kulturze i tra-
dycji. To Japończykom bardzo imponowało. Mieli do niego wyjątkowe 
zaufanie, co ułatwiało mu pracę agenturalną na rzecz stalinowskiego 
ZSRR. Jednak wielu ofi cerom, rdzennym Rosjanom, nie odpowiadało to, 
że muszą służyć pod komendą Ormianina. 

Ten fakt najbardziej nie pasował przewodniczącemu Rosyjskiej Partii 
Faszy-stowskiej, Konstantinowi Rodzajewskiemu (alias Konstantinowi 
Radziejowskiemu). Japońscy dowódcy przekonali go jednak do puł-
kownika Gurgena Nagoliana w prosty sposób. W marcu 1938 roku szef 
wywiadu japońskiego w Cesarstwie Mandżukuo, generał major Kicziro 
Higuczi zaprosił Konstantina Rodzajewskiego do swojej prywatnej rezy-
dencji na rozmowę od serca, jak to sam określił. Tematem było zama-
zywanie różnic pomiędzy różnymi grupami rosyjskich emigrantów. 
Generał Kicziro Higuczi poinformował rozmówcę, że Cesarstwo Japonii 
po wygranej wojnie planuje przyłączyć rosyjski Daleki Wschód do Białej 
Rosji, gdzie Rosyjska Partia Faszystowska odegra czołową rolę polityczną, 
co zależy od postawy żołnierzy Brygady Asano. Konstantin Rodzajewski 
rozważył tę wiadomość, po czym pojechał do dowództwa Brygady 
Asano i pobłogosławił ją na skuteczną działalność. Do brygady został 
przydzielony Lew Ochutin, działacz Rosyjskiej Partii Faszystowskiej 
i Rosyjskiego Zjednoczenia Faszystowskiego. Zajął się on rekrutowaniem 
ochotników ze środowiska Rosyjskiej Partii Faszystowskiej i Rosyjskiego 
Zjednoczenia Faszystowskiego. Lew Ochutin został szybko sekreta-
rzem Rodzajewskiego, zaś jego żona Nina Grigoriewna Ochutina zastą-
piła niebawem Szejnę Rumiancejewą na stanowisku pierwszej damy 
Wszechrosyjskiego Ruchu Faszystowskich Kobiet. Japońska Armia 
Kwantuńska intensywnie szkoliła żołnierzy i ofi cerów Brygady Asano, 
która w roku 1943 została przekształcona w Rosyjskie Oddziały Wojskowe 
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Armii Mandżukuo. Zamierzano użyć ich do walki z ZSRR, według pro-
jektowanego Planu OCU61. 

29 XII 1934 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Mandżukuo 
wydało decyzję o utworzeniu Biura do spraw Rosyjskich Emigrantów 
w Mandżurii (od roku 1940 roku – Główne Biuro do spraw Rosyjskich 
Emigrantów w Mandżurii) z siedzibą w Charbinie. Jego wszyscy kolejni 
szefowie byli ludźmi atamana Grigorija Siemionowa, kierującego 
Związkiem Kozaków na Dalekim Wschodzie. Biurem kierowali: w latach 
1934-1935 – generał Władimir W. Ryczkow, 1935-1938 – generał Aleksiej 
P. Bakszejew, 1938-1943 – generał Władimir A. Kislicyn i 1943-1945 – 
generał Lew F. Własiewski. Biuro dzieliło się na sześć oddziałów: ogólny, 
kulturalno-oświatowy, administracyjny (z pododdziałem linii kolejo-
wych), gospodarczy, społeczny i prawny. Pracowali w nim jedynie biali 
Rosjanie. Do jego zadań należało sprawowanie nadzoru i koordynowanie 
działalności 142 organizacji rosyjskich: politycznych, społecznych, kultu-
ralnych, religijnych i innych, głównie z białej emigracji, prowadzenie spi-
sów wszystkich byłych obywateli rosyjskich i uchodźców z ZSRR (zareje-
strowano ponad 44000 ludzi), przebywających na terytorium Cesarstwa 
Mandżukuo, pomoc dla uchodźców z ZSRR, ochrona i rozwój rosyjskiej 
kultury oraz wspieranie Cerkwi Prawosławnej. Poza tym spełniało ważną 
rolę centrum walki antykomunistycznej i antyradzieckiej, m.in. wyda-
jąc pisma „Puć Azii” i „Gołos Emigrantow”. Kierownictwo Biura ściśle 
współpracowało z władzami Cesarstwa Mandżukuo i z japońskimi służ-
bami wywiadowczymi. Japończycy planowali atak na ZSRR (Plan OCU) 
i potrzebni im byli Rosjanie, przewidywani do przejęcia tam władzy. 
Z pomocą Biura prowadzili wojskowe szkolenie rosyjskich emigrantów 
i tworzyli z nich oddziały wojskowe (Brygada Asano). Od roku 1938 
Biuro współpracowało z Rosyjską Partią Faszystowską Konstantina W. 
Rodzajewskiego, który, podobnie jak jego zastępca, stał na czele jednego 
z terenowych oddziałów Biura.

W sierpniu 1935 roku powstał Dalekowschodni Związek Wojskowych 
(Dalniewostocznyj Sojuz Wojennych), będący w rzeczywistości siód-
mym oddziałem Głównego Biura do spraw Emigrantów Rosyjskich 
w Mandżurii. Grupował różne organizacje emigrantów rosyjskich, m.in. 
Związek Kozaków na Dalekim Wschodzie, Rosyjską Partię Faszystowską 
oraz Związek Muszkieterów Księcia Nikity Michajłowicza, zapewnia-
jąc Japończykom pełną kontrolę nad nimi. Związek uczestniczył w two-
rzeniu Brygady Asano, tak zwanego Oddziału Pieszkowskiego, a także 
61 Jerzy Brzozowski „Kompendium historii”, s. 283-296, Marek Cabanowski „Tajemnice Mandżurii 

– Polacy w Charbinie”, s. 107-111, Zygmunt Łukawski „Historia Syberii”, s. 295-322, Leszek 
Molendowski „U boku Japonii o wolną Rosję. Brygada „Asano” i inni”, s. 1-3 i Włodzimierz 
Wowczuk „Mandżukuo”, s. 68-103.
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Zachingańskiego Korpusu Kozackiego w składzie pięciu pułków kawa-
lerii, dwóch dywizjonów artylerii i samodzielnej sotni kawalerii. Od roku 
1938 na czele Związku stał generał Władimir A. Kislicyn. 

 Rosjanom, przebywającym na terenie Cesarstwa Mandżukuo, 
Japończycy sugerowali ideę restauracji caryzmu i samodzierżawia 
w oparciu o Rosyjską Cerkiew Prawosławną. Przy okazji rocznic tragicznej 
śmierci ostatniego cara Rosji Mikołaja II Romanowa japońska prasa pisała 
broniące go, sążniste artykuły, a krytykujące bolszewików, którzy roz-
strzelali monarchę wraz z rodziną. Stało się to w nocy z 16 na 17 VII 1918 
roku w Jekatierinburgu (Swierdłowsku) na mocy uchwały Uralskiej Rady 
Obwodowej, gdy do miasta zbliżały się białogwardyjskie wojska admirała 
Aleksandra Kołczaka (wspierane przez Japończyków). W Mandżukuo 
przebywał ataman Griogorij Siemionow, który poza tym, że pracował dla 
Japończyków już od początku lat 20. XX wieku, to właśnie te ziemie uznał 
za przyczółek, skąd będzie można w późniejszym okresie zaatakować 
ZSRR i przywrócić w Rosji carat62.

Polacy w Cesarstwie Mandżukuo nie angażowali się tak bardzo we 
współpracę z Japończykami i władzami Cesarstwa Mandżukuo. Z jed-
nej strony podczas inwazji japońskiej w roku 1932 utworzyli w Charbinie 
samoobronę miejską, której dowódcą był niejaki Kulesza. W latach 
1932-1941 stosunki pomiędzy Polakami z Charbinu i całej Mandżurii 
a Japończykami i Cesarstwem Mandżukuo były generalnie poprawne. 
Normalnie funkcjonowały polskie parafi e rzymskokatolickie, w tym 
dwie w Charbinie (parafi a Św. Stanisława Biskupa i parafi a Św. Jozafata 
Kuncewicza – kościół Na Przystani), po jednej w Mandżurii (Manczuli) 
i Hajlarze, Gimnazjum Polskie imienia Henryka Sienkiewicza, polski klub 
Stowarzyszenie „Gospoda Polska”, polska prasa: „Tygodnik Polski”, 
dwutygodnik „Listy Charbińskie”, potem „Daleki Wschód” i inne. Działał 
Konsulat Polski z konsulem Jerzym Litewskim na czele, po utworzeniu 
Mandżukuo, podporządkowany Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej 
w Tokio, w miejsce Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Nankinie/
Pekinie w Republice Chińskiej. Po nawiązaniu przez Rzeczpospolitą 
stosunków dyplomatycznych z Cesarstwem Mandżukuo w roku 1938, 
przemianowany został na Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej 
w Charbinie. Funkcjonowały także i inne polskie instytucje. Generalnie 
Japończycy zmierzali do uszczuplenia cudzoziemskich wpływów na 
terenie Cesarstwa Mandżukuo i z tego powodu po odkupieniu od ZSRR 
Kolei Wschodniochińskiej, wypowiedzieli pracę wszystkim polskim kole-
jarzom, co spowodowało ich powrót do Polski. Podobnie Japończycy 

62 Norbert Boratyn „Prometeizm jako metoda realizacji piłsudczykowskiej polityki federalistycz-
nej”, s. 12-18 i Jerzy Brzozowski „Kompendium historii”, s. 283-296.
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doprowadzili do wywłaszczenia Władysława Kowalskiego, polskiego 
potentata drzewnego, zwanego „królem lasów”, z jego liczących 5760,6 
km2 koncesji leśnych, położonych pomiędzy Ja Kuui a Mulinem na 
wschód od Charbinu. Kowalski posiadał dwa zmechanizowane tartaki, 
jedyną w Mandżurii fabrykę sklejki (forniru), specjalne laboratorium 
badawcze nad fornirem i prywatne linie kolejowe w granicach swoich 
koncesjach. Miał ponadto na niewielkiej głębokości 4 metrów złoża węgla 
kamiennego. Na dawniej bezludnych i zalesionych obszarach osiedlił 
ponad milion Chińczyków (dane z roku 1925), którzy pracowali przy 
wyrębie i obróbce drzew, a na wylesionych obszarach zaczęli uprawiać 
zboża, konopie, tytoń, rozwinęli ogrodnictwo, hodowlę bydła i drobiu. 
Pomimo tego Japończycy uznali, że należy przejąć jego dobra. W później-
szym okresie został nawet na krótko aresztowany. Zmarł w roku 1940. 

Polacy bronili się, tworząc legalnie działające organizacje, takie jak 
Polskie Towarzystwo Kolonizacyjne, popierające akcję osiedlania Polaków 
na roli w Cesarstwie Mandżukuo, zakładając w Charbinie Bank Polsko-
Azjatycki, a także reorganizując tamtejsze Gimnazjum Polskie, nada-
jąc mu profi l handlowo-ekonomiczny. Jeszcze w roku 1933 Kazimierz 
Grochowski i przybyły z Polski Aleksander Janta-Połczyński, przedstawi-
ciel Ligi Morskiej i Kolonialnej, wybrali się do Bargi w północno-zachodniej 
części Mandżukuo, przy styku z granicą Mongolskiej Republiki Ludowej 
i ZSRR, w celu zbadania możliwości polskiego osadnictwa na terenie 
koncesji Kazimierza Grochowskiego. Modelem do naśladowania było tu 
liczące 30 krów wzorcowe gospodarstwo hodowlane państwa Wojtylaków 
w Aszyche. Celem ekonomicznym miał być eksport płodów rolnych 
i materiałów wyprodukowanych przez polskich osadników w Cesarstwie 
Mandżukuo do Cesarstwa Japonii. Wywiady polski i japoński nadal ze 
sobą współpracowały, zarówno w Polsce, w Japonii, jak i  Mandżukuo63. 

W okresie penetracji rosyjskiej pod koniec XIX wieku zaczęli napływać 
do Mandżurii muzułmanie z Rosji. Dołączyli oni do wyznawców islamu 
sunnickiego, wywodzących się od arabskich i perskich kupców oraz zmie-
szanych z Chińczykami, tworzących społeczność Huihui. Przede wszyst-
kim byli to Tatarzy Nadwołżańscy. Część z nich pracowała przy budowie 
Kolei Wschodniochińskiej, część przy wyrębie lasów, największa jednak 
grupa zajmowała się drobnym handlem. Wzdłuż całej linii kolejowej 
założyli wiele bufetów, restauracji, a także straganów z gastronomią. Na 
początku XX wieku w Charbinie, Hajlarze, Mukdenie i  innych mniejszych 
miejscowościach powstawały tatarskie gminy muzułmańskie i religijne 
organizacje charytatywne, budowano meczety, przy których otwierano 

63  Marek Cabanowski „Tajemnice Mandżurii – Polacy w Charbinie”, s. 15-105 i s. 117-119 i Marian 
Kałuski „Polacy w Chinach”, s. 45-67, s. 117-129, s. 137-146 i s. 171-177.
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szkoły koraniczne. Tatarzy z Powołża i Syberii oraz miejscowi muzułma-
nie Huihui zostali zasileni przez nową falę emigrantów tatarskich, którzy 
pojawili się w Mandżurii w latach 20. XX wieku, uciekając przed bolsze-
wikami. Wraz z nimi pojawili się też: Karakałpacy, Kazachowie, Kirgizi, 
Uzbecy, Tadżycy i Turkmeni. 

W listopadzie 1920 roku do Mandżurii przybyli również Baszkirzy, 
zarówno cywile, jak i żołnierze z dawnych baszkirskich oddziałów carskiej 
armii, liczące około 2000 osób. Na ich czele stał baszkirski murza Mohammed 
Gabdułchaj Kurbangalijew, jeden z protegowanych atamana Siemionowa. 
Mandżurscy muzułmanie przygarnęli przybyszów, większość z nich 
zatrudnili w drobnym handlu, a także ułatwili im adaptację w Mandżurii, 
wspierając duchowo i materialnie. Baszkirscy emigranci byli natomiast 
dużo lepiej wykształceni religijnie, dzięki czemu tutejszy islam sunnicki 
zyskał na znaczeniu. Działo się tak dlatego, że ród Kurbangalijewów bar-
dzo dbał o to, aby Baszkirzy wyznawali czystą postać islamu sunnickiego 
hanafi ckiej szkoły prawnej. Zdarzały się powroty niektórych Baszkirów 
do ZSRR, które z reguły kończyły się dla reemigrantów represjami ze 
strony komunistów, od łagrów po kary śmierci włącznie. Ataman Grigorij 
Siemionow wciągnął murzę Mohammeda Gabdułchaja Kurbangalijewa 
do współpracy z Armią Kwantuńską. Murza został ekspertem do spraw 
islamu i ludów muzułmańskich. Japończycy werbowali wyznawców 
islamu do swoich celów politycznych. Po opanowaniu Azji Środkowej 
planowali utworzenie tam Wielkiego Państwa Muzułmańskiego o statusie 
zbliżonym do Mandżukuo, podobnie jak w Europie Wschodniej. Zasady 
ustrojowe tych państw opracowywał sam Kurbangalijew. Japończycy 
zamierzali uczynić go przywódcą jednego z nich. 

Po powstaniu Mandżukuo japońscy naukowcy prowadzili badania 
etnografi czne nad społecznościami wyznawców islamu sunnickiego, 
zarówno Huihui, jak i emigrantów z Rosji. Miejscowi muzułmanie zostali 
urzędowo uznani za piątą społeczność w państwie, uzyskując pewne 
polityczne wpływy. Jednak dopiero w roku 1939 roku zorganizowano 
Związek Muzułmanów Mandżurii (Manczu Yisilan Xiehui), będącym sek-
cją powstałego w roku 1930 Związku Muzułmanów Japonii (Dai Nihon 
Kaikio Kiokai). Islam w Cesarstwie Mandżukuo zajmował specjalne 
miejsce w planach japońskich. Ofi cjalnie Japończycy podkreślali pokre-
wieństwo islamu i rdzennych form kultury japońskiej, traktując chrze-
ścijaństwo jako religię sprzeczną z tradycją wschodnioazjatycką. W rze-
czywistości jest więcej podobieństwa pomiędzy chrześcijaństwem a isla-
mem, niż pomiędzy islamem a szintoizmem i buddyzmem zen. Dużym 
wydarzeniem stała się pielgrzymka do Mekki muzułmanów z Cesarstwa 
Mandżukuo, w której uczestniczyło wielu japońskich agentów. Poza 
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celem typowo religijnym, pielgrzymka miała pokazać władzom państw 
muzułmańskich i społeczeństwom Bliskiego Wschodu polityczną stabil-
ność Cesarstwa Mandżukuo oraz atrakcyjność idei Wan Dao, która z isla-
mem miała niewiele wspólnego.

Murza Mohammed Gabdułchaj Kurbangalijew został Wielkim 
Muftim Dalekiego Wschodu, religijnym zwierzchnikiem około 2 mln. 
muzułmanów w Cesarstwie Mandżukuo. Prowadził energiczną dzia-
łalność misjonarską na Dalekim Wschodzie, także na terenie Cesarstwa 
Japonii, zwłaszcza wśród Koreańczyków, szczególnie tych, przeby-
wających w Mandżurii. Po powrocie do Korei, przenosili oni islam do 
swojego kraju, wówczas japońskiej prowincji. W samej Japonii Tatarzy 
Nadwołżańscy i Baszkirzy nawrócili na islam pewną liczbę Japończyków 
oraz wybudowali tam pierwsze meczety już w latach 20. XX wieku. Imam 
Kurbangalijew przybył do Japonii i doprowadził do utworzenia gmin 
muzułmańskich w Tokio (w roku 1925 została zarejestrowana licząca 250 
osób Tokijska Wspólnota Muzułmańska), Nagoi, Jokohamie, Kumamoto 
i Kobe (do roku 1935). W Tokio, w roku 1927 powstała szkoła dla dzieci 
muzułmańskich z imamem Kurbangalijewem jako dyrektorem, a w roku 
1935 analogiczne szkoły w Nagoi i Kobe. 

W roku 1929 Kurbangalijew powołał do życia drukarnię, w której wyda-
wał szkolne podręczniki oraz muzułmańską literaturę religijną w językach 
tureckich i po arabsku, a od roku 1932 czasopismo, poświęcone muzułmań-
skiemu życiu religijnemu w Japonii. W roku 1934 po raz pierwszy w dzie-
jach Cesarstwa Japonii został tam wydany Koran, natomiast w roku 1938, 
dzięki poparciu wielkich japońskich koncernów, czyli zaibatsu, w Tokio 
otwarto centralny meczet, w którym imamem był Mohammed Gabdułchaj 
Kurbagalijew. Faktycznym mózgiem propagowania islamu w Cesarstwie 
Japonii był nadwołżański uczony muzułmański, także Baszkir, Abdurraszid 
Ibragimow, mający bardzo dobre układy z generałami Japońskiej Armii 
Cesarskiej, dzięki czemu imam Kurbangalijew miał możliwość negocja-
cji z japońskimi ofi cerami. Wkrótce po otwarciu meczetu jego sytuacja 
jednak się pogorszyła. Problem polegał na tym, że imam Kurbangalijew 
odniósł sukcesy w akcji misyjnej w Cesarstwie Japonii, nawracając sporą 
liczbę Japończyków na islam. Został aresztowany i oskarżony o podwa-
żanie boskości cesarza Hirohito, który, według religii szintoistycznej, był 
potomkiem syna bogini Amaterasu. Ostatecznie Kurbangalijewa wyda-
lono na Półwysep Liaotuński do portu Dairen (Talien, czyli Dalnyj) przy 
granicy z Cesarstwem Mandżukuo, gdzie do roku 1945 pozostawał ima-
mem i przywódcą religijnym tamtejszych muzułmanów. 

Osłabienie pozycji imama Kurbangalijewa wiązało się też z przybyciem 
do Japonii w roku 1933 Tatara Nadwołżańskiego Ajaza Ishakiego, który 
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podczas rosyjskiej rewolucji 1905-1907 stał na czele Tatarskiej Partii Socjal-
Rewolucyjnej, a po I wojnie światowej mieszkał w Berlinie, zakładając 
i redagując tatarski miesięcznik „Milli Jol”. Na przełomie lat 20. i 30. XX 
wieku przebywał w Polsce. Był twórcą emigracyjnego ruchu tatarskiego 
o nazwie Idel-Ural, którego celem było założenie Republiki Idel-Uralskiej 
pomiędzy Wołgą a Uralem, od Sury na północy po Morze Kaspijskie na 
południu. Udzielał się ponadto w ruchu prometejskim. Pewne koła ofi -
cerskie japońskiej armii zaproponowały mu zorganizowanie muzułmań-
skich białogwardzistów do projektowanego ataku na ZSRR (Plan OCU). 
Zaproszony został do Cesarstwa Japonii, gdyż miał bardzo dobre reko-
mendacje ze strony II Oddziału Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 
a poza tym był świetnym mówcą i uznanym antyradzieckim (antyko-
munistycznym) działaczem politycznym. Wiązało się to z odsunięciem 
na boczny tor imama Mohammeda Gabdułchaja Kurbangalijewa. Ajaz 
Ishaki, będąc świeckim działaczem narodowym i socjalistą z przekonania, 
miał dość sceptyczne nastawienie do religii muzułmańskiej. Jako Tatar 
urodzony w Kazaniu, uważał poczynania Baszkirów za separatyzm, skie-
rowany przeciwko Tatarom Nadwołżańskim. Dlatego już w latach 1933-
1934, w muzułmańskich skupiskach w Cesarstwie Japonii i Cesarstwie 
Mandżukuo stworzył sieć tatarskich placówek narodowych. Generalnie 
Japonia wykorzystywała islam do ustanawiania i wzmacniania, zwłasz-
cza w Azji, swego znaczenia politycznego i gospodarczego, mającego 
jednocześnie na celu osłabienie wpływów europejskich mocarstw kolo-
nialnych, szczególnie Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, 
a także ZSRR64. 

Po podpisaniu Paktu Antykominternowskiego 25 XI 1936 roku 
Armia Kwantuńska i Armia Mandżukuo przystąpiły do prowokacji na 
granicach ZSRR, których celem było korzystne korygowanie linii gra-
nicznych tam, gdzie były jakiekolwiek wątpliwości co do ich przebiegu. 
Pierwszą taką operacją był incydent na Amurze, przy północnej granicy 
Cesarstwa Mandżukuo, w czerwcu 1937 roku. Podczas drugiej, w lipcu 
1938 roku, żołnierze Armii Kwantuńskiej przekroczyli granicę z ZSRR 
w miejscowości Czangkufeng nad rzeką Tumen i jeziorem Chasan, na 
południowy zachód od Władywostoku, dokładnie w miejscu zetknię-
cia się granic ZSRR, Cesarstwa Mandżukuo i Cesarstwa Japonii (Korei). 
Japończycy zostali odparci, jednak ponownie zaatakowali dwa ważne 
strategicznie wzgórza, lecz na początku sierpnia 1938 roku Armia 
Czerwona przegrupowała siły i wyparła ich z zajmowanych pozy-
cji. Kolejną prowokacją był tak zwany incydent w Nomonhanie, czyli 
64 Norbert Boratyn „Prometeizm jako metoda realizacji piłsudczykowskiej polityki federalistycz-

nej”, s. 12-18 i s. 25 i Mariusz Marszewski „Wieloetniczny islam w Mandżurii – element krajo-
brazu kulturowego regionu w I połowie XX wieku”, s. 1-8.
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atak armii Mandżukuo na terytorium Mongolskiej Republiki Ludowej 
w nocy z 11 na 12 V 1939 roku. Początkowo walki były nieznaczne 
i toczyły się na wschodnim krańcu Mongolii. Potem po stronie mon-
golskiej stanęła Armia Czerwona, zaś po stronie mandżurskiej – Armia 
Kwantuńska. Japończycy zepchnęli wojska mongolskie do rzeki 
Chałchy, która wpada do jeziora Buir Nur. Rozgorzały trwające trzy 
miesiące ciężkie walki nad Chałchyn Goł. 

 Od 1 VII 1939 roku działania nabrały rozmachu. W składzie 23 Dywizji 
Piechoty Armii Kwantuńskiej, której dowódcą był generał Miczitaro 
Komatsubara, walczyła złożona z Rosjan Brygada Asano. Jej żołnierze 
byli wykorzystywani jako zwiadowcy i tłumacze, walczyli także na 
tyłach Armii Czerwonej i Mongolskiej Armii Ludowo-Rewolucyjnej jako 
jednostka specjalna, przebrana w radzieckie mundury. Podczas zacię-
tych walk nad Chałchyn Goł brygada została prawie całkowicie znisz-
czona, jednak straty uzupełnił zaciąg kolejnych ochotników. Bardzo 
wielu młodych Rosjan, mieszkających w Cesarstwie Mandżukuo chciało 
bowiem walczyć przeciwko komunistom. 20 VIII 1939 roku rozpoczęła 
się ofensywa oddziałów Armii Czerwonej, dowodzonych przez kom-
kora (dowódcę korpusu) Gieorgija Żukowa, zakończona zwycięstwem 
nad wojskami japońsko-mandżurskimi. We wrześniu 1939 roku ZSRR 
i Cesarstwo Japonii podpisały rozejm, kończący całą operację i przy-
wracający sytuację polityczną sprzed incydentu w Nomonhanie. Pod 
Chałchyn Goł poległo od 8440 do 25000 żołnierzy japońskich i mandżur-
skich, rannych zostało około 8700, wielu dostało się do niewoli radziec-
kiej lub mongolskiej65. 

 Pomimo takiego obrotu spraw, Japoński Sztab Generalny opraco-
wał dokładniejszą wersję Planu OCU, czyli ataku na ZSRR z terytorium 
Cesarstwa Mandżukuo, pod nazwą Kantoku En. Aby w przyszłości uła-
twić planowaną inwazję, Armia Kwantuńska została rozbudowana, a na 
terytorium Cesarstwa Mandżukuo wybudowano nowe linie kolejowe, 
około 200 lotnisk, powstały umocnione rejony, magazyny wojskowe 
i wiele zakładów przemysłowych, w których robotnikami byli głównie 
Chińczycy. W latach 1940-1941 Japończycy przeszkolili 2000 mandżur-
skich Rosjan do walki na tyłach Armii Czerwonej, sabotażu i akcji wywia-
dowczych. 16 II 1940 roku, realizując wstępną fazę Planu OCU, generał 
major Hikosaburo Hata ze sztabu Armii Kwantuńskiej w stolicy Cesarstwa 
Mandżukuo Sincinie przeniósł się do Tokumu Kikan (Służb Specjalnych), 
gdzie przedstawił plan wykorzystania żołnierzy Brygady Asano jako 
jednostki szturmowej w planowanym ataku na ZSRR. Sugerował także 
65 Ludwik Bazylow „Historia Mongolii”, s. 334-337, Leszek Molendowski „U boku Japonii 

o wolną Rosję. Brygada „Asano” i inni”, s. 1-3, Jolanta Tubielewicz „Historia Japonii”, s. 414-417 
i Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 93 i s. 111.
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rozbudowanie jednostki do rozmiaru dywizji i utworzenie kolejnych 
rosyjskich jednostek wojskowych w Mandżukuo66. 

23 VIII 1939 roku III Rzesza Niemiecka podpisała z ZSRR Traktat 
Ribbentrop-Mołotow, bez uzgodnienia z Cesarstwem Japonii. Japonia 
uznała ten układ, którego celem było de facto zniszczenie Rzeczypospolitej 
Polskiej, za akt skrajnej nielojalności, gdyż liczyła na wspólny z Niemcami 
atak na ZSRR. 1 IX 1939 po wybuchu wojny i  dojściu do władzy tak zwa-
nego drugiego rządu premiera księcia Fumimaro Konoe, kontrolowanego 
całkowicie przez wojsko, władze Cesarstwa Japonii zaczęły dążyć do skie-
rowania swojej ekspansji na Azję południowo-wschodnią. Uporządkowały 
także sytuację polityczną w samym cesarstwie, doprowadzając w roku 1940 
do połączenia się wszystkich partii politycznych w jedno Stowarzyszenie 
Wspierania Rządu Cesarskiego (Taisei Yokusankai). 23 IX 1940 roku 
Japonia i powstały po pokonaniu Francji przez III Rzeszę rząd w Vichy 
marszałka Philippe’a Petaina podpisały traktat, na mocy którego Japońska 
Armia Cesarska wkroczyła do Indochin Francuskich (Wietnamu, Laosu 
i Kambodży), gdzie uzyskała prawo do zakładania baz wojskowych i swo-
bodnego tranzytu. Jednocześnie w Chinach Armia Japońska opanowała 
ogromne terytoria tego kraju, od Cesarstwa Mandżukuo aż po Wietnam. 

27 IX 1940 roku w Berlinie III Rzesza, Cesarstwo Japonii i Królestwo 
Włoch podpisały traktat sojuszniczy, zwany potocznie Osią. Na jego 
mocy Japonia uznała i respektowała przewodnictwo Niemiec i Włoch 
w tworzeniu nowego porządku w Europie, a Niemcy i Włochy uznały 
i respektowały przewodnictwo Japonii w tworzeniu nowego porządku 
na obszarze wielkowschodnioazjatyckim. W wypadku wygrania wojny 
przez państwa Osi, pod kontrolą Japonii znalazłyby się Chiny, cała Azja 
Południowo-Wschodnia, azjatycka część ZSRR aż po 70 południk długo-
ści wschodniej, całe Indie, włącznie z obecnym Pakistanem i Cejlonem (Sri 
Lanką), Afganistan, Australia, Nowa Zelandia, cała Oceania, w Ameryce 
Północnej Aleuty i Alaska, zaś w Afryce – Madagaskar. 

W I połowie lat 30. XX wieku Japonia interesowała się też Cesarstwem 
Etiopii, co pokrywało się czasowo z utworzeniem Mandżukuo i prze-
kształceniem go w Cesarstwo Mandżukuo. W obliczu włoskich przygo-
towań wojennych, cesarz Etiopii Hajle Sellasje I próbował umacniać mię-
dzynarodową pozycję swego kraju. Licząc wciąż jeszcze na możliwość 
wykorzystania starych konfl iktów między tradycyjnymi mocarstwami 
kolonialnymi, podjął próby nawiązania kontaktów z krajami, które nie 
były do tej pory zainteresowane Etiopią. Miało to cesarzowi dać większą 
66 Andrzej Bartnicki. Joanna Mantel-Niećko „Historia Etiopii”, s. 366-368, Jerzy Brzozowski „Kom-

pendium historii”, s. 296-301, Marek Cabanowski „Tajemnice Mandżurii – Polacy w Charbinie”, 
s. 117-119, Jolanta Tubielewicz „Historia Japonii”, s. 414-424 i Włodzimierz Wowczuk 
„Mandżukuo”, s. 103-119. 
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swobodę działania na terenie międzynarodowym, jednak w przeded-
niu wojny zdołano nawiązać kontakty zaledwie z dwoma krajami spoza 
kręgu dotychczasowych zagranicznych partnerów Cesarstwa Etiopii. Były 
to: Japonia i Polska. Większego znaczenia zdążyły nabrać tylko kontakty 
z Japonią, która już na progu lat 30. XX wieku była najpotężniejszym part-
nerem handlowym Etiopii. W roku 1934 import towarów japońskich prze-
wyższył łączną sumę importu m.in. z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, 
Włoch, USA i Egiptu, które były przedtem najważniejszymi partnerami 
handlowymi Cesarstwa Etiopii. W tymże roku zawarto w Tokio Traktat 
Japońsko-Etiopski, który przewidywał osiedlenie w Etiopii pewnej liczby 
obywateli japońskich. 

26 XII 1934 roku podpisano w Paryżu Polsko-Etiopski Traktat Przyjaźni, 
Handlowy i Osiedleńczy. Jego sygnatariuszami byli: poseł Cesarstwa 
Etiopii we Francji – Tekle Hawariat oraz ambasador Rzeczypospolitej 
Polskiej we Francji – Alfred Chłapowski. Traktat składał się z czterech 
artykułów, które postanawiały, że między oboma krajami będą zacho-
wane stosunki przyjazne i pokojowe oraz, że obie strony będą mogły 
ustanowić wzajemnie przedstawicielstwa dyplomatyczne i handlowe. 
Gwarantowano również wzajemnie klauzulę największego uprzywi-
lejowania w dziedzinie handlowej, celnej i osiedleńczej. Istniało duże 
prawdopodobieństwo powstania sojuszu Cesarstwa Japonii i Cesarstwa 
Mandżukuo z Rzeczpospolitą Polską i z Cesarstwem Etiopii. Traktat ten 
wobec zaostrzenia stosunków włosko-etiopskich nie wszedł w życie. 
W związku z tym japońskie plany z roku 1934 wspierania Etiopii 
(w latach 1935-1936 podbitej przez Włochy i wcielonej do Włoskiej Afryki 
Wschodniej – Africa Orientale Italiana) i założenia nieopodal Addis Abeby 
osady dla Japończyków zostały uznane za nieaktualne. 

 Kiedy w marcu 1941 roku Adolf Hitler próbował przekonać Japonię 
do wspólnego ataku na ZSRR, japoński minister spraw zagranicznych 
Josuke Matsuoka nie został wcale poinformowany o Planie Barbarossa, 
dotyczącym niemieckiej napaści na ZSRR. Jak widać, obie strony nie 
ufały sobie. W efekcie 13 IV 1941 roku doszło w Moskwie do podpisania 
przez Wiaczesława Mołotowa i Josuke Matsuokę Paktu o Neutralności 
pomiędzy Japonią a ZSRR. W ten sposób Cesarstwo Japonii odpłaciło 
się Rzeszy za Pakt Ribbentrop-Mołotow, przyczyniając się znacznie do 
powstania polityczno-militarnego układu, w wyniku którego blok państw 
Osi nie mógł wygrać II wojny światowej. Jedyną bowiem szansą na to, 
był wspólny niemiecko-japoński atak na ZSRR, a po zwycięstwie skupie-
nie się na pokonaniu Wielkiej Brytanii i jej satelitów, takich jak Kanada, 
Australia, Nowa Zelandia itp. Na końcu natomiast zniszczenie osamot-
nionych Stanów Zjednoczonych. 
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Pomimo Paktu o Neutralności Japonia nie zaniechała działalności 

dywersyjnej przeciwko ZSRR, ale swoje przedsięwzięcia militarne skie-
rowała przeciwko aliantom zachodnim. Cesarstwo Mandżukuo stało 
się bezpieczną bazą materiałową do prowadzenia przez Japonię dzia-
łań wojennych na Dalekim Wschodzie, w Azji południowo-wschodniej 
oraz Oceanii. W lecie 1941 roku Japońska Armia Cesarska zajęła znaczne 
obszary w Chinach. 28 VII 1941 roku rozpoczęła okupację południowej 
części Francuskich Indochin (Wietnamu, Laosu i Kambodży). Dwie pół-
nocne prowincje Kambodży Japończycy przekazali swojemu sojuszni-
kowi w Azji południowo-wschodniej – Królestwu Tajlandii.

 18 X 1941 roku podał się do dymisji książę Fumimaro Konoe, będący 
przeciwnikiem ataku na USA. Cesarz Hirohito mianował wtedy premie-
rem generała Hideki Todzio, byłego dowódcę Kempeitai w Cesarstwie 
Mandżukuo w latach 1935-1937, potem szefa sztabu Armii Kwantuńskiej, 
w latach 1938-1940 wiceministra wojny Cesarstwa Japonii, a w latach 1940-
1941 ministra wojny. Premier był zwolennikiem ataku na USA. W polityce 
wewnętrznej wysuwał na pierwszy plan własną osobę w sprawowaniu 
władzy, co nie było typowe dla kultury japońskiej, gdzie podkreślało się 
tylko rolę samego cesarza. Poza tym pozostał cały czas w czynnej służ-
bie wojskowej, zajmując stanowiska szefa rządu i naczelnego dowódcy 
Japońskiej Armii Cesarskiej.

7 XII 1941 roku Cesarstwo Japonii zaatakowało Stany Zjednoczone, 
napadając na Pearl Harbor, na amerykańskich Hawajach, a także wypo-
wiedziało wojnę: Stanom Zjednoczonym, Wielkiej Brytanii, Australii, 
Nowej Zelandii, Kanadzie i okupowanej przez Niemcy Holandii. 
Wypowiedzenie przez III Rzeszę i Królestwo Włoch wojny Stanom 
Zjednoczonym 11 XII 1941 roku wytworzyło sytuację, w której wygra-
nie wojny przez państwa Osi stało się całkowicie wykluczone. Pomiędzy 
grudniem 1941 roku a majem 1942 Japończycy zajęli terytoria brytyj-
skie: Hongkong, część Nowej Gwinei, Archipelag Bismarcka, Wyspy 
Salomona, Malaje, Singapur (15 II 1942 roku), Brunei i Birmę aż po Kohimę, 
Imphal i Wyspy Andamany i Nikobary w Indiach; terytoria holender-
skie: Holenderskie Indie Wschodnie, czyli Indonezję, i terytoria wcho-
dzące w skład USA lub państwa powiązane z USA, jak Guam i Aleuty 
oraz Filipiny. Cesarstwo Japonii opanowało ogromne obszary Oceanu 
Spokojnego aż po Guadalcanal, Wyspy Gilberta i Wyspy Salomona na 
południowym wschodzie, po Wake na wschodzie i Aleuty na północnym 
wschodzie. 

Cesarstwo Mandżukuo formalnie było w stanie wojny z tymi samymi 
wszystkimi państwami, co Cesarstwo Japonii. Wspierało japoński wysi-
łek militarny przede wszystkim gospodarczo, leżąc z dala od działań 
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wojennych i frontów II wojny światowej (do czasu). Charakterystycznym 
przykładem powiązań Mandżukuo z Japonią, formalnie sojuszniczych, 
a w praktyce satelickich, było orędzie cesarza Pu I  ogłoszone 8 XII 1941 
roku, gdy Cesarstwo Japonii wypowiedziało wojnę Wielkiej Brytanii 
i Stanom Zjednoczonym: W dniu dzisiejszym Jego Cesarska Mość Tenno 
(Hirohito), panujący w zaprzyjaźnionej Wielkiej Japonii, raczył wypowie-
dzieć wojnę Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii. Należy wszystkie siły 
naszego państwa skierować na poparcie w wojnie prowadzonej przez zaprzyjaź-
nioną Japonię, dążyć do umocnienia wielkiej sprawy ustanowienia nowego ładu 
w Azji Wschodniej, realizując tym świetlany ideał pokoju na całym świecie. Po 
prostu wojna i walka o pokój, znana nam z innego okresu i innego sys-
temu politycznego, ale jak wynika z tego, pewne elementy są wspólne 
dla wielu rozmaitych układów. Niemniej wyraźnie widać, że Cesarstwo 
Mandżukuo podjęło się – bo musiało się podjąć – gospodarczego wspie-
rania japońskiego wysiłku militarnego zgodnie z programem „Azja dla 
Azjatów”67. 

Do grudnia 1941 roku Polacy w Cesarstwie Mandżukuo pozosta-
wali pod opieką Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej 
z siedzibą w Charbinie. Za zgodą Rządu Emigracyjnego w Londynie 
nadal była utrzymywana współpraca ofi cerów polskiego wywiadu 
i wywiadu Japonii, co też miało miejsce w Charbinie. W przy-
padku Polaków z Mandżukuo taka współpraca była nieraz bardzo 
korzystna. Przykładowo, dzięki posiadaniu obywatelstwa i paszportu 
Cesarstwa Mandżukuo przez polskiego wywiadowcę majora Michała 
Rybikowskiego (alias Petera Iwanowa), mógł on na terenie okupowanej 
przez III Rzeszę Polski prowadzić działalność konspiracyjną w Armii 
Krajowej. Był traktowany przez Niemców jako obywatel zaprzyjaźnio-
nego państwa, a w wypadku aresztowania interweniowały w jego obro-
nie służby dyplomatyczne Cesarstwa Mandżukuo. Japończycy wobec 
Polaków nie stosowali w zasadzie żadnych represji (jedynie w bardzo 
wyjątkowych wypadkach), ale dotyczyło to tylko Charbinu. Im dalej 
od Charbinu, tym postępowanie wobec Polaków było ostrzejsze, czego 
przykładem jest aresztowanie małżeństwa Kolendów z Handaohendzy. 

Po ataku japońskim na USA i Wielką Brytanię zostały zerwane sto-
sunki dyplomatyczne pomiędzy Rządem Emigracyjnym Rzeczypospolitej 
Polskiej w Londynie a Cesarstwem Japonii i Cesarstwem Mandżukuo. 
Jednak nie musiało wcale do tego dojść, chyba, że wynikło z zakuliso-
wej polityki III Rzeszy, albo zadecydowały tak: Japonia i Mandżukuo 
wobec znalezienia się Polski po stronie koalicji antyhitlerowskiej. Jeśli 

67 Leszek Molendowski „U boku Japonii o wolną Rosję. Brygada „Asano” i inni”, s. 1-3 i Włodzimierz 
Wowczuk „Mandżukuo”, s. 110. 
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taką decyzję podjął polski rząd emigracyjny w Londynie samodzielnie 
lub na podstawie żądań aliantów, to popełnił zasadniczy błąd polityczny, 
po pierwsze dlatego, że zostawił mandżurskich Polaków bez opieki, a po 
drugie – nie należy palić za sobą wszystkich mostów. Możliwe, że stało 
się tak na skutek presji Brytyjczyków lub Amerykanów, co wskazywałoby 
też, jaki był w rzeczywistości zakres suwerenności polskiego Państwa na 
obczyźnie.

Likwidatorem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej 
w Charbinie była tamtejsza Japońska Misja Wojskowa, która zapew-
niała ostatniego polskiego konsula w Cesarstwie Mandżukuo- Jerzego 
Litewskiego, że będzie się opiekować obywatelami polskimi zamieszka-
łymi w Mandżukuo, jak i Polakami – obywatelami Cesarstwa Mandżukuo. 
Działania likwidacyjne trwały od 15 XII 1941 roku do lutego 1942, gdy 
ostatecznie zostały zerwane stosunki dyplomatyczne pomiędzy Rządem 
Emigracyjnym Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie a Cesarstwem 
Mandżukuo. Jednak pomimo tego, opiekę nad tamtejszymi Polakami prze-
jął, zorganizowany 15 XII 1941 roku przez kończącego swoje urzędowanie 
konsula Jerzego Litewskiego Polski Komitet Opiekuńczy (PKO), którego 
przewodniczącym został Albin Czyżewski; sekretarzem – Aleksander 
Macedoński, natomiast członkami: Bronisław Stefanowicz, Józef Łopatto, 
Chławne Bersztajn (polski Żyd z Charbinu, dołączony do PKO Beniamina 
Arkina, na którego członkostwo władze nie wyraziły zgody) i Władysław 
Gnat. Jednocześnie konsul Jerzy Litewski powołał do życia Komitet 
Szkolny, pod przewodnictwem ksiądza kanonika Pawła Chodniewicza – 
proboszcza parafi i Świętego Stanisława Biskupa w Charbinie, występują-
cego jako właściciel Gimnazjum Polskiego imienia Henryka Sienkiewicza 
w Charbinie. Członkami Komitetu byli: dyrektor gimnazjum Augustyn 
Lernet i wicedyrektor tegoż – Czesław Bobolewski.

10 I 1942 roku Polski Komitet Opiekuńczy został uznany przez wła-
dze Cesarstwa Mandżukuo za ofi cjalną reprezentację ludności polskiej po 
zerwaniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Japonią oraz 
Polską i Mandżukuo. Tego dnia Szigeo Ohiszi, zastępca przedstawiciela 
Departamentu Spraw Zagranicznych Cesarstwa Mandżukuo w Charbinie, 
wystosował do Jerzego Litewskiego ofi cjalne pismo: 

Dnia 10 stycznia 9 roku Kang Te (1942 roku)
Do Pana Jerzego Litewskiego, 

byłego konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Charbinie
W odpowiedzi na pismo Pana Konsula Nr. 681/Mn/100/41 z dnia 15 grudnia 

1941 roku w sprawie umożliwienia zamieszkałym w Charbinie obywatelom polskim 
życia i udzielania przez władze miejscowe opieki nad nimi, oraz stworzenia Komitetu 
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do opieki nad polskimi rezydentami, mam zaszczyt zakomunikować, że po porozu-
mieniu się z odnośnymi władzami została uchwalona zmiana wśród proponowanych 
przez Pana Konsula członków Komitetu – zamiast pana Arkina – pan Bersztajn, oraz 
przyznane jest wszystko inne zawarte w piśmie Pana Konsula.

Łączę wyrazy szacunku i poważania.
Szigeo Ohiszi

Zastępca Przedstawiciela Departamentu Spraw Zagranicznych
Cesarstwa Mandżukuo w Charbinie
(Pieczęć urzędowa Przedstawiciela)

Przewodniczący Polskiego Komitetu Opiekuńczego – Albin Czyżewski 
był emerytowanym naczelnikiem Wydziału Finansowego Kolei Wschod-
niochińskiej, a także absolwentem Instytutu Wschodniego w Warszawie, 
dzięki czemu znał dobrze języki chiński i japoński, co ułatwiało kontakty 
z władzami. Poza tym, podobnie jak pozostali członkowie PKO, cieszył 
się powszechnym szacunkiem. Zadaniem PKO była opieka nad polskim 
szkolnictwem w Cesarstwie Mandżukuo, a szczególnie nad Gimnazjum 
Polskim imienia Henryka Sienkiewicza w Charbinie, realizowana poprzez 
Komitet Szkolny. Polski Komitet Opiekuńczy przejął opiekę nad 1212 
Polakami, z czego 931 mieszkało w Charbinie, 35 w Dairenie (Dalnyj, 
Dalien) na Półwyspie Liaotung na terytorium japońskim i 246 na prowincji. 

Pomimo wszystko, już od początku roku 1942 Polacy w Cesarstwie 
Mandżukuo padali ofi arą represji zarówno ze strony Japończyków, jak 
i miejscowych władz. Pierwsi zetknęli się z szykanami Polacy Mandżurscy, 
którzy do roku 1939 mieli polskie obywatelstwo, a obecnie ich paszporty 
utraciły ważność. Wymordowano grupę ofi cerów polskiego wywiadu, 
współpracującą dotychczas z Japończykami. Najprawdopodobniej takie 
traktowanie Polaków wymusili Niemcy, mający już dość AK-owców 
i cichociemnych z paszportami Cesarstwa Mandżukuo w okupowa-
nej Polsce i niemogący dopaść ich „w swoje szpony”. Dlatego niektó-
rzy Polacy, jak na przykład inżynier Chomiczuk, Michał Przychod 
i Aleksander Romanowski zostali zamordowani, a kilku innych padło 
ofi arą eksperymentów pseudomedycznych w Pingfangu w Jednostce 731. 
Wielu Polaków aresztowano bez żadnego powodu. Im dalej od Charbinu, 
tym gorsza była sytuacji. Prawdą jest wszakże fakt, że sytuacja Polaków 
w Cesarstwie Mandżukuo była zdecydowanie lepsza niż w okupowanej 
przez III Rzeszę Polsce. 

 W roku 1942 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Cesarstwa 
Mandżukuo, wzorując się na hitlerowcach, wprowadziło dla cudzoziem-
ców (w tym Polaków z obywatelstwem polskim oraz obywatelstwem 
Mandżukuo) obowiązek umieszczenia na drzwiach domów okrągłych, 
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wytłoczonych, kolorowych metalowych blaszek i  podobnych znaczków 
na ubraniach. Polacy musieli nosić i wieszać na drzwiach swoich domów 
żółte wytłoczone blaszki z literami „Po” i numerami. W sierpniu 1942 
roku Japończycy zawiesili wydawanie jedynego już wówczas czasopi-
sma polskiego w Mandżukuo „Tygodnika Polskiego”, który ukazywał się 
w Charbinie od roku 1922. Władze zmierzały też do odebrania Polakom oby-
watelstwa i wpisywały im w dowodach osobistych w rubrykach „przyna-
leżność państwowa” adnotacje „emigrant – były obywatel polski”. Czyniło 
to z nich bezpaństwowców, co wykorzystywali Rosjanie z Głównego Biura 
Do Spraw Emigrantów Rosyjskich w Mandżurii, usiłujący wcielać Polaków 
do Brygady Asano, Rosyjskich Oddziałów Wojskowych Armii Mandżukuo 
lub innych jednostek rosyjskich. Natomiast poza Charbinem, a szczegól-
nie w Aszyche, Polacy byli zmobilizowani bezpośrednio przez Armię 
Kwantuńską do Japońskiej Obrony Przeciwlotniczej. Poza Polakami przy-
musowo zmobilizowanymi do niemieckiego Wehrmachtu, był to jedyny 
oddział złożony z Polaków, który brał udział w II wojnie światowej po 
stronie państw Osi, chociaż jego zadanie polegało tylko na obserwowaniu 
nieba nad Aszyche. Utrudniali życie Polakom także mandżurscy Rosjanie, 
służący w formacjach policyjnych Mandżukuo. Czasami donosili na nich, 
próbowali zmuszać do zrzekania się polskiego obywatelstwa, utrudniali 
podejmowanie pracy zarobkowej, w samym zaś Charbinie mieli obowią-
zek kontrolować spotkania Stowarzyszenia „Gospoda Polska”, gdyż wła-
dze zarządziły, aby prowadzone były w języku rosyjskim i w obecności 
dyżurnego rosyjskiego policjanta. Skutkiem tego było zamarcie życia towa-
rzyskiego w „Gospodzie Polskiej”. 

W roku 1942 roku władze Mandżukuo narzuciły Polakom poda-
tek na rzecz Związków Sąsiedzkiej Pomocy, rok później na Mandżurski 
Czerwony Krzyż, a w roku 1944 wprowadziły podatek na budowę samo-
lotów i pomoc dla rannych lotników mandżurskich. 1 VII 1944 roku Polacy 
z Charbinu zostali zmuszeni do wykupienia pakietu bonów rządowych 
na sumę 6896 juanów (gobi). Jednocześnie przystąpiono do konfi skat pol-
skiego mienia: koncesji leśnych, tartaków, lokalnych odnóg linii kolejo-
wych, później zaś nawet pomniejszej własności. Sytuacja materialna lud-
ności Cesarstwa Mandżukuo, w tym także Polaków, systematycznie się 
pogarszała, co nasiliło się od początku roku 1942, czyli miesiąc po wybu-
chu wojny na Oceanie Spokojnym. Złośliwą szykaną było zamknięcie 
Gimnazjum Polskiego imienia Henryka Sienkiewicza w Charbinie. W roku 
1943 Polacy z Charbinu i całego Mandżukuo, widząc ekonomiczne trud-
ności szkoły, sami się opodatkowali w wysokości 1500 juanów (gobi) mie-
sięcznie. I kiedy sytuacja ekonomiczna gimnazjum zaczęła się poprawiać, 
zostało ono zlikwidowane. Szkoła, podobnie jak w okupowanej Polsce, 
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zeszła do podziemia. Decyzję o zamknięciu placówki od 1 I 1944 roku 
podjął szef Japońskiej Misji Wojskowej w Charbinie generał Yamanita, 
podobnie jak jego poprzednik, były przedwojenny japoński attache woj-
skowy w Ambasadzie Cesarstwa Japonii w Warszawie, biegle znający 
język polski. Można domniemywać, że przyczyniła się do tego również 
ukryta inspiracja III Rzeszy.

W stolicy cesarstwa Sincinie (Xinjingu) doszło do prowokacyjnego 
zachowania rosyjskich studentów tamtejszego uniwersytetu. Podczas 
uroczystości przyjęcia prochów poległych żołnierzy Armii Kwantuńskiej 
na Placu Dziń Dzia, nie chcieli na komendę „sajkerej” oddać pokłonu 
w kierunku Tokio. W tej sytuacji przewodniczący Rosyjskiej Partii 
Faszystowskiej – Konstantin Rodzajewski został wezwany przez gene-
rała Doi z Armii Kwantuńskiej. Rodzajewski sugerował, że inspiratorami 
takiego zachowania byli polscy studenci, powiązani jakoby z komuni-
stycznymi wywrotowcami. Nie uwierzył w to generał Doi, odpowiadając, 
że Polaków jest na uczelni zaledwie kilkunastu, zaś bojówkarzy Rosyjskiej 
Partii Faszystowskiej ponad stu. Incydent ukazuje do czego posuwali 
się niektórzy przywódcy rosyjskich emigrantów i Rosjan Mandżurskich, 
próbując swoje niedociągnięcia lub komunistyczną infi ltrację własnych 
struktur zrzucić na Polaków, aby następnie prześladować ich rękami 
Japończyków i władz cesarstwa. Ułatwiało to działalność prawdziwemu 
chińskiemu i rosyjskiemu komunistycznemu podziemiu w Cesarstwie 
Mandżukuo. Wpływało także destabilizująco na sytuację wewnętrzną 
w państwie, co było przede wszystkim na rękę właśnie komunistom, 
przyspieszając w efekcie wojenną klęskę. 

W tamtym okresie wprowadzono kartki żywnościowe, faworyzując 
Japończyków, Mandżurów i mniejszość niemiecką, natomiast dyskrymi-
nując Chińczyków, Polaków i pozostałych cudzoziemców, zamieszkują-
cych Cesarstwo Mandżukuo. Wiązało się to z przestawieniem gospodarki 
cesarstwa na tory wojenne i pogorszeniem ogólnej sytuacji materialnej 
obywateli ze względu na toczącą się wojnę68. 

W roku 1943 Brygada Asano została przekształcona w Rosyjskie 
Oddziały Wojskowe Armii Mandżukuo, osiągając liczbę 4000 żołnierzy. 
W roku 1943 powstał także Zachingański Korpus Kozacki pod dowódz-
twem generała Aleksieja Proklewicza Bakszajewa, składający się z pięciu 
pułków kozackich, dwóch samodzielnych szwadronów i samodzielnej 
sotni. Japońskim ofi cerem łącznikowym przy tej formacji był pułkownik 
Taki, szef misji wojskowej w Hajlarze. W roku 1944 Japończycy zorgani-
zowali specjalną jednostkę milicji o nazwie Handaohendzyński Rosyjski 
68 Marek Cabanowski „Tajemnice Mandżurii – Polacy w Charbinie”, s. 15-105, Marian Kałuski 

„Polacy w Chinach”, s. 90-96, s. 105-116, s. 146-160 i s. 171-177 i Włodzimierz Wowczuk 
„Mandżukuo”, s. 103-119.
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Oddział Wojskowy, składającą się z rosyjskich emigrantów w wieku od 16 
do 35 lat, zamieszkałych we wschodniej części Cesarstwa Mandżukuo. Na 
wiosnę 1945 roku Handaohendzyński Rosyjski Oddział Wojskowy liczył 
250 żołnierzy. Funkcjonował ponadto tak zwany Oddział Pieszkowski. 
Dalekowschodni Związek Wojskowych, liczący w roku 1939 11500 człon-
ków, aktywnie kontrolował rozrastające się rosyjskie formacje wojskowe. 

 Po roku 1943 realizacja Planu OCU, czyli ataku Cesarstwa Japonii na 
ZSRR z terytorium Cesarstwa Mandżukuo, została zarzucona ze względu 
na przejście państw koalicji antyhitlerowskiej do generalnej ofensywy 
strategicznej. W takiej sytuacji Cesarstwo Japonii postanowiło dotrzymać 
Paktu o Neutralności z ZSRR i jedynie, tak jak dawniej, wysyłać na jego 
terytorium agentów i wywiadowców, przeważnie Rosjan Mandżurskich. 
Nie podejmowano żadnych prób zmiany sytuacji polityczno-militarnej na 
tym odcinku69. 

W dniach 22-26 XI 1943 roku w stolicy Egiptu odbywała się Konferencja 
Kairska, w której uczestniczyli: prezydent USA Franklin Delano Roosevelt, 
premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill i prezydent Republiki 
Chińskiej generalissimus Czang Kai Szek. Obrady dotyczyły sytuacji na 
Dalekim Wschodzie. Postanowiono, aby po pokonaniu Cesarstwa Japonii 
doprowadzić do tego, żeby Japonia oddała wszystkie wyspy, które 
zajęła od początku I wojny światowej, przyznać niepodległość Korei, 
a także oddać Republice Chińskiej Mandżurię i Tajwan wraz z Wyspami 
Peskadorami: Celem Sojuszników jest pozbawienie Japonii wszystkich wysp na 
Pacyfi ku, zagarniętych lub okupowanych od początku I wojny światowej. Również 
wszystkie terytoria chińskie, jak na przykład Mandżuria i Tajwan, winny być 
zwrócone Republice Chińskiej. Oczywiście, Japonia nie była pokonana i jesz-
cze się na to nie zanosiło. Jeśli chodzi o Cesarstwo Mandżukuo, to uchwała 
Konferencji Kairskiej zakładała jego likwidację dlatego, że było japońskim 
satelitą, chociaż po pokonaniu Japonii można było je pozostawić, oczysz-
czając jedynie z japońskich wpływów. Zamierzano po sąsiedzku stwo-
rzyć nowe państwo – Koreę. Czang Kai Szek bardzo uważnie pilnował tej 
sprawy. 

Z kolei na Konferencji Teherańskiej, która odbyła się w dniach 28 XI 
– 1 XII 1943 roku w stolicy okupowanego przez Wielką Brytanię i ZSRR 
Iranu – Teheranie, spotkali się przywódcy koalicji antyhitlerowskiej: pre-
mier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, prezydent USA Franklin Delano 
Roosevelt i przywódca ZSRR marszałek Josif Stalin. Najogólniej mówiąc, 
podzielili powojenne strefy wpływów na świecie, doszli też do porozu-
mienia w sprawie kontynuowania wojny do ostatecznego pokonania 

69 Leszek Molendowski „U boku Japonii o wolną Rosję. Brygada „Asano” i inni”, s. 1-3, Jolanta 
Tubielewicz „Historia Japonii”, s. 414-417 i Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 119-131.
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państw Osi, co dotyczyło także Cesarstwa Japonii70. Od maja 1942 roku, 
po bitwie na Morzu Koralowym i bombardowaniu przez Japonię miasta 
Darwin w Australii, inwazja japońska była już powstrzymywana przez 
aliantów. W czerwcu 1941 roku, po bitwie o Midway Japonia nie miała 
siły do działań ofensywnych.

 W listopadzie 1942 roku Cesarstwo Japonii utworzyło Ministerstwo 
do Spraw Wielkiej Azji Wschodniej (Daitoa Szo), celem wciągnięcia pod-
bitych obszarów do wspólnego wysiłku na rzecz prowadzenia wojny. 
Było na to wszakże zdecydowanie za późno. Zorganizowanie kontrolo-
wanych i podbitych obszarów, zwanych „Wielką Wschodnioazjatycką 
Strefą Wspólnego Dobrobytu”, z Japonią i należącymi do niej prowin-
cjami, powinno być dokonane już na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, 
a nie w środku toczącej się wojny światowej. Trudności w zaopatrzeniu 
przemysłu w surowce niezbędne do produkcji wojennej spowodowały 
konieczność kontroli państwowej nad działalnością koncernów zaibatsu, 
a także podporządkowanie zaibatsu Centralnej Komisji Planowania. 
W roku 1943 powstało Ministerstwo Uzbrojenia (Gundziu Szo), które 
miało wyłączność na przydzielanie surowców, narzucanie planów pro-
dukcji, prowadzenie dystrybucji gotowych produktów, prawo do tworze-
nia lub likwidacji przedsiębiorstw oraz prawo regulowania zatrudnienia 
i płacy. Wszyscy Japończycy zostali włączeni do pracy społecznej. Dzieci 
szkolne, studenci, gospodynie domowe, wszyscy ludzie niepowołani bez-
pośrednio pod broń pracowali w gospodarstwach rolnych, kopalniach, 
warsztatach i fabrykach, a w czasie wolnym ćwiczyli się w sztukach walki, 
w obronie przeciwpożarowej i  udzielaniu pierwszej pomocy. Każdy oby-
watel Cesarstwa Japonii miał przyszytą do ubrania metkę z nazwiskiem 
i adresem dla ułatwienia ewentualnej identyfi kacji zwłok.

W Chinach panował w zasadzie zastój od roku 1938. Uaktywniła się 
jedynie komunistyczna partyzantka na okupowanych przez Japonię tere-
nach wschodnich. Zaskakujące, że aż 56 generałów z Armii Narodowo-
Rewolucyjnej generalissiumusa Czang Kai Szeka przeszło na stronę współ-
pracującego z Cesarstwem Japonii Rządu Zreformowanego w Nankinie 
Wang Czing Weia, zmarłego w roku 1944 podczas wizyty w japońskiej 
Nagoi. Charakterystyczny dla tego okresu był całkowity nieomal marazm 
Kuomintangu. Tylko prezydent Czang Kai Szek, znajdujący się daleko od 
linii frontu w prowincji Syczuan w Czungkingu, zyskiwał nieco z rozwoju 
sytuacji na frontach II wojny światowej i obietnic koalicji antyhitlerowskiej, 
jednak komuniści zyskiwali na tym jeszcze więcej. USA zaczęły sobie zda-
wać sprawę ze znaczenia komunistycznych Okręgów Wyzwolonych i latem 

70 Jerzy Brzozowski „Kompendium historii”, s. 296-301 i Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 
103-119.
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1944 roku wysłały misję wojskową, która przybyła do Jenanu 4 VII 1944 
roku po niechętnej zgodzie Kuomintangu. Ostatecznie USA postawiły na 
wspieranie za wszelką cenę właśnie Kuomintangu i władz w Czungkingu. 

Wiosną 1944 roku Japońska Armia Cesarska przystąpiła do generalnego 
natarcia w Chinach południowych, zwanego ofensywą Iczigo. Celem jej 
było całkowite przejęcie kontroli nad wszystkimi liniami kolejowymi i gene-
ralnie nad całą strefą komunikacyjną w Chinach, od Cesarstwa Mandżukuo 
aż po Wietnam, a także zniszczenie świeżo rozbudowanych amerykań-
skich baz lotniczych w Chinach południowo-wschodnich. W kwietniu 1944 
roku armia japońska całkowicie zniszczyła Armię Narodowo-Rewolucyjną 
w prowincji Honan, zdobywając jej stolicę Czengczou. W maju rozpoczęła 
atak na prowincję Hunan, 18 VI 1944 roku opanowując stolicę Czang Sza. 
Japończycy kontynuowali ofensywę w prowincji Hunan, zaś po jej zaję-
ciu zaatakowali prowincję Kuangsi, wkraczając 10 XI 1944 roku do stolicy 
Kueilin. Amerykanie zostali zmuszeni do likwidacji wszystkich, poza jedną, 
swoich baz lotniczych w Chinach. Przy okazji zniszczyli ogromne ilości 
zapasów i paliwa, aby nie wpadły w ręce japońskie.

Głównodowodzący wojskami USA na Oceanie Spokojnym gene-
rał Douglas MacArthur przyjął w walce z Japonią taktykę „żabich sko-
ków”. Alianci mieli tu do czynienia z przeciwnikiem, który walczył do 
ostatniego żołnierza. Japończycy, nawet w beznadziejnych sytuacjach 
militarnych, woleli ginąć niż się poddać, podobnie było z cywilnymi pod-
danymi cesarza Hirohito. W lutym 1943 roku alianci zajęli Guadalcanal 
na Wyspach Salomona, wiosną i latem 1943 roku Amerykanie odzyskali 
Aleuty, wylądowali też na Wyspach Salomona i Wyspach Gilberta, podej-
mując ofensywę w Nowej Gwinei. W lipcu 1944 zdobyli wyspę Saipan 
w Archipelagu Marianów, której broniły posiłki Armii Kwantuńskiej 
z Cesarstwa Mandżukuo. Amerykanie wybili japoński garnizon do ostat-
niego żołnierza i uzyskali bazę lotniczą, skąd bombowce B-29 mogły bez-
pośrednio atakować Wyspy Japońskie. 22 VII 1944 roku premier generał 
Hideki Todzio podał się do dymisji. Zastąpił go generał Kuniaki Koiso, 
zwany Koreańskim Tygrysem, ale szybko został zmieniony przez Kantaro 
Suzuki. 20 X 1944 roku Amerykanie rozpoczęli inwazję na Filipiny. 25 
X 1944 roku Japończycy użyli w bitwie pod Leyte pilotów-samobójców 
kamikaze, a także zmobilizowali 17-letnich chłopców. Alianci kontynu-
owali ofensywę, zajmując do listopada 1944 roku Molukki. Filipiny były 
zdobywane jeszcze na początku roku 1945: 9 I 1945 roku Amerykanie wylą-
dowali na Wyspie Luzon, 23 II 1945 roku zdobyli stolicę Filipin – Manilę, 
zaś 16 II 1945 roku przypuścili desant powietrzny na twierdzę na Wyspie 
Korregidor, zdobytą do 27 IV 1945 roku. Brytyjczycy do późnej wiosny 
1945 roku zajęli okupowane przez Japończyków obszary Indii, Wyspy 
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Andamany i Nikobary oraz Birmę, 3 V 1945 roku, zajmując Rangun. 19 II 
1945 roku Amerykanie wylądowali na Wyspie Iwo Jima, a 1 IV 1945 roku 
na Okinawie, którą zdobyli, ponosząc straszliwe straty i niszcząc japoński 
garnizon. 

 W dniach 4-11 II 1945 roku w ZSRR odbyła się na Krymie konferen-
cja, podczas której brytyjski premier Winston Chruchill, prezydent USA 
Franklin Delano Roosevelt i przywódca ZSRR marszałek Josif Stalin 
uchwalili, że ZSRR zaatakuje Japonię najpóźniej w trzy miesiące od 
zniszczenia i kapitulacji Niemiec. 5 IV 1945 roku ZSRR zerwał Traktat 
o Neutralności z Cesarstwem Japonii z 13 IV 1941 roku. W tym czasie 
III Rzesza była rozbijana przez połączone siły ZSRR, Wielkiej Brytanii 
i Stanów Zjednoczonych. Po operacji berlińskiej 16 IV – 2 V 1945 roku 
i ostatecznej kapitulacji Niemiec, samobójczej śmierci Adolfa Hitlera 
i zdobyciu Berlina, Cesarstwo Japonii (razem z Cesarstwem Mandżukuo 
i innymi satelitami) zostało samo na placu boju II wojny światowej jako 
ostatnie z głównych państw Osi. Japonia była gotowa walczyć do ostat-
niego żołnierza.

W Niemczech, podzielonych na cztery alianckie Strefy Okupacyjne, 
w Poczdamie pod Berlinem odbyła się w dniach 17 VII – 2 VIII 1945 
roku Konferencja „Wielkiej Trójki”, czyli: USA z prezydentem Harrym 
Trumanem, który został prezydentem USA po śmierci Roosevelta, 
Wielkiej Brytanii z premierem Winstonem Churchillem, a po przegraniu 
przez Partię Konserwatywną wyborów, z premierem Clementem Attlee, 
i ZSRR z generalissimusem Josifem Stalinem. Zażądano od Cesarstwa 
Japonii bezwarunkowej kapitulacji, które 27 VII 1945 roku premier Japonii 
Kantaro Suzuki odrzucił, sugerując, że to alianci powinni skapitulować 
wobec Cesarstwa Japonii. Minister wojny Cesarstwa Japonii generał 
Anami stwierdził wówczas, że: Ogłoszenie Deklaracji Poczdamskiej stanowi 
dowód nie siły, lecz słabości mocarstw sojuszniczych, które zmęczone są wojną... 
Liczyć na kapitulację Japonii – oznacza oddawać się mrzonkom. Skoro mocarstwa 
sojusznicze pragną zakończenia wojny, niech skapitulują wobec Japonii. 6 VI 
1945 roku wojnę Japonii wypowiedziała Brazylia, a 15 VII 1945 roku oku-
powane i kontrolowane przez Wielką Brytanię i USA – Włochy. 

Sztab Generalny USA wyliczył, że w wypadku inwazji na główną 
południową wyspę japońską, czyli Kiusiu, zginą wszyscy japońscy żoł-
nierze i 600000 żołnierzy amerykańskich. To było jednym z powodów 
decyzji USA o zrzuceniu na Hiroszimę 6 VIII 1945 roku bomby atomo-
wej. W wyniku jej użycia zginęło 80000 japońskich cywilów, a Hiroszima 
została zniszczona. 9 VIII 1945 roku Amerykanie zrzucili drugą bombę 
atomową – na Nagasaki, gdzie zginęło 75000 Japończyków, ale prawie 
połowa miasta ocalała ze względu na górzysty teren. 
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Po zagładzie Hiroszimy cesarz Hirohito i premier Kantaro Suzuki 

postanowili zakończyć wojnę tak, aby zyskać dla Japonii jak najwięcej. 
7 VIII 1945 roku zwrócili się do ZSRR z prośbą o mediację w rokowa-
niach w sprawie zawarcia pokoju. Gdyby ZSRR poszedł na taki układ, 
Cesarstwo Mandżukuo mogłoby przetrwać po dziś dzień. Jednak japoński 
ambasador otrzymał od ministra spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesława 
Mołotowa wypowiedzenie wojny: Po rozgromieniu i kapitulacji Niemiec hitle-
rowskich Japonia pozostaje jedynym wielkim mocarstwem, które opowiada się za 
kontynuacją wojny. Od 9 sierpnia 1945 roku Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich będzie uważał, że znajduje się w stanie wojny z Japonią71. 

Wprawdzie 8 VIII 1945 roku ZSRR wypowiedział wojnę Cesarstwu 
Japonii, to nie ma nigdzie informacji, czy generalissimus Josif Stalin wypo-
wiedział także wojnę Cesarstwu Mandżukuo. Natomiast 10 VIII 1945 roku 
do wojny przystąpił radziecki satelita, czyli Mongolska Republika Ludowa. 
ZSRR zgromadził na granicach z Cesarstwem Japonii i Cesarstwem 
Mandżukuo ogromne siły w ramach Frontu Zabajkalskiego. Na ich czele 
stanął marszałek Rodion Jakowlewicz Malinowski. W nocy z 8 na 9 VIII 
1945 roku Armia Czerwona zaatakowała. 10 VIII 1945 roku dołączyła się 
do niej Mongolska Armia Ludowo-Rewolucyjna pod dowództwem mar-
szałka Chorłogijna Czojbałsana. Trzy radzieckie fronty ruszyły na japoń-
skie terytoria: południowy Sachalin, Wyspy Kurylskie i Koreę, a przede 
wszystkim na Cesarstwo Mandżukuo. Atak był wspierany przez Flotę 
Wojenną ZSRR i lotnictwo. Uderzenie na Mandżukuo nastąpiło przez gra-
niczne rzeki: Arguń, Amur i Ussuri. Radzieckie lotnictwo rozpoczęło bom-
bardowania i niszczenie głównych stacji kolejowych i węzłów komunika-
cyjnych, a także zaatakowało miasta, zwłaszcza takie, gdzie znajdowały 
się obiekty wojskowe, szczególnie stolicę Sincin, Charbin i Kirin (Cilin). 
Jednocześnie fl ota ZSRR ruszyła na japońskie porty, nadmorskie umoc-
nienia i jednostki pływające. 13 VIII 1945 roku radzieckie jednostki sztur-
mowe sforsowały górską linię obrony w Wielkim Chinganie, zaś desanty 
morskie zajęły koreańskie porty – Rasin i Seisin. Na wschodzie zajęto mia-
sto Mutanciang. Mongolska Armia Ludowo-Rewolucyjna zaatakowała 
natomiast od zachodu, kierując natarcie na południowy wschód przez 
pustynię Gobi, miasto Dołonnor w Mongolii Wewnętrznej, w kierunku 
należącego do Japonii Półwyspu Liaotuńskiego, rozbijając po drodze 
wiele jednostek japońskich i mandżurskich. 

W głównym skupisku polskim w Cesarstwie Mandżukuo, czyli 
Charbinie, już 9 VIII 1945 roku Japończycy zmobilizowali polską mło-
dzież do Obrony Cywilnej Miasta. Armia Czerwona wysadziła desanty 

71 Witold Rodziński „Historia Chin”, s. 663-670, Jolanta Tubielewicz „Historia Japonii”, s. 414-424 
i Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 103-119 i s. 119-131.



9292 I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY 

spadochronowe na: Mukden, Sincing (Czangczun), Charbin (18 VIII 
1945 roku, pod dowództwem generała Szełachowa) i na inne miasta 
Mandżukuo. Jednocześnie kontynuowała ofensywę lądową, rozbija-
jąc siły Armii Kwantuńskiej, Armii Mandżukuo i Rosyjskich Oddziałów 
Wojskowych Armii Mandżukuo. Na Rosjan, walczących po stronie japoń-
sko-mandżurskiej, ze szczególną zaciekłością polowały oddziały NKGB, 
dążąc do możliwie największego ich wyłapania.

13 VIII 1945 roku cesarz Pu I Cing razem z rządem Cesarstwa 
Mandżukuo i dowództwem armii (zostawiając cesarzową Wan Rong, 
którą wypuszczono ze szpitala, gdzie przebywała na leczeniu odwyko-
wym), a także ataman Grigorij Siemionow i członkowie Głównego Biura 
do spraw Rosyjskich Emigrantów w Mandżurii niezależnie od siebie posta-
nowili ewakuować się 
do Japonii. Pojechali 
koleją do Korei, gdzie 
Japończycy zawró-
cili obie grupy do 
Mukdenu, oddając je 
pod kontrolę ostat-
niego szefa Japońskiej 
Misji Wojskowej 
w Charbinie, generała 
Akikusy, który posta-
nowił wywieźć ich do 
Japonii drogą lotniczą, 
w nieoznakowanych 
samolotach. Na lotni-
sku w Mukdenie nastąpił jednak desant radzieckich spadochroniarzy, któ-
rzy uniemożliwili start samolotom, a następnie aresztowali uciekinierów. 
W ten sposób były cesarz Chin, w latach 1932-1934 prezydent Mandżukuo, 
w latach 1934-1945 cesarz Mandżukuo Pu I Cing (Aisindzioro) i jego świta 
zostali internowani przez żołnierzy Armii Czerwonej. Podobny los spo-
tkał atamana Grigorija Siemionowa i jego współpracowników. Konstantin 
Rodzajewski, szef Rosyjskiej Partii Faszystowskiej, postanowił natomiast 
zdradzić swoich japońsko-mandżurskich mocodawców i przejść na stronę 
ZSRR, co nie uchroniło go przed aresztowaniem przez KGB. 

W Dalienie KGB aresztowało też baszkirskiego imama – Mohammeda 
Gabdułchaja Kurbangalijewa. Do Japonii zdążyła uciec tylko jego żona 
i dzieci. Po rozbrojeniu Japończyków, Polacy utworzyli w Charbinie 
Polski Sztab, na którego czele stanął Bronisław Stefanowicz i Józef 
Łopatto. Liczył on 116 uzbrojonych ochotników i 10 drużyn. Członkowie 

Sowieccy żołnierze na cesarskim tronie, 
wrzesień 1945 rok
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Polskiego Sztabu nosili biało-czerwone opaski na ramieniu. Miejscowi 
Rosjanie, pod auspicjami Konsulatu ZSRR, powołali analogiczne oddziały 
samoobrony. Polski Sztab obsadził w mieście i utrzymał aż do nadejścia 21 
VIII 1945 głównych sił Armii Czerwonej porządek na Centralnym Dworcu 
Kolejowym, w Magazynach Wojskowych (Składnicy Wojskowej) na lotni-
sku, w Miejskich Składach Aprowizacyjnych, w Fabryce Tytoniu Łopattów 
i w Młynach Sungaryjskich. Oczywiście, Polski Sztab rekrutował się z tych 
samych ludzi, którzy wcześniej zostali zmobilizowani przez Japończyków 
do Obrony Cywilnej Miasta, ale po ewakuacji władz zmienili front i nazwę. 
W wyniku radziecko-mongolskiej ofensywy Cesarstwo Mandżukuo prze-
stało istnieć, Armia Kwantuńska została rozbita i zmuszona do kapitulacji, 
zaś Armia Czerwona przystąpiła do okupacji Mandżurii i północnej części 
Korei po 38 równoleżnik. Jednocześnie ZSRR zajął Półwysep Liaotuński, 
Wyspy Kurylskie i południowy Sachalin. W Chinach północno-wschod-
nich ZSRR starał się opanować jak najwięcej terytoriów, aby nie dopuścić 
tam Armii Narodowo-Rewolucyjnej generalissimusa Czang Kai Szeka, 
a tylko Chińską Armię Czerwoną Mao Ce Tunga. 

 Pod naciskiem USA i Wielkiej Brytanii prezydent Czang Kai Szek 
wyraził zgodę na podpisanie Traktatu o Przyjaźni i Sojuszu z ZSRR, z ter-
minem ważności do roku 1975, na mocy którego ZSRR stał się, zgod-
nie z życzeniem generalissimusa Josifa Stalina, współwłaścicielem całej 
Kolei Wschodniochińskiej, przejął Półwysep Liaotuński z Port Arturem 
i Dalienem. W ten sposób ZSRR odzyskał wszystko, co straciło Cesarstwo 
Rosyjskie w roku 1905. Mandżuria była pod okupacją radziecką do maja 
1946 roku, co ułatwiło Armii Czerwonej, zwłaszcza w północnej części 
Mandżurii zainstalowanie i dozbrojenie tak zwanej Mandżurskiej Bazy 
Rewolucyjnej, zwanej także Ludowo-Demokratyczną Republiką Mandżurii, 
na której czele stanęli chińscy komuniści: Gao Gang i Lin Piao72. 

 10 VIII 1945 roku w Tokio została zwołana Konferencja Cesarska, pod-
czas której przedstawiciele cesarza Japonii Hirohito, rząd cesarski, a także 
przedstawiciele dowództwa Japońskiej Armii Cesarskiej podjęli decyzję 
o kapitulacji Japonii, prosząc tylko o zachowanie cesarskiej formy rządów. 
Następnie, pomiędzy 10 a 12 VIII 1945 roku, za pośrednictwem państw 
neutralnych – Konfederacji Szwajcarskiej i Królestwa Szwecji, władze 
Japonii prowadziły wymianę depesz z aliantami w sprawie kapitulacji. 
14 VIII 1945 roku cesarz Hirohito wygłosił przez radio przemówienie, 

72 Jerzy Brzozowski „Kompendium historii”, s. 296-301, Ludwik Bazylow „Historia Mongolii”, s. 
346-351, Marek Cabanowski „Tajemnice Mandżurii – Polacy w Charbinie”, s. 15-105 i  s. 117-119, 
Marian Kałuski „Polacy w Chinach”, s. 51-62 i s. 171-197, Mariusz Marszewski „Wieloetniczny 
islam w Mandżurii – element krajobrazu kulturowego regionu w I połowie XX wieku”, s. 1-8, 
Witold Rodziński „Historia Chin”, s. 666-674, Jolanta Tubielewicz „Historia Japonii”, s. 417-424 
i Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 5-11, s. 119-131 i s. 132-134.
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w którym podał powody, dla których Japonia musi skapitulować. 15 VIII 
1945 roku amerykańskie samoloty zaprzestały bombardowań. W tym cza-
sie ZSRR pośpiesznie zajmował jak najwięcej terytoriów, należących do 
Japonii i kończył likwidację Cesarstwa Mandżukuo. 2 IX 1945 roku na 
amerykańskim okręcie „Missouri” w Zatoce Tokijskiej, minister pełno-
mocny Cesarstwa Japonii Mamoru Szigemitsu i generał Joszidziro Umezu 
z Armii Kwantuńskiej podpisali kapitulację Japonii wobec USA, Wielkiej 
Brytanii, Francji, ZSRR i Republiki Chińskiej. 

9 IX 1945 roku skapitulowała ogromna, 12-milionowa Japońska Armia 
Cesarska w Chinach, a do 24 X 1945 roku wszystkie garnizony japoń-
skie, które znajdowały się jeszcze w Azji południowo-wschodniej lub na 
wyspach na Oceanie Spokojnym. 2 IX 1945 roku władzę nad Cesarstwem 
Japonii przejęło Najwyższe Dowództwo Sił Sprzymierzonych (GHQ) 
z amerykańskim generałem Douglasem MacArthurem na czele, które 
4 IX 1945 roku wydało pierwszy dokument proklamujący zarys admini-
stracji Cesarstwa Japonii. Cesarz Japonii Hirohito bezpośrednio podlegał 
generałowi MacArthurowi. Cesarstwo Japonii musiało oddać ZSRR: połu-
dniowy Sachalin, Wyspy Kurylskie i Półwysep Liaotuński. Mandżuria 
(okupowana przez ZSRR) i Tajwan, wraz z wyspami Peskadorami, for-
malnie wróciły do Republiki Chińskiej, Korea na północ od 38 równoleż-
nika okupowana przez ZSRR, a na południe od 38 równoleżnika przez 
USA, Karoliny, Mariany i Wyspy Marshalla zostały przejęte przez USA. 
Natomiast: Okinawa, Wyspy Riukiu i Wyspy Bonin stały się protekto-
ratami USA. Wyspy Bonin zostały zwrócone Cesarstwu Japonii w roku 
1968, zaś Okinawa i Wyspy Riukiu w roku 1972. Do Japonii musiało 
się repatriować około 6500000 Japończyków z Chin, Mandżurii, Korei, 
południowego Sachalinu, Wysp Kurylskich, Tajwanu, Peksadorów, 
Karolinów, Marianów i Wysp Marshalla. Japoński aparat administracyjny 
został zachowany, podobnie system cesarski, chociaż pojawiały się głosy 
o odpowiedzialności cesarza za japoński ekspansjonizm. Cesarz Hirohito 
musiał się jedynie wyrzec boskości, co ogłosił w mowie tronowej z 1 I 1946 
roku. Religia szintoistyczna przestała być dotowana przez państwo. 

3 XI 1946 roku Naczelne Dowództwo Sił Sprzymierzonych (GHQ) 
wprowadziło nową konstytucję Japonii, według której cesarz stał się sym-
bolem jedności narodu. W Tokio rozpoczął działalność Międzynarodowy 
Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu, który wydał wyroki 
śmierci, między innymi na byłego premiera generała Hideki Todzio oraz 
na faktycznego twórcę Cesarstwa Mandżukuo generała (dosłużył się tego 
stopnia w okresie II wojny światowej w Azji południowo-wschodniej) 
Kendziego Doiharę. Inni Japończycy byli sądzeni na terytorium Japonii, 
albo na terenie państw, gdzie zostali wzięci do niewoli lub aresztowani. 
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Japońska Armia Cesarska jeszcze w roku 1946 była wykorzystywana do 
walki z komunistycznymi rebeliantami w Azji południowo-wschodniej, 
ale została rozwiązana i zastąpiona przez Japońskie Siły Samoobrony, któ-
rych celem stała się wyłącznie obrona kraju w wypadku zagrożenia wojen-
nego. 8 IX 1951 roku premier Japonii Yoszida Szigeru podpisał Traktat 
Pokojowy w San Francisco, w USA. Jednocześnie w okresie zimnej wojny 
USA postanowiły traktować Japonię jako „niezatapialny lotniskowiec”, 
położony w pobliżu państw komunistycznych. Tego samego dnia Japonia 
i USA podpisały Traktat o Bezpieczeństwie, który przekształcał amery-
kańskie siły okupacyjne w Japonii w jednostki wspomagające jej ewentu-
alną obronę w przypadku konfl iktów z państwami komunistycznymi73. 

Mandżuria, a szczególnie jej część północna, znalazła się pod okupa-
cją radziecką, która trwała do maja 1946 roku. ZSRR przejął zbudowaną 
w okresie istnienia Cesarstwa Mandżukuo infrastrukturę górniczą i prze-
mysłową, która została zdemontowana i wywieziona. Ogromne dobra 
nagromadzone przez Japończyków w Mandżurii pod kątem prowadze-
nia wojny z Chinami także zostały wywiezione do ZSRR. Przejęty majątek 
wart był wiele miliardów ówczesnych amerykańskich dolarów. 

Wszyscy Rosjanie Mandżurscy, a także Tatarzy Nadwołżańscy 
i Baszkirzy uznani zostali za obywateli radzieckich i przymusowo repa-
triowani do ZSRR, gdzie zamknięto ich w łagrach. NKGB aresztowało: 
atamana Grigorija Siemionowa, Konstantina Rodzajewskiego i innych 
antybolszewickich działaczy, szczególnie członków Głównego Biura 
do spraw Rosyjskich Emigrantów w Mandżurii, którego dokumentację 
z danymi osobowymi w całości przejęło KGB. Członkowie biura zostali 
wymordowani w latach 1946-1947. Atamana Grigorija Siemionowa osą-
dzono na podstawie artykułu 58 Kodeksu Karnego Rosyjskiej Federacyjnej 
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (RFSRR) za działalność kontrrewolu-
cyjną, skazano na śmierć i stracono 14 VI 1946 roku. Taki sam los spotkał 
Konstantina Rodzajewskiego. Baszkirski imam Mohammed Gabdułchaj 
Kurbangalijew został skazany na 10 lat łagrów. Od zwolnienia w roku 
1956 roku aż do śmierci w roku 1972 mieszkał w Czelabińsku na Uralu 
(pełnił funkcję imama Obwodu Czelabińskiego). Nigdy już nie zobaczył 
żony i dzieci, które zostały w Tokio w Japonii.

Polacy w Mandżurii zostali docenieni przez dowództwo Armii 
Czerwonej za ich postawę w sierpniu 1945 roku, o czym mówił 2 IX 
1945 roku jego przedstawiciel na wiecu w gmachu „Gospody Polskiej”. 
23 IX 1945 roku rozwiązał się, działający od roku 1941, Polski Komitet 
Opiekuńczy. Reprezentantem Polaków w Mandżurii w nowej sytuacji 

73 Jerzy Brzozowski „Kompendium historii”, s. 301-333, Witold Rodziński „Historia Chin”, s. 671-
674 i Jolanta Tubielewicz „Historia Japonii”, s. 424-430.
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politycznej stała się Polska Rada Narodowa w Charbinie, przemianowana 
24 IX 1945 roku na Polski Komitet Obywatelski na Mandżurię. Jej prezesem 
został były prezes PKO Albin Czyżewski. Od 2 IX 1945 roku działała także 
Polska Grupa Postępowa na czele z komunistą Kazimierzem Krąkowskim, 
która wniknęła do Polskiego Komitetu Obywatelskiego na Mandżurię, 
a następnie na łamach stworzonego przez siebie komunistycznego pisma 
„Ojczyzna”, nakłaniała Polaków do wyjazdu z Mandżurii. Dopiero jednak 
22 III 1949 roku, gdy w Chinach komuniści wygrywali wojnę domową, 
do Mandżurii przybył Pełnomocnik Rządu Polskiego – komandor Jerzy 
Kłossowski i wspólnie zorganizowali transporty do Polski, które wyje-
chały 3 i 12 VII 1949 roku. W lipcu 1949 roku PGP przekształciła się w Koło 
Sympatyków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, po czym 24 VII 1949 
roku jej członkowie z komandorem Jerzym Kłossowskim i Kazimierzem 
Krąkowskim wyjechali do Polski. 

W Mandżurii pozostało około 450 Polaków, którzy zorganizowali 
Zrzeszenie Obywateli Polskich w Chinach, działające na polecenie 
Ambasady PRL w Pekinie, w Chińskiej Republice Ludowej. Prezesami 
byli: Józef Jutkiewicz (1949-1957), Klemens Popławski (1957-1961) i Leon 
Stokalski (1961-1963) do czasu likwidacji zrzeszenia, do czego przyczynił 
się ówczesny ambasador PRL w Chinach – Jerzy Knothe, chociaż orga-
nizacja liczyła 18 członków. W roku 1957 opuścili Charbin polscy księża 
– Aleksander Eysymontt i Gracjan Kołodziejczyk, których władze chińskie 
zmusiły do wyjazdu, do Australii. Rewolucja kulturalna doprowadziła do 
zamiany polskiego kościoła Św. Stanisława Biskupa na szkołę gastrono-
miczną i restaurację „Lodowy kwiat”, zaś polski cmentarz został zdewa-
stowany. Gmach „Gospody Polskiej”, która działała do roku 1949, podob-
nie jak Gimnazjum Polskie imienia Henryka Sienkiewicza, reaktywowane 
w roku 1945 i funkcjonujące do 1 maja 1949 roku, zamieniono potem na 
budynki mieszkalne. W roku 1980 duża grupa Polaków z Mandżurii 
opuściła Chiny. W Charbinie został tylko jeden Polak – inżynier Leon 
Stokalski, który wyemigrował do Rzeczypospolitej 10 XII 1993 roku74. 

Po kapitulacji Cesarstwa Japonii generalissimus Czang Kai Szek 
i Kuomintang przy pomocy USA dążyli do przejęcia kontroli nad całym 
terytorium Chin. Amerykanie przerzucili drogą lotniczą 140000 żołnie-
rzy Armii Narodowo-Rewolucyjnej do Chin środkowych i północnych. 
Na stronę Kuomintangu przeszli też żołnierze podległego Japonii Rządu 
Zreformowanego w Nankinie. Pekin, Tiencin i inne ważne ośrodki na pół-
nocny kontrolowało 53000 żołnierzy amerykańskiej Piechoty Morskiej. 

74  Marek Cabanowski „Tajemnice Mandżurii – Polacy w Charbinie”, s. 15-105, s. 117-119 i s. 123-138, 
Marian Kałuski „Polacy w Chinach”, s. 146-160 i s. 171-197 i Mariusz Marszewski „Wieloetniczny 
islam w Mandżurii – element krajobrazu kulturowego regionu w I połowie XX wieku”, s.1-8. 
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Komuniści z Mao Ce Tungiem i Czou En Laiem przybyli na rozmowy do 
Czungkingu, gdzie Kuomintang obiecał legalizację różnych partii politycz-
nych i utworzenie Politycznej Konferencji Konsultatywnej. W praktyce 
rozmowy pomiędzy przywódcami Komunistycznej Partii Chin a Czang 
Kai Szekiem, które trwały od 28 VIII do 19 X 1945 roku, nic nie dały. 
Komuniści nie zgodzili się na likwidację Okręgów Wyzwolonych i roz-
wiązanie armii, jak tego życzył sobie generalissimus. W zaistniałej sytuacji 
podjęli decyzję o wysłaniu do okupowanej przez ZSRR Mandżurii swoich 
kadr politycznych i żołnierzy, wzmacniając tam Chińską Armię Czerwoną, 
z 50000 żołnierzy we wrześniu 1945 roku do 300 000 w styczniu 1946. 
Powstała Zjednoczona Armia Demokratyczna (ZAD) i tak zwana Ludowo-
Demokratyczna Republika Mandżurii, zwana również Mandżurską Bazą 
Rewolucyjną. Wtedy ponownie interweniowały Stany Zjednoczone, prze-
rzucając w październiku i listopadzie 1945 roku drogą lotniczą i morską aż 
150 000 żołnierzy Czang Kai Szeka do Mandżurii południowej. 

12 XII 1945 roku Armia Narodowo-Rewolucyjna Kuomintangu zajęła 
Mukden. Generalissimus Czang Kai Szek, obawiając się zajęcia całej 
Mandżurii przez chińskich komunistów, prowadził pertraktacje z ZSRR, 
aby przesunąć wyjazd żołnierzy Armii Czerwonej z grudnia 1945 roku 
na kwiecień-maj 1946 roku, na co wyraził zgodę Stalin. Podobnie prze-
sunięty został termin wyjazdu armii amerykańskiej, liczącej już 113000 
żołnierzy. W połowie grudnia 1945 roku było jasne, że w Chinach może 
wybuchnąć kolejna wojna domowa pomiędzy Kuomintangiem i komuni-
stami. Około 10 XII 1945 roku delegacja komunistyczna z Czou En Laiem 
na czele przybyła do Czungkingu. 10 I 1946 roku pod auspicjami amery-
kańskiej misji generała G. C. Marshalla została podpisana umowa pomię-
dzy Kuomintangiem a komunistami. Powstała Polityczna Konferencja 
Konsultatywna, złożona z kuomintangowców, komunistów i tak zwanych 
centrystów, która rozpoczęła obrady w Czungkingu. Wydawało się, że 
konfl ikt zostanie zażegnany, zwłaszcza, że 31 I 1946 roku podpisano sze-
reg umów, dotyczących przyszłego rozwoju Chin. Jednak generalissimus 
Czang Kai Szek w marcu 1946 roku odrzucił wszystkie umowy, zwiększa-
jąc jednocześnie liczbę swoich armii w Mandżurii. Komuniści formalnie 
nie sprzeciwili się temu, domagając się jednak akceptacji dla swojej admi-
nistracji w Mandżurii i uznania Zjednoczonej Armii Demokratycznej. 

Na początku lutego 1946 roku Kuomintang rozpoczął ataki na woj-
ska ZAD, które opanowały strategicznie ważne miasto Sypingkai, znaj-
dujące się w połowie drogi pomiędzy Czangczunem (stolica Cesarstwa 
Mandżukuo Sincin, czyli Xinjing) a Mukdenem. 14 IV 1946 roku roz-
poczęła się zażarta bitwa o to miasto. Oddziały ZAD wkroczyły do 
Czangczunu, Charbinu (za zezwoleniem okupującej miasto Armii 
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Czerwonej) i Ciciharu. Armia Czerwona 26 IV 1946 roku opuściła 
Charbin, jednak z Mandżurii wycofała się w maju 1946 roku. Po tym, jak 
Amerykanie dostarczyli Armii Narodowo-Rewolucyjnej sprzęt i przybyły 
dalsze posiłki, czangkaiszekowcy zajęli Sypingkai, w sumie kontrolowali 
jednak zaledwie 1/5 obszaru Mandżurii. 6 VI 1946 roku przerwali ogień 
ze względu na rozciągnięcie swoich oddziałów na zbyt długiej linii frontu. 
KPCh chciała, aby zawieszeniem broni w Mandżurii objąć całe Chiny, ale 
z kolei Czang Kai Szek żądał, aby ZAD wycofał się ze wszystkich miast 
i linii kolejowych oraz podzielił na drobne oddziały w wiejskich okręgach, 
co równało się jego likwidacji. W tym czasie Kuomintang i generalissimus 
przenieśli się z powrotem do Nankinu, natomiast komuniści przekształ-
cili swoje siły zbrojne w Ludową Armię Wyzwoleńczą (LAW). ZSRR 
dozbroił ją w broń zdobytą na Niemcach i Japończykach, a także podaro-
wał radzieckie uzbrojenie. 

Na przełomie czerwca i lipca 1946 roku wybuchła wojna domowa 
pomiędzy Kuomintangiem a komunistami, nazwana przez nich III 
Rewolucyjną Wojną Domową lub Wojną Ludowowyzwoleńczą. 11 X 1946 
roku Armia Narodowo-Rewolucyjna zdobyła Kałgan, chociaż warunkiem 
komunistów, umożliwiającym ponowne zawieszenie broni, było nieata-
kowanie miasta. Jednocześnie Czang Kai Szek zapowiedział zwołanie 
Zgromadzenia Narodowego. Lecz to, jak i zamordowanie przez poli-
cyjnych siepaczy przywódców centrystowskiej Ligi Demokratycznej, Li 
Kung Pu i Wen I To, doprowadziło jedynie do studenckich demonstracji 
przeciwko wojnie domowej w głównych ośrodkach miejskich Chin, od 
grudnia 1946 roku, z największym nasileniem w maju i w czerwcu 1947 
roku. W lipcu 1947 roku Ludowa Armia Wyzwoleńcza przeszła do ofen-
sywy, gdy komunistyczne wojska generała Liu Po Czenga i generała Teng 
Xiao Pinga przekroczyły rzekę Huang Ho (Rzekę Żółtą), tworząc Okręg 
Wyzwolony Równiny Środkowej, co stanowiło bardzo poważne zagroże-
nie dla Nankinu i Wuhanu. Komuniści zaatakowali ponadto w prowin-
cjach Szantung, Honan i Szensi. Przesunęli też główne działania wojenne 
z Chin północnych do środkowych, pomiędzy rzekę Huang Ho (Rzekę 
Żółtą) a Jangcy (Niebieską Rzeką). 

W Mandżurii LAW pod dowództwem generała Lin Piao spychała 
wojska Kuominatgu na coraz węższy pas ziemi koło linii kolejowych. 
Komuniści zajmowali także Chiny północne i północno-zachodnie. 
W styczniu 1948 roku przystąpili do ofensywy zimowej, w wyniku któ-
rej opanowali 98% Mandżurii, okrążając żołnierzy Czang Kai Szeka 
w Mukdenie i w Czangczunie, dawnej stolicy cesarstwa. W lipcu 1947 
roku rząd Narodowy Kuomintangu w Nankinie ogłosił mobilizację 
powszechną, a w październiku zdelegalizował Ligę Demokratyczną. Jej 
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przywódcy uciekli do brytyjskiego Hongkongu. Z kolei KPCh i Ludowa 
Armia Wyzwoleńcza 10 X 1947 roku ogłosiły ośmiopunktowy manifest 
,zapowiadający całkowite obalenie Kuomintangu. W listopadzie 1947 
roku Kuomintang przeprowadził wybory parlamentarne do Chińskiego 
Zgromadzenia Narodowego, które wygrał. Generalissimus Czang Kai 
Szek został w kwietniu 1948 roku wybrany na konstytucyjnego prezy-
denta Republiki Chińskiej. Wiceprezydentem był Li Cung Żen z innej 
frakcji Kuomintangu. W roku 1948 chińscy komuniści przeprowadzili trzy 
decydujące kampanie militarne: Liaosi-Szenjang (2 IX – 2 XI 1948 roku), 
Huai-Hai (7 XI 1948 roku – 10 I 1949 roku) i Pekin-Tiencin (5 XII 1948 roku 
– 31 I 1949 roku). 

15 X 1948 roku Ludowa Armia Wyzwoleńcza pod dowództwem gene-
rała Lin Piao otoczyła strategicznie ważne mandżurskie miasto Czinczou. 
Tamtejszy garnizon Armii Narodowo-Rewolucyjnej poddał się komu-
nistom 20 X 1948 roku. Bronił się jeszcze Mukden, zdobyty 1 XI 1948 
roku. W połowie listopada komunistyczne armie z Mandżurii przebi-
jały się przez Wielki Mur w kierunku centrum Chin. Natomiast Komitet 
Frontowy KPCh pod dowództwem generała Teng Xiao Pinga nadzorował 
ofensywę LAW na rozległej równinie Chin wschodnich. Po rozbiciu Armii 
Narodowo-Rewolucyjnej na tym obszarze, Ludowa Armia Wyzwoleńcza 
skierowała się na Kałgan, Pekin i Tiencin. Kałgan komuniści zdobyli 24 XII 
1948 roku, garnizon Tiencinu poddał się 14 I 1949 roku. Armia Narodowo-
Rewolucyjna pod dowództwem generała Fu Tso I została otoczona przez 
komunistów w Pekinie, ale udało się jej opuścić miasto, do którego komu-
niści wkroczyli 31 I 1949 roku. W zaistniałej sytuacji prezydent Czang Kai 
Szek zwrócił się do USA o pomoc militarną, a jednocześnie zaproponował 
przeciwnikowi pertraktacje pokojowe. 11 I 1949 roku komuniści zażądali 
od Kuomintangu bezwarunkowej kapitulacji. Ogłosili też własną listę 
zbrodniarzy wojennych, gdzie Czang Kai Szek fi gurował na pierwszym 
miejscu. 21 I 1949 roku generalissimus podał się do dymisji, przekazując 
urząd prezydenta wiceprezydentowi Li Cung Żenowi, kierował jednakże 
Republiką Chińską z tak zwanego tylnego siedzenia. 

Zawieszenie broni trwało trzy miesiące. W tym czasie komuni-
ści przegrupowali swoje armie na północ od rzeki Jangcy, natomiast 
Czang Kai Szek rozpoczął przenoszenie siedziby Kuomintangu i Rządu 
Narodowego do Tajpej na Tajwanie, gdzie zostały też przewiezione 
wszystkie zasoby rządowe, w tym złoto i srebro. Komuniści wystosowali 
ultimatum, domagając się do 20 IV 1949 roku porozumienia na ich wła-
snych warunkach. Czang Kai Szek zignorował to i  wczesnym rankiem 
21 IV 1949 roku Ludowa Armia Wyzwoleńcza, dowodzona przez gene-
rałów Liu Po Czenga i Czena I, przekroczyła rzekę Jangcy. Jednak 23 IV 
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1949 roku komuniści zajęli Nankin, a 27 V 1949 roku – Szanghaj. Latem 
i jesienią 1949 roku Ludowa Armia Wyzwoleńcza kontynuowała atak, do 
końca grudnia 1949 roku opanowując cały obszar kontynentalnych Chin. 
Działania bojowe trwały do wiosny 1950 roku. Jedynie osłona amerykań-
skiej marynarki wojennej, nieposiadanie fl oty przez komunistów oraz 
szerokość Cieśniny Tajwańskiej spowodowały, że Republika Chińska rzą-
dzona przez Kuomintang i Czang Kai Szeka utrzymała się na Tajwanie 
i Peskadorach. Jeszcze w czerwcu 1949 roku w Pekinie, dokąd z Jenanu 
przeniosło się kierownictwo Komitetu Centralnego Komunistycznej 
Partii Chin, komuniści powołali do życia Chińską Ludową Polityczną 
Konferencję Konsultatywną; w jej skład weszły wszystkie współpracujące 
z nimi organizacje. 

W Pekinie 21 IX 1949 roku ChLPKK uchwaliła Organiczny Statut 
Centralnego Rządu Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej, ustana-
wiając jednocześnie rząd Chińskiej Republiki Ludowej. LAW została 
przekształcona w Chińską Armię Ludowo-Wyzwoleńczą. 1 X 1949 roku, 
przewodniczący KC KPCh Mao Ce Tung na pekińskim Placu Tiananmen 
podczas uroczystego wiecu proklamował powstanie Chińskiej Republiki 
Ludowej (ChRL), dając zebranym tłumom do zrozumienia, że zależność 
Chin od obcych mocarstw właśnie się skończyła (może nie licząc ZSRR). 
Mao Ce Tung powiedział: Chińczycy zawsze byli wielkim, odważnym i praco-
witym narodem; znaleźli się oni w tyle jedynie w czasach nowożytnych. A tłu-
maczyło to się wyłącznie uciskiem i wyzyskiem obcego imperializmu i krajowych 
rządów reakcyjnych. Nasz naród nie będzie dłużej narodem zniewalanym i upo-
karzanym. Rozprostowaliśmy się. Te słowa, ogłoszone ówczesną komuni-
styczną nowomową, pomimo upływu czasu i pewnych zmian politycz-
nych oraz gospodarczych w Chinach generalnie nie straciły zbyt wiele ze 
swej aktualności75. 

Przysłowie mówi, że kto raz był królem, ten pozostaje nim na zawsze. 
Pu I Cing był cesarzem trzy razy: dwukrotnie w Chinach (w latach 1909-
1912 i w roku 1917) i raz w Mandżukuo (w latach 1934-1945), a także raz 
prezydentem Republiki Mandżukuo (w latach 1932-1934). Co prawda 
cesarzem Chin był jako mały chłopiec, potem krótko w nieco starszym 
wieku, niemniej od dziecka przygotowywano go wszechstronnie wła-
śnie do pełnienia tej godności. W historiografi i przeważa opinia, że sta-
nowił bezwolną marionetkę w rękach Japończyków, szczególnie będąc 
prezydentem, a następnie cesarzem Mandżukuo. Trudno jednak z całą 
pewnością stwierdzić, że to całkowita prawda. Zgodnie z prawem 
75  Marek Cabanowski „Tajemnice Mandżurii – Polacy w Charbinie”, s. 15-105 i s. 117-119, Marian 

Kałuski „Polacy w Chinach”, s. 146-160, Mariusz Marszewski „Wieloetniczny islam w Mandżurii 
– element krajobrazu kulturowego regionu w I połowie XX wieku”, s. 1-8 i Witold Rodziński 
„Historia Chin”, s. 671-686. 
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międzynarodowym cesarz Pu I Cing (Aisindzioro) był prawowitą głową 
Państwa Chińskiego. Rewolucja w latach 1911-1912, która obaliła monar-
chię w Chinach, została wywołana przez chińskich republikanów z inspi-
racji USA. Pu I abdykował z winy Amerykanów. Będąc świadomy tego, 
kim jest i jaką z urodzenia ma odegrać rolę, dążył do odzyskania tronu. 
I kiedy nadarzyła się okazja zdobycia władzy w oderwanej od Republiki 
Chińskiej dawnej domenie dynastii Cing (Aisindzioro), czyli w Cesarstwie 
Mandżukuo, za sprawą Armii Kwantuńskiej, Pu I dał się przekonać do 
tej idei, licząc, że będzie to początek odbudowy władzy dynastii Cing. 
Najpierw na terenie ich dawnej domeny, czyli w Mandżurii, w później-
szym zaś okresie w całych Chinach. 

Cesarz Pu I wychodził z założenia, że w zamian za współpracę 
Japończycy po zajęciu Chin wyrażą zgodę na przyłączenie całości chiń-
skiego terytorium do Cesarstwa Mandżukuo. Uważał, podobnie jak 
w roku 1644 roku jego polityczny protoplasta,że teraz on przejmie kon-
trolę nad Chinami. Liczył na rozciągnięcie swojej władzy nad Rządem 
Tymczasowym w Pekinie i Rządem Zreformowanym w Nankinie, co 
oznaczałoby federację Cesarstwa Mandżukuo z Chinami. Były trzy moż-
liwości: jedna zakładała odtworzenie Cesarstwa Chińskiego, powsta-
łego z przekształcenia Cesarstwa Mandżukuo, po wchłonięciu przez nie 
całego terytorium chińskiego, druga zakładała odtworzenie Cesarstwa 
Chińskiego i połączenie go z Cesarstwem Mandżukuo unią personalną – 
jeden cesarz, dwa rządy, dwie armie, dwa państwa i dwie stolice – Sincin 
i Pekin oraz trzecia, łącząca powstałe Cesarstwo Chińskie z Cesarstwem 
Mandżukuo unią realną – jeden cesarz, jeden rząd, jedna armia, jedno 
państwo, ale z dwiema stolicami. Nic więc dziwnego, że cesarz Pu I chciał 
odzyskać władzę w Chinach, której bezprawnie pozbawiła go rewolu-
cja. Później pomocy odmówili mu Brytyjczycy, a wsparli Japończycy. Pu 
I rozpoczął wówczas z nimi współpracę, mającą na celu odzyskanie tronu 
najpierw w Mandżukuo, a następnie w całych Chinach. 

Całkowite odzyskanie chińskiego tronu uniemożliwił mu jedy-
nie rozwój sytuacji polityczno-militarnej w okresie II wojny światowej. 
Najprawdopodobniej Japończycy obawiali się, że gdyby do tego doszło, 
wówczas znacznie zwiększyłaby się jego niezależności od Cesarstwa 
Japonii. Niewykluczone, że właśnie z tego powodu sprawę przejęcia wła-
dzy w Chinach przez cesarza Pu I i Cesarstwo Mandżukuo odłożyli na 
nieokreśloną przyszłość, być może na czas po całkowitym pokonaniu 
Republiki Chińskiej i komunistycznych Okręgów Wyzwolonych. Jeżeli 
tak by się stało, to odtworzone i połączone z Cesarstwem Mandżukuo 
Cesarstwo Chińskie byłoby podobnie jak ono, kontrolowane przez 
Cesarstwo Japonii. Krótko mówiąc, stałoby się japońskim satelitą.
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Interesującą sprawą w rodzinie Cingów (Aisindzioro) było małżeństwo 
księcia Pu Czie Cinga, młodszego brata cesarza Pu I. Jego żoną została 
w roku 1937 księżniczka Hiro Saga z japońskiej rodziny cesarskiej. W prze-
ciwieństwie do Pu I i cesarzowej Wan Rong, małżonkowie Pu Czie i Hiro 
Saga pozostawali bardzo kochającą się parą. Kiedy księżniczka zaszła 
w ciążę i była z tego bardzo dumna, drażniło to uzależnioną od opium 
cesarzową Wan Rong. Księżniczka Hiro Saga urodziła dziewczynkę, 
która wiele lat po zakończeniu II wojny światowej otrzymała możliwość 
wyjazdu z Chińskiej Republiki Ludowej do Japonii. Niestety, księżniczka 
ta, mająca po ojcu krew dynastii Cing, po matce – japońskiej rodziny cesar-
skiej, popełniła samobójstwo.

Były cesarz Chin i Mandżukuo, rząd cesarski, członkowie rodziny 
Cing (Aisindzioro) i dworu cesarskiego zostali aresztowani przez spado-
chroniarzy Armii Czerwonej na lotnisku w Mukdenie, w sierpniu 1945 
roku podczas próby ucieczki do Japonii. Kapitan Masahiko Amakasu, 
szef Kinematografi i Mandżukuo i Telewizji Mandżukuo, na oczach swo-
jej żony księżniczki Xian Ju (Josziko Kawaszimy), zwanej Klejnotem 
Wschodu, popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę z rewolweru 
20 VIII 1945 roku w Sincinie (Xinjingu), po wysłuchaniu przemówie-
nia kapitulacyjnego cesarza Hirohito. Sama księżniczka Xian Ju uciekła 
do Szanghaju, gdzie 11 XI 1945 roku została aresztowana przez tajne 
służby Kuomintangu. Prawie 3 lata spędziła w więzieniu, potem stanęła 
przed sądem, który skazał ją na śmierć za działalność na szkodę Państwa 
Chińskiego i kolaborację z wrogiem. 25 III 1948 roku została rozstrzelana 
przez siepaczy Kuomintangu na dziedzińcu więzienia Hebei w Pekinie, 
a jej ciało wystawiono na widok publiczny. Cesarzowa Wan Rong i księż-
niczka Hiro Saga zostały aresztowane przez żołnierzy chińskiej komu-
nistycznej Zjednoczonej Armii Demokratycznej w Tailou, w Mandżurii 
dopiero w styczniu 1946 roku. Przewieziono je na komisariat policji do 
Czangczunu, stamtąd do Kirinu (Cilinu). Cesarzowa stale była zamro-
czona opium. Kiedy Armia Narodowo-Rewolucyjna generalissimusa 
Czang Kai Szeka bombardowały miasto, Wan Rong i Hiro Saga przenie-
siono do więzienia Yanji, w prowincji Jilin. Cesarzowa Wan Rong zmarła 
tam w czerwcu 1946 roku z powodu przedawkowania opium. Pu I dowie-
dział się o jej śmierci dopiero 3 lata później. Natomiast księżniczka Hiro 
Saga przeżyła i po uwolnieniu wróciła do swojego męża księcia Pu Czie. 
Zmarła w roku 1987 jako obywatelka Chińskiej Republiki Ludowej. 

39-letni cesarz Pu I, jego brat Pu Czie, większość członków rodziny 
Cingów, rządu Mandżukuo i dworu cesarskiego znajdowała się w radziec-
kiej niewoli na terenie Mandżurii, a potem ZSRR. Pu I był więziony naj-
pierw w Charbinie, w więzieniu, wybudowanym (o ironio losu) przez 
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Japończyków w latach 1945-1947. W roku 1946 KGB przewiozło go na 
proces przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym dla Dalekiego 
Wschodu w Tokio, gdzie występował jako świadek, po czym powrócił 
do więzienia w Charbinie. Od roku 1947 Pu I więziony był na radziec-
kiej Syberii, najpierw w Czycie, następnie w Chabarowsku. W roku 1950- 
wraz z towarzyszącymi mu ludźmi – został wydany władzom Chińskiej 
Republiki Ludowej. W wiezieniu usiłował popełnić samobójstwo, podci-
nając sobie żyły na przegubach rąk, ale uratował go naczelnik placówki, 
w której poddawano go reedukacji aż do roku 1959. Starszym celi był były 
minister transportu Cesarstwa Mandżukuo. 

W roku 1959, z okazji 10-lecia utworzenia Chińskiej Republiki 
Ludowej, na mocy specjalnej amnestii 53-letni Pu I i jego bracia zostali 
uwolnieni z więzienia. Wszyscy zamieszkali w Pekinie: książę Pu Czie ze 
swoją żoną, japońską księżniczką Hiro Sagą, która także wyszła z więzie-
nia. Były cesarz Pu I podjął pracę jako ogrodnik w pekińskim Ogrodzie 
Botanicznym. Nieco później został archiwistą w Instytucie Historycznym 
na Uniwersytecie Pekińskim i przy Ludowej Konferencji Konsultatywnej, 
której był członkiem. 1 V 1962 roku 56-letni Pu I ożenił się z pielęgniarką Li 
Szuxian. Według profesora Jia Yinchua, autora biografi i Pu I z roku 2001, 
nowa żona wielokrotnie groziła mu rozwodem, gdyż uważała go za nie-
dorajdę i impotenta. Jej groźby powstrzymał premier ChRL, Czou En Lai 
(znany z tego, że w październiku 1956 roku za wiedzą Mao Ce Tunga tele-
fonicznie przekonał radzieckiego przywódcę Nikitę Chruszczowa o braku 
konieczności interwencji zbrojnej w Polsce), bo rozwód popsułby wize-
runek szczęśliwego, resocjalizowanego i reedukowanego byłego cesarza. 

W okresie Rewolucji Kulturalnej, Pu I, idąc do pracy zobaczył byłego 
naczelnika więzienia, który został profesorem. Hunwejbini maltretowali 
profesorów, mażąc im twarze atramentem, wkładając czapki z oślimi uszami 
i wieszając na szyjach tabliczki z wypisanymi przewinieniami wobec partii 
i komunizmu. Były naczelnik więzienia miał tabliczkę z napisem „cesarski 
lokaj”. Pu I podszedł do hunwejbinów, prosząc, aby nie upokarzali tego 
człowieka. Odparli mu, żeby się do nich przyłączył, albo poszedł w swoją 
stronę. Tak też uczynił. W roku 1967 Pu I umarł na raka nerek, mając lat 
61. Jego brat książę Pu Czie zmarł dopiero w roku 1994, a jego żona, księż-
niczka Hiro Saga w roku 1987. W tym akurat roku książę Pu Czie został 
konsultantem włoskiego reżysera Bernardo Bertolucciego przy produkcji 
fi lmu „Ostatni Cesarz Chin”. Odnieść można wrażenie, że Pu I oraz rodzina 
Cing była traktowana lepiej przez komunistów niż przez Kuomintang. 

Generalissimus Czang Kai Szek przez ostatnie 4 lata swoich rządów 
w Chinach kontynentalnych był dużo bardziej surowy dla Chińczyków 
i Mandżurów, współpracujących z Japonią niż chińscy komuniści. Dobrym 
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tego przykładem jest los księżniczki Xian Ju (Josziko Kawaszimy), zwa-
nej Klejnotem Wschodu, skazanej przez siepaczy Kuomintangu na karę 
śmierci, i samego Pu I, jego brata Pu Czie, jak również szwagierki z japoń-
skiej rodziny cesarskiej. Ci, których dopadli czangkaiszekowcy, z reguły 
byli przez nich mordowani, natomiast komuniści traktowali więźniów 
bardziej humanitarnie. Mogło to wynikać z negatywnego stosunku gene-
ralissimusa Czang Kai Szeka i Kuomintangu do dynastii Cing, która 
została obalona przez ich ideowych poprzedników. Nałożyła się jeszcze 
na to współpraca Cingów z Japonią, która dała pretekst dodatkowy do 
tępienia Cingów, prawowitej chińskiej, chociaż z pochodzenia mandżur-
skiej, dynastii cesarskiej, którą Kuomintang postanowił usunąć z tronu 
jeszcze przed I wojną światową. Natomiast dla komunistów dynastia Cing 
nie stanowiła żadnego zagrożenia w realizacji planu budowy komunizmu 
w Chińskiej Republice Ludowej76. 

Mówi się, że inwazja Cesarstwa Japonii na Mandżurię we wrześniu 
1931 roku, oderwanie jej od Republiki Chińskiej, a w roku 1932 utwo-
rzenie Republiki Mandżukuo, przekształconej w roku 1934 w cesarstwo 
była pierwszym wyłomem w stworzonym po I wojnie światowej systemie 
umów i traktatów. Coś w tym tkwi, ale ważniejsze jest jednak, czym było 
Cesarstwo Mandżukuo. Obecnie mało kto w Polsce wie, że takie państwo 
kiedykolwiek istniało. Jeśli już, to najczęściej powtarzana jest opinia, że 
było to państwo sztuczne lub marionetkowe, chociaż najbardziej ade-
kwatne będzie określenie państwo satelickie. Podobny, wasalny wzglę-
dem ZSRR charakter miała od roku 1924 Mongolska Republika Ludowa, 
lub też od roku 1948 Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna. Oba 
państwa wcale nie były jednak sztucznymi tworami politycznymi. Zgoda 
Cesarstwa Japonii na przekształcenie Republiki Mandżukuo w Cesarstwo 
Mandżukuo w roku 1934 nadawała satelickiemu państwu wysoką rangę 
polityczną. Japonia chciała w ten sposób pokazać światu, że jest to w miarę 
równoprawny sojusznik, a nie twór jej podporządkowany. Korelowało 
to z marzeniami i ambicjami cesarza Pu I, a także dynastii Cingów na 
odzyskanie władzy w Chinach. Skoro chwilowo nie było możliwe obale-
nie Republiki Chińskiej, Cingowie zgodzili się na oderwanie ich dawnej 
domeny – Mandżurii i przekształcenie jej w niezależne państwo, które po 
japońskim zwycięstwie nad Chinami miało być zalążkiem odrodzonego 
Cesarstwa Chińskiego z Pu I jako cesarzem77. 

Chińska Republika Ludowa przejęła od ZSRR kontrolę nad man-
dżurskimi liniami kolejowymi, zwłaszcza nad Koleją Wschodniochińską 
76 Marek Cabanowski „Tajemnice Mandżurii – Polacy w Charbinie”, s. 117-119 i Włodzimierz 

Wowczuk „Mandżukuo”, s. 1-134. 
77 Jerzy Brzozowski „Kompendium historii”, s. 293-296 i Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”,  

.s. 1-134.
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(Koleją Chińsko-Czangczuńską), po podpisaniu 14 II 1950 roku przez 
ZSRR i Chiny Traktatu o Przyjaźni, Sojuszu i Pomocy Wzajemnej. 25 VI 
1950 roku Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna zaatakowała 
Koreę Południową, zajmując prawie całe jej terytorium. Nastąpił wówczas 
kontratak wojsk USA, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii pod 
szyldem ONZ, przekroczenie 38 równoleżnika i opanowanie z kolei pra-
wie całego terytorium Korei Północnej, co w październiku 1950 roku spo-
wodowało wkroczenie tam Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej jako 
Chińskiej Armii Ochotniczej i wyparcie wojsk ONZ za 38 równoleżnik 
w rejon Seulu. 27 VII 1953 roku podpisano w Panmundżonie rozejm pomię-
dzy Koreą Południową i Koreańską Republiką Ludowo-Deomokratyczną 
(Koreą Północną). 23 V 1951 roku Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza 
zajęła Tybet, przyłączając go do Chińskiej Republiki Ludowej. W roku 
1955 ZSRR oddał ostatecznie Chińskiej Republice Ludowej Półwysep 
Liaotuński z Port Arturem (Luszunem) i Dalnyjem (Dalienem).

Jeśli chodzi o Mandżurię, to w Chińskiej Republice Ludowej została 
ona podzielona na trzy prowincje – Hejlungciang z Charbinem jako sto-
licą, Liaoning ze stolicą w Czangczunie i Cilin ze stolicą Szenjang. Jakby 
celowo odesłano w zapomnienie nazwę Mandżuria, pozmieniano również 
nazwy niektórych mandżurskich miast. Istnienie Cesarstwa Mandżukuo 
i Mandżurii nie ujmuje czegokolwiek Chinom, ponieważ stanowiło też 
formę chińskiej państwowości, a Mandżuria pozostaje historycznym obsza-
rem, który stał się częścią Chin tylko dlatego, że podbiła je w roku 164478. 

 Norbert Boratyn 

Nazwy, imiona i nazwiska chińskie, japońskie, koreańskie, mandżurskie i mongolskie są 
zapisane tak zwaną transkrypcją polską, a nie powszechnie używaną angielską.

78 Jerzy Brzozowski „Kompendium historii”, s. 309-333, Marian Kałuski „Polacy w Chinach”, 
s. 51-63 i Włodzimierz Wowczuk „Mandżukuo”, s. 132-134.
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SELIM CHAZBIJEWICZ 

ŻYDOWSKA REPUBLIKA NA KRYMIE

Na początku XX wieku, na skutek akcji kolonizacyjnej rządu carskiego, 
co czwarty mieszkaniec Krymu był przesiedleńcem z Rosji centralnej, 
południowo-wschodniej Ukrainy, zwanej Noworosją i południowo-
-zachodniej Ukrainy, określanej na przełomie XVIII i XIX stulecia Nową 
Serbią. Nazwa ta wynikała stąd, że rząd carski, by wzmocnić element pra-
wosławny na tych terenach, sprowadzał osadników z Serbii, zbliżonych 
językiem i także wyznających prawosławie. Na Krymie na przełomie XIX 
i XX stulecia osadnicy nietatarscy cieszyli się dużymi przywilejami kosz-
tem miejscowej ludności. Ta kategoria populacji krymskiej cieszyła się 
specjalnymi względami, przejawiającymi się pomocą materialną, ulgami 
prawnymi, przywilejami administracyjnymi i religijnymi. Wyróżniano 
w ten sposób pod koniec XIX wieku przede wszystkim Rosjan i Niemców, 
ale podobnymi udogodnieniami cieszyły się też inne grupy narodowe, 
w tym również Żydzi. Sporo ich osiedlało się na Krymie w początkach 
XX wieku. W roku 1920, po rozbiciu armii gen. Wrangla i ustanowieniu 
władzy sowieckiej, dawne uprzywilejowane grupy kolonistów dążyły do 
zachowania swojego statusu, organizując różnego rodzaju związki naro-
dowe, stowarzyszenia i organizacje. W latach 20. XX wieku i na początku 
30. na skutek takiej działalności doprowadzono do przesiedlenia na Krym 
około 500-600 tys. osób. Konieczność tych działań tłumaczono m.in. tym, 
że „ekonomiczna struktura osadnictwa żydowskiego zupełnie nie jest 
przystosowana do zasad ustroju sowieckiego z jego założeniami gospo-
darki państwowej, spółdzielczości i koncentracji przemysłu w rękach pań-
stwowych, w związku z tym, jeśli nie będą przedsięwzięte środki według 
innych miar w stosunku do społeczności żydowskiej i jej produkcji gospo-
darczej, grozi to jej asymilacją, zanikiem i wymarciem”.

W maju 1926 roku ustalono perspektywiczny, 10-letni plan przesie-
dlenia 100 tys. Żydów sowieckich. W czerwcu tego roku zatwierdzony 
zostaje plan na najbliższe 3 lata, mówiący o 18 tysiącach przesiedleńców. 
W ślad za postanowieniami KC WKP(b) zdecydowano, iż od 28 lipca 1928 
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roku Krymska ASSR razem z Birobidżanem stanowić będzie bazę żydow-
skiego osadnictwa. W październiku i listopadzie 1928 roku przeznaczono 
wstępnie na ten cel ponad 3 miliony ha ziemi. Na Krym emigrowali też 
Żydzi spoza Związku Sowieckiego, np. osiedliło się tam około 50 rodzin 
żydowskich z Palestyny. Kolonistom systematycznie dawały o sobie znać 
trudne konsekwencje głodu lat 1921-22. Formalnie ponad 200 tys. Tatarów 
krymskich, emigrantów do Turcji i Rumunii, otrzymało ofi cjalne pozwole-
nie i zaproszenie do powrotu. Tym, którzy zdecydowaliby się na to, obie-
cywano ulgi administracyjne. Odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie 
Wszechrosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego RSFRR nie 
zostało nigdy zrealizowane ani formalnie odwołane. Władze sowieckie 
rozpoczęły „likwidację problemu bezrolnych chłopów” wśród krymskich 
Tatarów, poprzez wysiedlanie ich z obszarów górnego, tj. południowego 
Krymu na część stepową, czyli środkową i północną.

21 kwietnia 1926 roku na wyjazdowym posiedzeniu Biura Okręgowego 
Komitetu WKP(b) w Bachczysaraju zaaprobowano perspektywiczny plan 
osadnictwa żydowskiego w republice autonomicznej. Okazało się jednak, 
że na przeszkodzie w jego realizacji stoi stanowczy sprzeciw władz lokal-
nych, dotyczący przede wszystkim problemu społecznej struktury gospo-
darstwa rolniczego wśród chłopów tatarskich. Jednocześnie problem ten 
doprowadził do konfl iktu między krymskimi republikańskimi i partyj-
nymi władzami a Moskwą. W stolicy jego rozwiązaniem zajęli się wysocy 
funkcjonariusze aparatu partii. W sukurs „krymskiemu projektowi” 
wystąpiło 49 znanych pisarzy i poetów sowieckich, którzy zwrócili się też 
do zachodniej opinii publicznej. Ze Związku Sowieckiego zaczęły wyjeż-
dżać delegacje w celu agitacji na rzecz utworzenia żydowskiej republiki 
na Krymie. Na spotkaniu z kręgami fi nansowo-politycznymi w Berlinie, 
ludowy komisarz spraw zagranicznych Cziczerin zapewniał, iż „pro-
blem krymski” jest z należytą uwagą postrzegany przez władze sowiec-
kie, które poświęcą swój wysiłek w zrealizowanie go w najdrobniejszych 
szczegółach. 

Światowa organizacja syjonistyczna, zawiadamiając kongres Żydów 
amerykańskich w Filadelfi i o „problemie krymskim” poprzez swoich 
przedstawicieli, 200 członków elity fi nansowej USA, zaapelowała o zbie-
ranie funduszy. Przemyślenie problemu i zajęcie się nim obiecali dwaj 
przyszli prezydenci USA, Hoover i Roosevelt. Żona tego ostatniego – 
Eleonora – wzięła nawet udział w pracach kongresu na rzecz „krymskiego 
problemu”, który postanowił wydzielić na ten cel 15 mln dolarów. W trak-
cie obrad kongresu doszło jednak do wystąpień wpływowych przedsta-
wicieli społeczności żydowskiej, oceniających całą sprawę jako szyte gru-
bymi nićmi oszustwo władz sowieckich, mające na celu wyłudzenie od 
światowej społeczności żydowskiej środków fi nansowych dla własnych 
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potrzeb. Twierdzili też, że Sowieci nie zamierzają realizować żadnych 
obiecanych form żydowskiej państwowości. Nabrzmiałą atmosferę rozła-
dował L. Marshall, wyrażając się wysoce pozytywnie o podejściu władz 
ZSRR do „krymskiego projektu”. W tej sytuacji, pomimo braku ofi cjalnych 
stosunków między USA i ZSRR, kongres Żydów amerykańskich powziął 
decyzję rozpoczęcia inwestycji na Krymie poprzez fi rmę „Agro-Joint”. 
Z kolei Politbiuro WKP(b) podjęło uchwałę o przyjęciu „kursu na moż-
liwość organizacji autonomii żydowskiej wspólnoty przy sprzyjających 
rezultatach przesiedlenia na Krym”. 

W USA i ZSRR, nie bez pośrednictwa żydowskich organizacji, zaczęły 
się sondaże na temat ustanowienia ofi cjalnych stosunków międzypań-
stwowych. Podczas jednej z rozmów z przedstawicielem „Agro-Joint”, 
Rozenbergiem, członek Politbiura – Łarin i były bundowiec, wtedy już czło-
nek WKP(b), Wainstein, zapewnili w imieniu przywództwa sowieckiego, 
że realizacja „krymskiego projektu” będzie trwała aż do pozytywnego 
rezultatu bez względu na sytuację; natomiast w kontekście nieuznawania 
rządu sowieckiego przez rząd USA, amerykańska wspólnota żydowska 
powinna zarzucić stanowisko neutralne i wpływać na rząd amerykański na 
rzecz pełnego uznania ZSRR”. Rozenberg obiecał współpracę w  sprawie. 
Zaangażował się również kolejny przedstawiciel Żydów amerykańskich, 
Warburg. Po elekcji F. D. Roosevelta, USA nawiązało dyplomatyczne sto-
sunki z ZSRR. Wszystkie decyzje, dotyczące Krymu podejmowane były 
w wąskim kręgu prezydium Politbiura WKP(b), z zachowaniem najwyż-
szej tajemnicy. Nawet na poziomie sekretarza krymskiego obkomu par-
tii, przysłanego z Moskwy towarzysza Pietropawłowskiego sprawa była 
całkowicie nieznana. Zastępca Mienżyńskiego do spraw GPU, Trylisser, 
podczas spotkania KC RKP(b), poświęconemu antysemityzmowi ze 
zdziwieniem mówił, że słyszał o pogłoskach rozpowszechnianych przez 
ukraińskich i rosyjskich Żydów, jakoby na Krymie miało powstać pań-
stwo żydowskie. Nieoczekiwanie napięcie wprowadził Pietropawłowski, 
który, zdobywszy nieco wiadomości na temat decyzji Politbiura, poruszył 
ten temat w wywiadzie dla korespondenta „Izwiestii”.

7 kwietnia 1926 roku w Symferopolu rozpoczęła się ogólnokrymska 
żydowska konferencja, z którą wiązał się niezbyt fortunny dla Komzetu 
incydent. W numerze z 11 kwietnia 1926 gazety „Krasny Krym” zostały 
opublikowane podstawowe tezy wygłoszonego w jidysz wystąpie-
nia przedstawiciela wydziału narodowościowego Wszechrosyjskiego 
Centralnego Komitetu Wykonawczego I. M. Raszkesa, który mówił m.in.: 
„Dążymy do utworzenia zwartego terytorium zasiedlenia, a w perspek-
tywie utworzenia republiki autonomicznej nie w celu skoncentrowania 
światowego Żydostwa, lecz w celu zorganizowania trzech milionów 
Żydów sowieckich”. Temperatura politycznej sytuacji na Krymie skoczyła 



109109SELIM CHAZBIJEWICZ: Żydowska republika na Krymie

w górę. Niepokój zaczęli wyra-
żać krymscy Tatarzy i Niemcy. 
Jednakowoż w ciągu trzech 
dni redakcja gazety opu-
blikowała sprostowanie 
Raszkesa, w którym wyparł się 
swoich słów, zasłaniając się 
przekłamaniem wypowiedzi 
ze strony redakcji, a ta z kolei 
tłumaczyła się nieznajomością 
jidysz i złym przekładem tekstu 
wystąpienia. 

Jako przeciwwaga dla idei 
żydowskiej republiki autono-
micznej na półwyspie, powstał projekt utworzenia na północy Krymu 
autonomicznej republiki niemieckiej. Jednym z głównych przeciwników 
masowego przesiedlania żydowskich kolonistów był Weli Ibrahimow, 
przewodniczący Centralnego Komitetu Wykonawczego Krymu. 
Wspierany przez narodowo nastawioną część tatarskiej inteligencji, daw-
nych członków partii Milli Firka. Kiedy sytuacja na Krymie powoli zaczęła 
się wymykać spod kontroli, Ibrahimow wystąpił na łamach tatarskojęzycz-
nej gazety „Eni Dunja” z artykułem, w którym m.in. pisał: „Potrzebują od 
nas ziemi dla przesiedlenia na Krym 8000 gospodarstw (rodzin), jednakże 
nadwyżki, które osiągamy nie pozwalają nawet na wypełnienie wewnętrz-
nych potrzeb, dlatego też krymski rząd uważa za niemożliwe zaspokoje-
nie tych żądań. Niedawno problem ten przekazaliśmy Moskwie i mamy 
nadzieję, że będzie on rozpatrzony stosownie do naszego wniosku”.

28 września 1927 roku Łarin zaproponował zespół środków prowadzą-
cych do zorganizowania żydowskich przesiedleńców na Krymie. Według 
niego podstawą gospodarki tychże gospodarstw miałoby być wytwa-
rzanie winogronowego spirytusu na potrzeby krymskich zakładów pro-
dukcji wina. Jednym z ważniejszych punktów planu było zobowiązanie 
krymskiej NKWD ASSR do rozdzielenia wszystkim sielsowietom zada-
nia znalezienia ziemi, nadającej się do kolonizacji, wykonania przez nie 
statystki faktycznego zasiedlenia i wprowadzenia dwóch ofi cjalnych języ-
ków urzędowych, tj. rosyjskiego i jidysz.

Te założenia spotkały się z gwałtownym sprzeciwem krymskich władz 
lokalnych, a zwłaszcza Weli Ibrahimowa. Zaniepokojony tym Łarin wysto-
sował list do Stalina, w którym oskarżał Ibrahimowa o „sianie niepokoju 
w ciemnych tatarskich masach”. Telegramy do Stalina i Mołotowa wysyłał 
też Pietropawłowski. Przyczyniło się to do pozbawienia W. Ibrahimowa 

Żydowscy osadnicy na kołchozowych 
polach w rejonie Dżankoj, 

lata 20./30. XX w.
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stanowiska, zaś w styczniu 1928 roku aresztowania pod pretekstem upra-
wiania działalności burżuazyjno-narodowej, a także pod fi kcyjnym zarzu-
tem zabójstwa jednego z działaczy bolszewickich podczas wojny domo-
wej. Weli Ibrahimow, zmuszony presją fi zyczną i psychiczną do przy-
znania się do winy, został rozstrzelany 8 maja 1928 roku. Jego następcą 
na stanowisku został również Tatar, Mehmed Kubay (Mehmed Ismaił 
Kubajew), I sekretarz Komitetu Centralnego WKP(b) Krymskiej ASRR11. 
W tym też czasie GPU wyreżyserowało „proces 63”, który przyczynił się 
do zesłania na Wyspy Sołowieckie kwiatu ówczesnej, zorientowanej naro-
dowo inteligencji tatarskiej. W okrutny sposób gnębiono również krym-
skich Niemców, którym w części udało się jednak opuścić ZSRR. 

W celu uzyskania ziemi pod zasiedlenie Żydów, prezydium KC ZSRR 
uchwaliło ustawę, uznającą tereny północnego Krymu obszarem o znacze-
niu ogólnosowieckim. Działania te przekonały Amerykanów o potrzebie 
przejścia od jednorazowych przekazów fi nansowych do długoplanowej, 
systematycznej akcji subwencji „krymskiego planu”. Zaczęła się fi nalizo-
wać umowa o pożyczce pomiędzy „Agro-Jointem” a władzami sowiec-
kimi. Ostatecznie umowa została podpisana 19 lutego 1929 roku. Według 
niej, fi rma „Agro-Joint” udzielała ZSRR pożyczki w wysokości 900 tys. 
dolarów rocznie przez okres 10 lat, oprocentowanej w wys. 5% w skali 
roku. Spłata długu powinna się zacząć w roku 1945 i zakończyć w 1954. 
Warto zauważyć, iż termin ten zbiegł się w czasie z przekazaniem Krymu 
Ukrainie. W sytuacji niedotrzymania umowy przez stronę sowiecką, 
pożyczkodawca miał wstrzymać dalszą wypłatę pieniędzy. „Agro-Joint” 
rezerwowała sobie również prawo zmniejszenia ogólnej sumy pożyczki 
z 9 do 7 mln. dolarów bez porozumienia stron. W razie powodzenia jej 
realizacji umowa przewidywała też wypłatę dodatkowych sum do wyso-
kości 500 tys. dolarów rocznie. Osobliwość tej transakcji polegała także na 
tym, że władze ZSRR wypuściły obligacje na sumę pożyczki, które przeka-
zały fi rmie „Agro-Joint”, formalnemu pożyczkodawcy. Rozprowadzano 
je drogą subskrypcji i takim to sposobem największe fi nansowe rodziny 
USA, Rockefeller, Marshall, Warburg, Roosevelt, Hoover itd. stały się wła-
ścicielami akcji ziemskich na Krymie. 

5 września I930 roku, decyzją krymskiego Centralnego Komitetu 
Wykonawczego, ustanowiono centrum żydowskiego narodowego 
rejonu we Frajdorfi e. W roku 1931 Obwodowy Komitet WPK(b) i lokalny 
„autonomiczny” rząd krymski wydały oświadczenie stwierdzające, że 
1 Mehmed Kubay (Kubajew), 1883 Korbek-1937, krymskotatarski działacz społeczny. W latach 1928-

1931 przewodniczący Centralnego Komitetu Wykonawczego (CIK – Cientral’nyj Ispołnitiel’nyj 
Komitiet) Krymskiej ASRR. Represjonowany, zrehabilitowany po 1956 r.[w:] Refi k Muzaffarow, 
Krymskotatarskaja Encikłopedija, Simferopol 1993, t. I, s. 401-402; A. Fisher, The Crimean Tatars, 
California 1978, s. 144-145.
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osadnictwo żydowskie na Krymie sprawdziło się pod względem politycz-
nym i gospodarczym. W republice krymskiej zorganizowany został do 
tego czasu narodowy żydowski rejon we Frajdorfi e, 32 żydowskie naro-
dowe gminne rady (sielsowiety), powstała gazeta „Lenin Wer” w języku 
jidysz. Przesiedlanie Żydów zbiegło się z akcją rozkułaczania wsi krym-
skiej. Był to – według E. Kırımala2 – kolejny etap eksterminacji narodu 
krymskotatarskiego, okres przymusowej kolektywizacji, który na Krymie 
przypadał na lata 1929-30. Akcji tej podlegali w dużej mierze krymscy 
Tatarzy, a także inni mieszkańcy półwyspu. Utworzono sieć obozów 
w całym kraju. Tylko w samym stołecznym Symferopolu było ich cztery. 
Według wystąpienia pracownika krymskiej OGPU Sałynia, na 26 marca 
1930 roku, rozkułaczeniu i wysiedleniu podległo 16 tys. osób, a dalsze 
25-30 tys. czekało na swoją kolejkę.

Helene Carrere d’Encausse w swojej pracy, poświęconej narodowo-
ściowej polityce bolszewików3, w następujący sposób określiła decyzję 
władz sowieckich o kolonizacji żydowskiej na Krymie: „Ci, którzy kie-
rują tą wspólnotą kadry z »Jewsekcji« – zajęci są podwójną troską. Z jed-
nej strony chcieliby wyrwać Żydów z ich świata umysłowego i związać 
ich ze wspólnotą robotniczą i chłopską. Ale jednocześnie chcieliby, aby 
ta integracja nie prowadziła do umocnienia tożsamości narodowej grupy 
słabszej od innych – bo nie posiadającej siedziby terytorialnej. Pod tym 
względem integracja w środowisku robotniczym, logiczna z racji poziomu 
kulturowego i kwalifi kacji zawodowych Żydów jest wątpliwa; grozi ich 
rozproszeniem. Oto dlaczego konieczne było przekształcenie Żydów 
w chłopów. Kolonizacja żydowska, postanowiona w 1924 roku przez 
Komitet Centralny RKP, jest w mniejszym stopniu doświadczeniem 
gospodarczym, a bardziej usiłowaniem dokonania integracji społecznej, 
w wyniku której powstałby naród.(...) Pociąga ich perspektywa osiedlania 
się na Krymie”.

Wtedy to 35-40 tysięcy Tatarów zostało uznanych za kułaków i zesła-
nych do obozów pracy przymusowej oraz koncentracyjnych na Uralu 
i Syberii. Większość z nich zmarła już w drodze albo na skutek panują-
cych tam warunków. Podczas akcji rozkułaczania likwidowano całe wsie, 
wysyłając transporty na Syberię. Według B. Spulera, na którego powołuje 
się E. Kırımal4, w grudniu 1929 roku na południowych wybrzeżach Krymu 
wybuchło powstanie nazwane „Alakat”. Zostało ono krwawo stłumione 
i znowu tysiące krymskich Tatarów poddano represjom – od wywózek na 

2 Edige Kırımal, Eksterminacja Tatarów krymskich, „Rocznik Tatarów Polskich”, t. III, Gdańsk-Toruń 
1995, s. 143.

3 Helene Carrere d’Encouse, Bolszewicy i Narody czyli Wielkie Urągowisko 1917-1930, przekł. i wstęp 
K. Kowalski, Ofi cyna Wyd. „Most”, Warszawa 1992, s. 173-174.

4 Edige Kırımal, Eksterminacja Tatarów krymskich, op.cit., s. 142.
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Syberię , obozów koncentracyjnych aż do rozstrzelania włącznie.
Przesiedlanie Żydów wywołało protesty i niechęć miejscowej nietatar-

skiej ludności. Konfl ikt na tle ekonomicznym przekształcił się w etniczny, 
w związku z tym od lipca 1928 roku zaczęto organizować oddzielne, 
żydowskie kołchozy. Według spisu z roku 1926, z 39921 Żydów krym-
skich na wsi mieszkało 4083. Według danych z 1 stycznia 1930 roku, 
z 49100 osób na wsi mieszkało 10140. W roku 1941 liczba żydowskich 
mieszkańców Krymu wynosiła około 70 tysięcy, z czego w 66 żydowskich 
kołchozach przebywało 17000 osób. Amerykańska odmowa podpisania 
dalszej, nowej umowy kredytowej spowodowała, że na Krymie zamiast 
autonomicznej republiki powstały ostatecznie dwa rejony narodowe 
z jidysz, jako ofi cjalnym językiem administracji i szkolnictwa. Działalność 
na rzecz autonomii żydowskiej na Krymie podtrzymywana z zagranicy 
trwała do roku 1934. W późniejszych źródłach trudno znaleźć o niej jakie-
kolwiek wzmianki, tym bardziej, że 7 maja 1934 roku utworzony został 
Żydowski Obwód Autonomiczny w Kraju Chabarowskim. 4 maja 1938 
roku decyzją Politbiura WKP(b) zlikwidowano Filię „Agro-Joint”. Do tego 
czasu D. Rosenberg wydał na organizację żydowskich kolonii na Krymie 
30 mln dolarów USA.

Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w roku 1941, w ZSRR powstał 
Żydowski Komitet Antyfaszystowski. Przewodniczącym jego prezy-
dium został kawaler Orderu Lenina, ludowy artysta ZSRR, kierownik 
artystyczny Państwowego Teatru Żydowskiego, Solomon Michajłowicz 
Michoels5, który nieraz występował przed Stalinem w roli króla Leara 
i innych szekspirowskich bohaterów. Jako jeden z pierwszych padł on 
ofi arą antysemickiej kampanii na początku roku 1948. Ofi cjalną wersją 
śmierci był wypadek samochodowy, natomiast córka Stalina, Swietłana, 
twierdziła, że słyszała ojca omawiającego „sprawę” jego śmierci i  zginął 
z ręki agentów bezpieczeństwa państwowego66. Sekretarzem odpowie-
dzialnym Komitetu był redaktor naczelny gazety „Ejnikait” (Jedność), 
dziennikarz i krytyk teatralny Szachno Epsztein, zaś zastępcą przewodni-
czącego – poeta i dramaturg Icik (Icaak Solomonowicz) Fefer.

W celu zapobieżenia wzrostowi nacjonalizmu żydowskiego w Związku 
Sowieckim, działanie Żydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego 
było z założenia skierowane zagranicę. Jego zadania były następujące: 

5 Michoels Solomon (1890-1948), ros. aktor fi lmowy i teatralny. 13 stycznia 1948 roku został na ulicy 
Mińska zabity przez funkcjonariuszy NKWD, którzy następnie przejechali po jego ciele cięża-
rówką by upozorować wypadek. Na ten temat patrz: B. Fijałkowska, Borejsza i Różański..., s. 146. 
Warto też wspomnieć, iż stryj Jerzego Borejszy, Lejb Goldberg był współpracownikiem Michoelsa 
w Żydowskim Komitecie Antyfaszystowskim, aresztowany w 1948 r., rozstrzelany w 1952 r. 

6 Alan Bullock, Hitler i Stalin. Żywoty równoległe. Przekł. M. Lipska, J. Mianowski i M. Rudowski, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Wyd. Bellona, Warszawa 1994, t. II, s. 424.
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prowadzić prosowiecką propagandę, kształtować w tym celu zagraniczną 
opinię społeczną, nawiązywać kontakty z żydowskimi organizacjami na 
świecie, organizować pomoc zachodnią dla ZSRR7. Z rekomendacji Ł. Berii, 
w roku 1943, Stalin zezwolił na wyjazd delegacji komitetu za granicę, do 
USA, Kanady, Meksyku i Wielkiej Brytanii. Ofi cjalnie wyjechano na zapro-
szenie Alberta Einsteina. Były jednak i konkretne, czysto praktyczne cele 
tego wyjazdu. W ogólnym skrócie można je przedstawić jako wzbudzenie 
sympatii do ZSRR w społeczności żydowskiej USA i  Zachodu w ogóle, 
a tym samym za jej pośrednictwem wpływać na światową (zachodnią) 
opinię publiczną celem przekonania alianckich środowisk politycznych 
o konieczności jak najszybszego utworzenia drugiego frontu. Amerykanie, 
przyjmując delegację sowiecką, traktowali ją przede wszystkim jako przed-
stawicielstwo około 3 milionów Żydów, żyjących w Rosji i ZSRR. Delegacja 
bawiła za granicą łącznie sześć miesięcy, spotykając się z: politykami, biz-
nesmenami, artystami, pisarzami, wybitnymi emigrantami z okupowanej 
Europy i  samych Niemiec; m. in. z M. Chagallem, L. Feuchtwangerem, 
Oppenheimerem, Chaplinem, Einsteinem, Churchillem. Łącznie na spo-
tkaniach, w mityngach, konferencjach, uczestniczyło około 500 tys. ludzi, 
zaś kasę Armii Czerwonej zasiliło blisko 32 miliony dolarów USA. 

Na niemalże każdym spotkaniu omawiano „krymski problem”, 
nazwany „krymską Kalifornią”. Cały czas chodziło o porzuconą tuż 
przed wojną ideę autonomicznej republiki żydowskiej. D. Rozenberg 
oświadczył, iż: „Krym interesuje nas nie tylko jako Żydów, ale też jako 
Amerykanów, ponieważ Krym – to Morze Czarne, Bałkany i Turcja”. 
Zwracano sowieckiej delegacji uwagę, że zbliża się czas spłaty „długu 
krymskiego”, który można by zamienić na wznowienie realizacji pomysłu 
żydowskiej republiki autonomicznej. Mowa była też o pomocy materialnej 
dla ZSRR w wysokości 10 mld dolarów. Kręgi polityczno-fi nansowe USA 
i eksponowani działacze żydowscy byli głęboko zainteresowani utworze-
niem republiki żydowskiej na Krymie, tym bardziej, iż byłoby to wspar-
ciem perspektywicznych, geopolitycznych planów amerykańskich. Po 
powrocie delegacji do Moskwy, w lutym 1944 roku na biurko Mołotowa 
trafi ł memoriał, sporządzony przez Żydowski Komitet Antyfaszystowski, 
mówiący o konieczności utworzenia żydowskiej republiki na Krymie8. 
W przeciwieństwie do przedwojennych planów, w roku 1944 rzecz 

7 Zachodnia opinia publiczna, a przynajmniej politycy i politolodzy znali cele wyjazdu członków 
Komitetu. Na ten temat patrz jw.

8 Na ten temat powstała już pewna literatura również tłumaczona na język polski: Arno Lustiger, 
Czerwona księga. Stalin i Żydzi, Warszawa 2004, s. 87- 90; Yuri Slezkine, Wiek Żydów, Warszawa 
2006, s. 270- 271. Istnieje też dobra biografi a rosyjskojęzyczna Solomona Michoelsa: Matwiej 
Gejzer, Michoels, Moskwa 2004.
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dotyczyła całego terytorium Krymu, a nie tylko jego części północnej. 
W czerwcu 1944 roku w Moskwie doszło do spotkania amerykańskiego 

ambasadora w ZSRR A. Harrimana ze Stalinem i Mołotowem. Amerykanie 
proponowali wkład inwestycyjny na Krymie w wysokości 10 mld. dolarów 
oraz utworzenie republiki, do której mogliby emigrować Żydzi z całego 
świata. Mówiono też o Michoelsie jako przyszłym przywódcy republiki. 
Stalin nalegał, aby amerykańskie inwestycje objęły nie tylko Krym, ale 
i inne obszary ZSRR, zwłaszcza te najbardziej zniszczone działaniami 
wojennymi. Na czele projektowanej republiki widział Kaganowicza. Do 
czerwca 1945 roku „krymski projekt” był jak najbardziej aktualny, mało 
tego, mógł stanowić klucz do objęcia ZSRR planem Marshalla. Idea ta 
miała szerokie poparcie wśród samych Żydów sowieckich. Centrum tego 
planowania stanowił Żydowski Komitet Antyfaszystowski. 30 czerwca 
1945 roku Prezydium Rady Najwyższej ZSRR przyjęło uchwałę o likwi-
dacji Krymskiej ASRR i utworzeniu Krymskiego Obwodu RSFRR. Kiedy 
jednak w listopadzie 1945 roku Harriman poprzez Mołotowa chciał uzy-
skać spotkanie ze Stalinem w sprawie omówienia planowanej wcześniej 
współpracy ekonomicznej, nie uzyskał odpowiedzi. Stalin wybrał już 
inny wariant politycznego rozwiązania: zaczął aktywnie wspierać utwo-
rzenie państwa Izrael. Plan Marshalla9 w wydaniu sowieckim nie został 
zrealizowany.

Zupełnie odmiennie na kwestię roli projektowanego osadnic-
twa żydowskiego na Krymie zapatrują się inni badacze problemu. S. 
Czerwonnaja10 w swojej pracy pt. „Krymskotatarskoje nacjonalnoje dwi-
9 Ciekawym przyczynkiem do tego jest list G. Marshalla do A. Harrimana: „Drogi Aurellu! 

Prezydent akceptuje Wasze plany. Uzupełnił je następująco. Istnienie na terytorium Krymu 
bazy sowieckiej fl oty czarnomorskiej i żydowskiej republiki sowieckiej otwartej dla swobodnego 
wyjazdu Żydów z całego świata rysuje konsekwencjami. Już dla tego samego uważa on za realny 
„Krymski projekt”. Krym powinien zostać zdemilitaryzowana strefą. Dajcie znać Stalinowi, że 
powinien być gotowym do tego by przenieść fl otę z Sewastopola do Odessy i na czarnomorskie 
wybrzeże Kaukazu. Wtedy gotowi jesteśmy uwierzyć, że Krymska Żydowska Republika jest 
realną, a nie mitem propagandowym. G. Marshall.” 

10 S. Czerwonnaja pisze: „Nie można pominąć milczeniem związaną z tym (chodzi o decyzję wysie-
dlenia Tatarów z Krymu, która wg autorki zależała od złej woli Stalina, bądź inicjatywy Berii 
albo Woroszyłowa, a którą przypisywano też prowokacji) szeroko rozprzestrzenianą wersję 
i ochoczo przyjętą przez część współczesnych aktywistów ruchu krymskotatarskiego (z dużym 
szumem przedstawia ją np. Zarema Achmetowa przed swoimi współpracownikami 0 – o tym, 
iż głównym winowajcą lub jak kto woli prowokatorem, który skłonił Stalina do wydania decyzji 
o wysiedleniu był aktywnie działający w okresie wojny Sowiecki Antyfaszystowski Żydowski 
Komitet. Uporczywie funkcjonują pogłoski o tym, że znani aktywiści tego komitetu (Erenburg, 
Łozowskij, Bergman i in.) zwracali się do Stalina z listem – donosem na „zdradziecką działal-
ność krymskich Tatarów i okresie okupacji i z prośbą o utworzenie Żydowskiej Autonomicznej 
Republiki a Krymie. Zwraca się przy tym uwagę na to, iż Stalin przychylił się do opinii 
Żydowskiego Antyfaszystowskiego Komitetu w jednym: wysiedlenia krymskich Tatarów jako 
zdrajców. Krymu jednakże nie przeznaczył na utworzenie Żydowskiej Republiki Autonomicznej 
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żenije”, t. I, Moskwa 1992, napisanej wspólnie z M. N. Gubogło, na str. 
l27-128, w przyp. 1 l pomniejsza, czy wręcz ignoruje wersję przedstawioną 
w tekście „Krymska Kalifornia”, „Krym” nr 5, Eupatoria, sierpień-wrze-
sień 1999, s. 36-40. Piszą też o tym M. Heller i A. Niekricz11, powołując 
się m.in. na pamiętniki N. Chruszczowa, w których mowa była o anty-
semickim nastawieniu Stalina, manifestowanym w wąskim kręgu zaufa-
nych członków Politbiura. Ujawnił się on podczas sprawy Żydowskiego 
Komitetu Antyfaszystowskiego. Według Niekricza, który potwierdza 
podaną wcześniej wersję, Komitet zwrócił się do Stalina z projektem utwo-
rzenia na wyludnionym po deportacji Tatarów Krymie, Autonomicznej 
Republiki Żydowskiej. Później Stalin przedstawiał to jako syjonistyczną 
intrygę – próbę stworzenia ogniska amerykańskiego imperializmu na tery-
torium Związku Sowieckiego. Latem 1948 roku członkowie Żydowskiego 
Komitetu Antyfaszystowskiego zostali na rozkaz Stalina aresztowani. 
Poddano ich torturom, a następnie w roku 1952 rozstrzelano12.

Weli Ibrahimow, stojąc na czele Krymskiej ASRR, próbował realizo-
wać przynajmniej w części dawne założenia Milli Firka, dotyczące tur-
kizacji Krymu. W latach 1925-27 starał się zorganizować przesiedlenie 
ludności tatarskiej z Rumunii, Bułgarii i Turcji na Krym, celem uzupeł-
nienia strat ludnościowych z lat 1920-2213. W lutym 1927 roku Ibrahimow 
zgłosił protest przeciwko planowanemu przez władze centralne zasiedle-
niu Krymu przez ludność żydowską z Białorusi, w liczbie 3500 rodzin. 

ale i odpowiedział (według zasady, że dla donosiciela przeznaczone są pierwsze baty) likwida-
cją Sowieckiego Żydowskiego Antyfaszystowskiego Komitetu „sprawą lekarzy żydowskich” – 
antysemicką państwową kampanią, która ledwo nie zmieniła się w masową deportację ludności 
żydowskiej z europejskiej części ZSRR na Syberię. Widać więc, iż ta wersja ma być może pewne 
realne podstawy, ponieważ jej różne wersje ciągle pojawiają się w publikacjach. Na ten temat 
jest wzmianka w pamiętnikach N. Chruszczowa a też pamiętnikach E. Kotljara – syna jednego 
z głównych działaczy Żydowskiego Antyfaszystowskiego Komitetu S. O. Kotljara, gdzie można 
spotkać następujące zdania: „W prasie nawet nie było żadnej wzmianki o tym, co w istotny sposób 
posłużyło do rozwinięcia antysemickiej kampanii. (...) Do Stalina doszły słuchy o planach zor-
ganizowania autonomii żydowskiej na Krymie. (E. Kotljar, Piętno, „Drużba Narodów”, 1991, nr 
7, s. 207). Historia ta przedstawia się jako pogmatwana i niezbyt wiarygodna. Nie zrozumiała 
wydaje się czy nadzieja na uzyskanie autonomii na Krymie, która sprowokowała Żydowski komi-
tet Antyfaszystowski do działań na rzecz wysiedlenia Tatarów, a może nadzieja ta powstała póź-
niej i była li tylko następstwem deportacji, kiedy była mowa o zasiedlaniu półwyspu. Wyjaśnienie 
tych sytuacji nie leży w zasięgu naszych zadań możliwości i w całości, oprócz niepożądanego 
efektu, tj. współczesnego konfl iktu żydowsko-tatarskiego, żadnych innych celów realizować nie 
może.” Podobnego zdania jest autor pracy. 

11 M. Heller, A. Niekricz, Utopia u władzy. Historia Związku Sowieckiego. Wydawnictwo CDN, 
Warszawa 1986, cz. 2, s. 156-159; z autorów polskich wspomina o tym B. Fijałkowska, Borejsza 
i Różański, Wyd. WSP w Olsztynie, Olsztyn 1995, s. 91 i 146. 

12 Y. A. Gilboa, The Black Years of Soviet Jewry 1939-1953. Canada 1971, s. 52-53; patrz też: M. Heller, 
A. Niekricz, Utopia..., cz. 2, s. 157.

13 Ibidem.
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Protest14 ten, przeciw ustawie prezydium WCIK RSFRR z 7 lutego, rozpa-
trywany był 21 tego miesiąca i uznany za bezpodstawny i „sporządzony 
w celu przeciągania wykonania uchwały Politbiura CK WKP(b) z 8 lipca 
1926 roku. prot. nr 39, p. 9”.

Dżafer Sejdamet podaje, iż przyczyną ostrej, nieliczącej się z realiami, 
repliki Weli Ibrahimowa na decyzję władz centralnych było oświadczenie 
o utworzeniu Krymskiej Republiki Żydowskiej1515. Jest to w zasadzie nie-
znany epizod lub raczej polityczny etap międzywojennej historii Krymu 
i krymskich Tatarów, jak też przyczynek do dziejów Europy Środkowo-
Wschodniej i z tej choćby racji wart nieco szerszego przedstawienia. 
Niemniej działania sowieckich Żydów nie wywołały wśród Tatarów 
nastawienia antysemickiego16 Również wśród polskich Tatarów nie było 
antysemityzmu, mimo ścisłej współpracy z emigracją krymską i wiedzą 
o działaniach na rzecz utworzenia żydowskiej republiki na Krymie. Nie ma 
też żadnych archiwalnych, źródłowych dowodów i dokumentów łączą-
cych wysiedlenie i wywózkę krymskich Tatarów przez NKWD w roku 
1944 z planami zorganizowania tejże republiki. Współcześnie narodowy 
ruch Tatarów krymskich – z Mustafą Dżemilewem na czele – utrzymuje 
bardzo dobre relacje z żydowską diasporą na Krymie i w byłym Związku 
Sowieckim, nie realizując w żaden sposób roszczeniowej i odwetowej 
polityki wobec narodu żydowskiego. 

Selim Chazbijewicz

14 Martin Gilbert, Atlas historii Żydów, Wydawnictwo „Platan”, Kryspinów (1998?), s. 91; tenże, The 
Jews of Russia and Soviet Union: Their History in Maps, Londyn 1976; na ten temat patrz: Salo Baron, 
The Russian Jew Under Tsars and Soviets, Nowy Jork 1964; S. M. Dubnow, History of the Jews in Russia 
and Poland, Filadelfi a 1916-1920; Louis Greenberg, The Jews in Russia: The Struggle for Emancipation, 
New Haven 1951 i 1975. Na ten temat, t. j. planów utworzenia Żydowskiej Republiki Sowieckiej na 
Krymie piszą też: S. A. Usow, Kak Rossija potieriała Krym, Niezawisimaja Gazjeta, 20.03.1998, Ernst 
Kudusow, Krymskije Tatary wo wtoroj mirowoj wojnie, Moskwa 2000, A. Heller, M. Niekricz, Utopie 
u władzy, Wydawnictwo CDN, Warszawa 1986, cz. 2, Barbara Fijałkowska, Borejsza i Różański, 
WSP w Olsztynie, Olsztyn 1995, s. 146-147.

15 Dżafer Sejdamet, Krym, Wydawnictwo Instytutu Wschodniego, Warszawa 1930, wyd. II, kwartal-
nik „Życie Muzułmańskie” Gdańsk 1990, s. 93-96.

16 Ibidem s. 92.
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BYĆ JAK WERNYHORA.
DUMKA O SADYKU PASZY, POLSCE, 

KOZACZYŹNIE I TATARACH

[…] kto mi odpowie: Czy mam wejść do wnętrza góry,
Czy do domu z tymi, którzy mnie kochają

Ilse Aichinger, „Część pytania”

„W roku mniej więcej 1843, kiedyśmy się w kraju w utworach Michała 
Czajkowskiego rozczytywali, jak się obecnie w utworach Henryka 
Sienkiewicza rozczytujemy” – wspominał Zygmunt Miłkowski – „prze-
konani byliśmy, że powieściopisarza nadeń lepszego w Polsce nigdy nie 
było i nigdy nie będzie, aleśmy go jeszcze i – niemal… na zbawcę Polski 
z góry pasowali”1. Historia Czajkowskiego – Sadyka Paszy potoczyła się 
jednak zgoła inaczej. „Z niebywałą zajadłością usiłowano go zniszczyć, 
tak, że z powodu pogardy i inwektyw latami egzystował na granicy ludz-
kiej wytrzymałości, zatracając się w desperackim udowadnianiu swojej 
polskości”2. Związku z nią mu odmawiano, o wszelkie możliwe odstęp-
stwa oskarżając człowieka, który całe życie służył sprawie polskiej.

W związku z powyższym, o to, w jaki sposób pojmował swą tożsamość, 
rozumiał polskość, patrzył na sąsiadów i świat, warto zapytać samego 
bohatera. Celem niniejszej refl eksji jest próba przemyślenia i rekonstrukcji 
kluczowych elementów aksjologii Michała Czajkowskiego, przede wszyst-
kim w kontekście jego powieści historycznej pod tytułem „Wernyhora”, 
nie przypadkiem uważanej za dzieło ogniskujące w sobie najważniejsze 
cechy ideału i myśli Sadyka Paszy. Sięgam po nie także ze względu na 
fakt, iż w drugiej połowie ubiegłego roku doczekało się ono ponownego 
wydania3. Mimo, że postać Czajkowskiego jest dobrze znana badaczom 
1 Z. Miłkowski (T. T. Jeż), Mehmed Sadyk Pasza [w:] Tenże, Sylwety emigracyjne, Lwów 1904, s. 84.
2 J. Chudzikowska, Dziwne życie Sadyka Paszy. O Michale Czajkowskim, Warszawa 1971, s. 9.
3 M. Czajkowski, Wernyhora wieszcz ukraiński. Powieść historyczna z 1768 roku, reprint wydania

z roku 1917 (wyd. „Dziennika Związkowego i Zgody”, Chicago 1917), Ludowa Spółdzielnia 
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i należy do najbarwniejszych przedstawicieli XIX-wiecznej emigracji pol-
skiej4, ubiegłoroczna edycja „Wernyhory” jest nie tylko pierwszym kra-
jowym wydaniem tego dzieła po 1945, ale także po 1989 roku5. Tym bar-
dziej, i przy okazji 210 rocznicy urodzin Sadyka Paszy, warto pochylić się 
nad dziełem i myślą autora tyleż intrygującego, co kontrowersyjnego.

Myśl Czajkowskiego często traktowana była w kategoriach „rojeń cha-
otycznych, które się w jego na piśmie i ustnych przebijały opowiadania-
ch”6, bądź też jako będącą „odbiciem wyobrażeń, pomysłów, idei luźno ze 
sobą powiązanych i wykorzystywanych doraźnie do bieżących celów”7. 
Niniejsze rozważania mają na celu wykazanie, iż elementy myśli Sadyka 
Paszy tworzyły określony system, porządek konstytuowany przez pewne 
wartości podstawowe, stanowiące dlań narzędzie defi niowania rozma-
itych sytuacji społecznych, politycznych i pozwalające na całościowe 
ujmowanie dookolnej rzeczywistości8. Nie oznacza to, bynajmniej, że 

Wydawnicza, Warszawa 2013.
4 O Michale Czajkowskim – Sadyku Paszy (1804-1886) i jego działalności, niemalże nieprzerwanie 

traktowano na przestrzeni dzięsięcioleci, zob. m.in. F. Rawita-Gawroński, Michał Czaykowski (Sadyk 
Pasza), jego życie, działalność wojskowa i literacka. Zarys biografi czny, Petersburg 1900; T. Gasztowtt, 
La Pologne et l’Islam. Notes historiques, Paris 1907; M. Rolle, Poufne zwierzenia Sadyka-paszy (wiązanka 
listów i notat) [w:] Tenże, Z minionych stuleci. Szkice historyczne i literackie, Lwów 1908, s. 107-148; S. 
Karwowski, Polacy w Turcji 1848-1851, Poznań 1913; M. Handelsman, Francja a Polska, Warszawa 
1926; H. Wereszycki, O sprawę polską w latach 1854 i 1855, „Kwartalnik Historyczny” 1927, R. XLI, 
z. 1, s. 51-77; M. Handelsman, Czartoryski, Nicolas Ier et la question du Proche Orient, Paris 1934; L. 
Widerszal, Sprawy kaukaskie w polityce europejskiej w latach 1831-1864, Warszawa 1934; A. Lewak, 
Dzieje emigracji polskiej w Turcji 1831-1878, Warszawa 1935; M. Pawlicowa, O formacjach kozackich 
w czasie wojny krymskiej, Lwów 1937; M. Handelsman, Ukraińska polityka ks. A. Czartoryskiego przed 
wojną krymską, Warszawa 1937; A. Lewak, Czajkowski Michał [w:] Polski Słownik Biografi czny, T. 4, 
Kraków 1938, s. 155-159; M. Czapska, Ludwika Śniadecka, Warszawa 1958; M. Kukiel, Dzieje Polski 
porozbiorowe 1795-1921, Londyn 1961; J. W. Borejsza, W kręgu wielkich wygnańców, Warszawa 1963; 
B. Konarska, W kręgu Hotelu Lambert – Władysław Zamoyski w latach 1832-1847, Wrocław 1970; J. 
Chudzikowska, Dziwne życie Sadyka Paszy. O Michale Czajkowskim, Warszawa 1971; S. Kalembka, 
Wielka Emigracja – polskie wychodźstwo polityczne w latach 1832-1847, Warszawa 1971; J. S. Łątka, 
Carogrodzki pojedynek, Kraków 1985; Z. Wójcicka, Paryski okres działalności i twórczości Michała 
Czajkowskiego, Warszawa-Poznań 1985; J. Nowak, Władysław Zamoyski. O sprawę polską w Europie 
(1848-1868), Poznań 2002; P. Wierzbicki, Działalność Sadyka Paszy w czasie wojny krymskiej na tle jego 
relacji z obozem Czartoryskich [w:] Polacy i ziemie polskie w dobie wojny krymskiej, red. J. W. Borejsza, 
G. P. Bąbiak, Warszawa 2008, s. 104-125; Tenże, Dywizja Kozaków Sułtańskich. Polityczno-wojskowe 
koncepcje stronnictwa Czartoryskich w okresie wojny krymskiej (1853-1856), Kraków 2013.

5 Oto najważniejsze zagraniczne, polonijne, zaborowe i krajowe edycje „Wernyhory”, począwszy 
od wydania pierwszego: Paryż 1838 (wyd. A. Jełowicki i Spółka), Paryż 1842 (wyd. Bourgogne 
et Martinet), Lipsk 1862 (wyd. F. A. Brockhaus), Lwów 1870 (wyd. Mrówki), Chicago 1894 
(wyd. W. Dyniewicz), Lipsk 1898 (wyd. F. A. Brockhaus), Warszawa 1907 (wyd. „Dziennika 
Powszechnego”), Lipsk 1908 (wyd. F. A. Brockhaus), Poznań 1912 (wyd. S. H. Knaster), Chicago 
1917 (wyd. „Dziennika Związkowego i Zgody”), Chicago 1918 (wyd. „Dziennika Związkowego”), 
Warszawa 1924 (wyd. Biblioteka Polska), Warszawa 1931 (wyd. Biblioteka Literacka), Łódź 1939 
(wyd. Biblioteka „Echa Polskiego”).

6 Z. Miłkowski, dz. cyt., s. 91.
7 P. Wierzbicki, Dywizja Kozaków Sułtańskich. Polityczno-wojskowe koncepcje…, s. 35.
8 Por. J. Szacki, Dylematy historiografi i idei oraz inne studia i szkice, Warszawa 1991, s. 219, 224-225.
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poszczególne komponenty danej myśli „są koniecznie połączone ze sobą 
stosunkiem wynikania logicznego”. Jednocześnie twierdzenie to wcale 
nie musi implikować przekonania o „nieprawdziwym” czy „zmistyfi ko-
wanym” charakterze danego światopoglądu9. Choć odrzucam „warto-
ściujące ujęcie ideologii jako świadomości fałszywej”, podejmuję problem 
stosunku między światopoglądem a „rzeczywistością historyczną” i kry-
tyczną refl eksją naukową10 w zakresie ważniejszych odniesień, na których 
wspierała się argumentacja i wizja Czajkowskiego, związana z określo-
nymi wartościami i regułami projektowanego przezeń modelu między-
ludzkich więzi oraz międzynarodowych relacji. 

Sadyka Paszy savoir-être
Michał Czajkowski nie tylko wskazy-

wał drogę. Podążał nią, był drogą. Ideał 
zawarty w „Wernyhorze” był zarówno 
treścią tego i innych dzieł autora, jak 
również ideą jego życia, na co dzień 
stwarzaną, korygowaną, uzupełnianą. 
Sadyka Paszy bycie w świecie – to nie 
tylko wykładnia siebie samego, ale także 
rozumienie siebie, bycie sobą w związku 
z innymi. Czajkowskiego „savoir-être” 
– to również „savoir-lire”, odczyty-
wanie i rozumienie współzależności. 
Przejawiało się ono poprzez nieustanną konieczność przezwyciężania 
dysonansu ja-inni i próby ustanawiania zgodnego współbrzmienia. Aż do 
tragicznego końca. Klęski? Rezygnacji? Wyzwolenia? 

Stanowisko, jakie Sadyk Pasza zajmował w swej twórczości, nie było 
wyłącznie pozycją nadawcy, ale także – odbiorcy i bohatera, ugrunto-
wane „w dwoistym fakcie uprzedniego zajmowania innego stanowiska, 
mianowicie odbiorcy i bycia, dzięki noszonemu imieniu, obiektem opo-
wiadania”11. Owa „trojaka kompetencja” – „umiejętność mówienia [savoir-
-dire], umiejętność słuchania [savoir-entendre], umiejętność postępowania 
[savoir-faire]” – „określa jednocześnie to, co należy powiedzieć, by być 
wysłuchanym, i to, czego należy słuchać, by móc mówić, i to, co należy 
grać (…), by móc stanowić obiekt opowiadania”12. Zanim scharakteryzuję 

9 Tamże, s. 225.
10 Por. tamże, s. 225-226.
11 Por. J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, Warszawa 1997, s. 73.
12  J.-F. Lyotard, dz. cyt., s. 74.

Michał Czajkowski, 
Mehmed Sadyk Pasza (1804-1886)
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i poddam analizie ideał Czajkowskiego, obecny na kartach „Wernyhory”, 
przedstawię jego empiryczne formy i manifestacje. Wszakże jednoi drugie 
zrodzone było, jak się przekonamy, z  równoczesnego zasłuchania w prze-
szłość i zapatrzenia w przyszłość. 

Jako Polak służyłem tyle lat polskiej sprawie, tak jak ją wówczas pojmowałem, 
nie szczędziłem, ani mojego życia, ani mojego mienia, zapomniałem o sobie, 
pamiętałem tylko o mojej powinności. Doświadczenie mnie nauczyło, że 
wszystkie moje usiłowania (…) zostały zawsze niweczone przez przeszkody 
jakich ciągle doznawałem od samych Polaków i to dla mnie było w części 
dowodem, że byłem na błędnej drodze13. 

W ten sposób tłumaczył swoją „metamorfozę” człowiek, uważany za 
„najgroźniejszego agenta księcia” Adama Czartoryskiego, całe życie tęsk-
niący za rodzinną Ukrainą i będący najzaciętszym wrogiem Rosji, która 
konsekwentnie – nawet w osobie samego cara Mikołaja I – zwalczała go na 
arenie międzynarodowej. W końcu poróżniony z polską emigracją i „spu-
stoszony wewnętrznie”, zaszokował nie tylko Polaków, gdy na przełomie 
1872 i 1873 roku wezwał do „pojednania się z Rosją i poddania jedynemu 
władcy Słowian”, carowi. „Osądzono go jako renegata, poczwarę poli-
tyczną, odszczepieńca narodowego”, który „za życia usypał sobie mogiłę 
hańby”. Ostatni, ale nie pierwszy raz Sadyk Pasza wzbudzał kontrower-
sje, namiętne polemiki, nienawiść, by w końcu „wystrzałem z rewolweru 
odebrać sobie życie”14. W ostatnich latach to życie „stało się konwulsyj-
nym miotaniem w klatce bez wyjścia”. Czy zawsze takim było? Na czym 
polegała ta „niezwykła kompozycja biografi czna”, której barwę Zygmunt 
Krasiński określił mianem „ostateczności szekspirowskich”? Dlaczego 
o Czajkowskim mówiono „dziwny człowiek”, za co tak go szkalowano, 
„nazbyt hojnie wzbogacając jego biografi ę o tyle wierutnych kłamstw”?15

Berdyczów kochał najbardziej, w Paryżu i Stambule dusił się. Nie dane 
mu było jednak zestarzeć się w miejscu, w którym „mimo woli ogarniała 
cię jakaś adoracja niewypowiedziana, jakbyś zastęp patriarchów miał 
przed oczyma”, kiedyś patrzył na tych poważnych jak „biblijni Mojżesze”, 
„pełnym majestatycznego namaszczenia krokiem” dążących do syna-
gogi. To Czajkowskiemu przypisać należy zjednanie „berdyczowskich 
Izraelitów” dla idei powstania listopadowego, które hojnie wsparli „pie-
niędzmi, i ofi arą osób”. Walczył w Pułku Jazdy Wołyńskiej pod dowódz-
twem Karola Różyckiego, którego żołnierze posługiwali się językiem ukra-
ińskim, i którego podziwiał sam Adam Mickiewicz16. Od początku pobytu 
na emigracji Czajkowski manifestował związek z regionalną ojczyzną, 
13 Cyt. za: J. S. Łątka, Carogrodzki pojedynek…, s. 163.
14 Tamże, s. 7-9, 161-164.
15 J. Chudzikowska, dz. cyt., s. 5-10, 550-553.
16 J. Chudzikowska, dz. cyt., s. 36-37, 78-79.
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występując jako Kozak. Ów „posmak egzotyki” okazał się pociągający 
nawet dla „drapieżnego” Paryża. 

Kozak w gronie wybitnych osobistości cywilizowanego świata to formalne 
zadanie kłamu określeniu barbarzyńcy i dzikusa powszechnie nadawanemu 
moim rodakom17.

Tym wprowadzeniem rozpoczął swój wykład –  jako ekspert Francuskiego 
Instytutu Historycznego w zakresie Kozaczyzny i ludów wschodniej 
Europy – podczas Europejskiego Kongresu Historycznego w 1835 roku, by 
następnie dowodzić wpływu kozackiej poezji narodowej na poezję mienią-
cej się „matką narodu kozackiego” Polski i na uwolnienie poezji polskiej 
z „ciasnych ram pseudoklasycznych”. Szybko też Czajkowski dołączył do 
grona najbardziej popularnych powieściopisarzy, bijąc rekordy poczytno-
ści i „płodności” literackiej. „Powieści kozackie”, „Wernyhora”, „Kirdżali”, 
„Ukrainki”, „Stefan Czarniecki”, „Hetman Ukrainy” – zapewniły autorowi 
dochody ,pozwalające na dostatnie życie. Niebywałe powodzenie książek 
„kozako-powieściopisarza”, jak przekornie nazywał Czajkowskiego Juliusz 
Słowacki, spowodowały, że w emigracyjnym światku „huczało od plotek 
i najfantastyczniejszych domysłów”18. Sukces „kłuł w oczy”. Nieprzyjaciele 
i bigoci czekali tylko na pretekst do wystąpienia w obronie narodowej i śro-
dowiskowej moralności, by dać upust świętemu oburzeniu i napiętnować 
– kalającego swe gniazdo – odszczepieńca.

Kierujący Agencją Wschodnią Hotelu Lambert Czajkowski, „niczym 
z Dawidowej procy ciskał w potężnego olbrzyma, jeżeli już nie ciężkie 
kamienie, to dokuczliwe grudki soli”. Od pierwszych dni pobytu w Turcji 
„celem Rosji było skłonienie Porty do usunięcia niebezpiecznego Polaka”19. 
Czajkowski zaczął się bać i podejrzewać, że może zostać uprowadzony20. 
Zdając sobie sprawę z dwulicowej gry Władysława Zamoyskiego i nie 
dość energicznych starań, prowadzonych przez przedstawicieli Hotelu 
Lambert w celu zapewnienia mu ochrony, postanowił sam o siebie 
zadbać. Przyjął islam, za co w zasadzie tylko Adam Mickiewicz go nie 
potępił. Pozostali na czele z Zamoyskim uznali, że „poświęcił sprawę dla 
własnych korzyści” i jest „zaprzańcem wiary i ojczyzny”, grozili karą. 
„Ekscytowano się wprost rzucaniem słów potępienia na głowę apostaty”. 
Sadyk – co znaczy „Wierny” – bronił się i odpowiadał: „formy i doktryny 
powinniśmy odrzucić na stronę, kiedy toczy się walka o zagładę nie tylko 
narodowości, lecz i imienia polskiego. Wszystkich sposobów schwycić się 
powinniśmy, a być wściekle i zapamiętale Polakami”21.

17 Tamże, s. 104.
18 Tamże, s. 103-104, 117-119.
19 J. S. Łątka, dz. cyt., s. 101-102.
20 Tamże, s. 104-105.
21 J. Chudzikowska, dz. cyt., s. 311-319, 352.
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Podobna atmosfera, w okresie wojny krymskiej towarzyszyła organi-
zowaniu pułków kozackich przez Czajkowskiego, wokół którego two-
rzono klimat „nieodpowiedzialności i nienormalności”. Zarzucano mu, że 
wciela więcej Kozaków, Żydów, Ormian, Tatarów, Bułgarów niż Polaków 
i pozwala, by żołnierzom towarzyszył nie tylko ksiądz katolicki, ale rów-
nież kapłan grecki, mułła, rabin, zamiast – jak proponował Zamoyski – 
nakłaniać różnowierców do konwersji na katolicyzm. Wszakże Sadyk 
Pasza, od tradycji Zygmunta III Wazy nieporównanie wyżej cenił sobie 
dziedzictwo Zygmunta Augusta22 i jako Chef de tous Les Cosaques de 
l’Empire Ottoman głosił:

Radźcie się waszych serc i sumień, a Bóg da, że przy wytrwałości 
przechowamy dobrą sprawę i dobre imię naszych ojców23.

Wierzył, że w ten sposób uda mu się spełnić proroctwo Wernyhory 
i spowodować, że z Turcji przez Ukrainę nadejdzie wyzwolenie Polski, 
która odrodzi się jako wielonarodowa monarchia, na wzór jagiellońskiej. 
Jej miniaturą były oddziały Sadyka Paszy. „Ta na pozór fantastyczna kon-
cepcja” stanowiła wszakże – co doceniał Czartoryski – „środek zapobie-
gający wywołaniu konfl iktu narodowościowego przez Rosję, do czego, 
według niego, mogłoby dojść, gdyby Moskwa poczuła się zagrożona”24.

„Pół poeta, pół rycerz, pół uczony, półgłówek, pół dyplomata, pół narwa-
niec i do tego pół Polak” – co niektórzy tyle tylko, oceniając życie Sadyka 
Paszy, byli mu skłonni przyznać, sądząc Czajkowskiego „wedle znamion 
rasowych” i uznając go raczej za „Persa, Anatolczyka, Armeńczyka”, zaś „pia-
stowany przezeń ideał kozaczy”, „obrazowo nakreślony w Wernyhorze” – 
za „imaginacyjno umysłowe” obciążenie i „niedorzeczność”25.

„Wernyhora” Czajkowskiego 
na tle historyczno-literackim

Legendę Wernyhory spopularyzowali w społeczeństwie polskim pisarze 
romantyczni, przekształcając ją w mit niepodległościowy, podjęty następ-
nie przez twórców tej miary co: Jan Matejko czy Stanisław Wyspiański. 
Pierwszeństwo przyznać należy w tym względzie „szkole ukraińskiej”, na 
czele z Sewerynem Goszczyńskim i Joachimowi Lelewelowi26. Ten ostatni 

22 Tamże, s. 134-135, 354-359, 372, 419.
23 Cyt. za: P. Wierzbicki, Dywizja Kozaków Sułtańskich. Polityczno-wojskowe koncepcje…, s. 184.
24 Tamże, s. 38-39, 61, 75.
25 Z. Miłkowski, dz. cyt., s. 76-77, 80-81.
26 Por. Z. Wójcicka, Proroctwo Wernyhory – modyfi kacja znaczeń, „Annales UMCS” 2002/2003, vol. 

XX/XXI, Sectio FF, Literatura-Historia-Natura, prace ofi arowane prof. dr hab. A. Aleksandrowicz, 
red. B. Czwórnóg-Jadczak, s. 439, 441-442.
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„nie ukrywał nadziei na pomoc tego mitu w walce o wolność” i w grudniu 
1830 roku, na łamach „Patrioty”, miał napisać:

Może w sprawach ojczyzny i wolności będziemy mieli szczęście walczyć 
i umierać na polach naddnieprskich, może nam pomoc tamtejszego ludu 
będzie pomocna, może siły naszego oręża będą za słabe, wtenczas użyjemy 
broni tego proroctwa27.

Polsko-ukraińska zgoda i wspólna walka o wolność stanowiły cen-
tralny motyw proroctwa Wernyhory. Pierwszym pisarzem, który w litera-
turze polskiej zajął się tą postacią, był Seweryn Goszczyński. Podobnie jak 
Czajkowski, z podaniami o Wernyhorze zetknął się Goszczyński osobiście, 
na Ukrainie, jako młody chłopiec. W 1829 roku stworzył powieść poetycką 
pod tytułem „Wernyhora”, zaginioną podczas powstania listopadowego. 
W następnych latach poeta nadal zajmował się Wernyhorą, którego kre-
ował na „rodzaj Żyda nieśmiertelnego, wyobrażającego plemię ruskie” 
i uosabiającego „zgodę polsko-ruską”28.

Obok Goszczyńskiego, główną rolę w stworzeniu mitu Wernyhory, 
upowszechnieniu i ugruntowaniu tej tradycji w polskim społeczeństwie, 
odegrał Michał Czajkowski. Z domu rodzinnego wyniósł on nie tylko 
ideę zgody obu narodów ale także kult Kozaczyzny i „zespoloną niero-
zerwalnie w jego duszy” miłość Polski i Ukrainy. Wywodzący swój rodo-
wód ze szlachty polsko-ruskiej, Czajkowski uważał się za potomka Iwana 
Brzuchowieckiego, XVII-wiecznego hetmana lewobrzeżnej Ukrainy29.

Głównym tworzywem były dla autora podania o proroku przyszłyści Polski 
i apostole zgody polsko-ruskiej. U źródeł genezy Wernyhory stały również 
poglądy samego Czajkowskiego, doskonale zresztą godzące się z tymi 
ideami, jakich wyrazicielem uczyniła Wernyhorę już tradycja szlachecka. 
Wszystkie ideały wypiastowane w duszy Czajkowskiego, jak uwielbienie 
dla rycerskiej przeszłości zespolonej z Polską kozaczyzny, gorące pragnienie 
wskrzeszenia tego miru Lachów z mołodcami, marzenia o potędze Polski 
w związku z wolną Ukrainą, wszystko to jak najsilniej w postaci Wernyhory 
Czajkowski wyraził30. 

Podjęcie przez Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego tematu 
Wernyhory wiąże się z wpływem Czajkowskiego. Tradycję „ukraiń-
skiego proroka” prezentował Mickiewicz w swych słynnych wykładach 
paryskich, w Collège de France, natomiast Słowacki – w „Wacławie” 
27 Cyt. za: Tamże, s. 442. 
28 W. Stabryła, Wernyhora w literaturze polskiej, Kraków 1996, s. 20-24. Cytowana pozycja przygoto-

wana została pod kierunkiem Stanisława Windakiewicza oraz Ignacego Chrzanowskiego i przed-
stawiona w 1933 roku na jako dysertacja doktorska. Do lat 90. spoczywała w Archiwum UJ. Mimo 
tego, i postępu w zakresie badań nad Wernyhorą, praca nie straciła na wartości naukowej. Jest to 
ponadto studium reprezentatywne dla krakowskiej szkoły historyczno-literackiej, por. Tamże, s. 7.

29 W. Stabryła, dz. cyt., s. 29-30.
30 Tamże, s. 43.
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i „Beniowskim”. Szereg wyróżnionych w poematach szczegółów dowo-
dzi wpływu Czajkowskiego, niemniej wartość artystyczną zawdzięcza 
Wernyhora Słowackiego przede wszystkim wyobraźni poety, który tra-
dycją się nie krępował, tworząc oryginalną postać i podnosząc do „godno-
ści głębokich symbolów” takie atrybuty ruskiego wieszcza, jak: biały koń 
i lira31. Miało to doniosły wpływ na Jana Matejkę, którego przedstawie-
nie Wernyhory ukierunkowało z kolei kreację Stanisława Wyspiańskiego. 
Z ważniejszych ujęć w tradycji narodowej, które wprowadziły ideę pol-
sko-ukraińskiej zgody w wiek XX, wymienić należy stylizację Tadeusza 
Micińskiego, stanowiącą wyraźne echo „Wernyhory” Czajkowskiego, 
a przedstawioną w pośmiertnie wydanej powieści z 1913 roku pod tytu-
łem „Wita”32. 

Wybrane przykłady ukazują doniosły wpływ Czajkowskiego na kształ-
towanie płaszczyzny porozumienia w zakresie stosunków polsko-ukra-
ińskich, których stan, nieprzerwanie od XVI/XVII wieku określić można 
jako trudny, by nie rzec – tragiczny. Istotne było również to, że przekaz 
Czajkowskiego opierał się na gruntownej znajomości dziejów i geogra-
fi i Ukrainy, a nie tylko na przekazach ludowych33. Celem „Wernyhory” 
Czajkowskiego, podobnie jak i celem działalności politycznej samego 
autora, był wpływ na świadomość narodów zjednoczonych niegdyś pod 
sztandarem Rzeczypospolitej. Dlatego bohatera swej powieści stylizował 
Sadyk na tajnego emisariusza i działacza politycznego, jakim sam był 
przez całe życie34. Obaj, autor i jego bohater, głosili ten sam ideał, zwią-
zany z orientacją hetmanów lewobrzeżnej Ukrainy, ruchu mazepińskiego 
i XVIII-wieczną tradycją tak zwanych „zakonspirowanych hetmanów”, 
emigracyjnych polityków – jak Pyłyp Orłyk czy Hryhoryj – „ukrywają-
cych się pod prostą kozacką burką” i potajemnie wyprawiających się na 
Ukrainę, by wzywać do pojednania między „Lachami i mołodcami” oraz 
głosić potrzebę wspólnej walki o wolność35. 

Rzeczpospolita wszystkich swych narodów
Ani sielska, ani też anielska – by posłużyć się słowami Mickiewicza – 

myśl Czajkowskiego nie była również wizją pesymistyczną czy katastro-
fi czną. Nadzieja mieszała się w niej z obawami, wiara ze zwątpieniem. 
Nie brakowało z pewnością żarliwości, z jaką Sadyk Pasza piętnował 

31 Tamże, s. 58, 61-63, 107.
32 Tamże, s. 123-125, 138.
33 S. Makowski, Wernyhora. Przepowiednie i legenda, Warszawa 1995, s. 51.
34 Tamże, s. 51-52.
35 Tamże, s. 52-53.
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wady i błędy i wzywał do „powrotu na właściwą drogę”. Czajkowski 
opierał swe wywody na biegunowych przeciwnościach, nawiązując do 
tradycji myśli różnicującej, ugruntowanej już w starożytności, choćby 
przez Platona. Refl eksja nad wewnętrznymi właściwościami zbioro-
wości służyć miała wyjaśnieniu przyczyn niepowodzeń historycznych 
i uzasadnieniu aktualnych dążeń, mających na celu zarówno odzyskanie 
przez Polskę utraconej wolności, jak również – „zatarcie uraz między 
narodami”. 

Ideał jagielloński, który Czajkowski w swej myśli afi rmował, konstytu-
owany był w jego przekonaniu przez heterogeniczny model wspólnoty, 
jednoczonej wzajemnym poszanowaniem odmienności; rodzącą się stąd 
braterską zgodą, która z kolei umożliwiała występowanie we wspólnej 
sprawie36. Sadyk Pasza uważał, że przyczyną owych „dziwnych rze-
czy”, które doprowadziły do odejścia od owego ideału i sprowadziły fi nis 
Poloniae, były z jednej strony – „wyziębłe serce”, czyli postępujący zanik 
ducha waleczności, z drugiej zaś – „pustogłowie” i „scudzoziemczenie”, 
czyli przyzwolenie na zgubny wpływ jezuityzmu.

Po pierwsze, na tle stosunku do konfederacji barskiej, którą uczynił areną 
„Wernyhory”, Czajkowski obrazował zasadnicze pęknięcie w polskiej duszy. 
Ów dualizm wynikał z odrzucenia dawnych cnót przez elity, na rzecz party-
kularyzmu, koniunkturalizmu i konformizmu. Duch waleczności zastąpiony 
został przez ducha dworzaństwa, brak odpowiedzialności, uległość i usłuż-
ność. „Jedni na drugich zwalają winę” – pisał Sadyk Pasza – „chylą Lackie 
czoła przez niewolnikiem moskiewskim, (…) jawnie dmą w pęcherze, puszą 
się jak pawie, i kłamią ustami: My chcemy dobra Ojczyzny”37.

Król Stanisław przed Moskalami kłania się, popadł w nieufność u swoich, 
i jednych i drugich się boi, a nikomu nie wierzy: czyż trwożliwa dusza może 
komuś ufać?... Upudrowany trefniś, prawi madrygały francuskie, niby to 
wspiera nauki; poeci podkurzają mu nos kadzidłem pochlebstwa; wzdraga 
się od konia i broni, bo koń na pole bitwy zanieść może, a broń śmiercią 
grozi. W miejscu królować, kamerdyneruje Repninowi38. 

Konstatując ewolucję w postawie elit i jej negatywny wpływ na los 
ojczyzny, Czajkowski podkreślał, że kiedyś „nie takiemi byli”. Tarnowski, 
Zamojski, Chodkiewicz, Ossoliński, Sapieha, czy Potoccy i Radziłłowie 
potrafi li nie tylko wystąpić w obronie suwerenności, ale także „twardo 
bronili swobód Rzeczypospolitej”39. Wszakże dualizm skłonności widział 
Sadyk również w obrębie tej warstwy społecznej, wskazując na rody, które 
„zaklęły się zginąć, a nie dać się” i „zawzięcie borykać się z wrogiem”, 
36 M. Czajkowski, Wernyhora wieszcz ukraiński…, Warszawa 2013, s. 97, 224, 260-263, 417-418.
37 M. Czajkowski, Wernyhora wieszcz ukraiński…, s. 260.
38 Tamże, s. 261.
39 Tamże, s. 260.
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i które wywodziły się z Korony, Litwy, Białej i Czerwonej Rusi, a także 
Multan, Wołoszy oraz Tatarów40. 

Mimo, że Czajkowski nie transponował „ułomności” części społe-
czeństwa na jego całość, tendencja interpretacyjna, ku której się skłaniał, 
przypomina występujące również w romantycznej i później teorii o pro-
weniencji oświeceniowej. Szczególnie bliskie wydają się w tym względzie 
rozważania Jędrzeja Kitowicza. „Niechęć do jakiegokolwiek czynu zbroj-
nego, strach przed wojenną konfrontacją, były dlań zwiastunami zbliża-
jącej się katastrofy”, natomiast zanik ducha waleczności wiązał on z ewo-
lucją w postawie magnatów, uznając, że duch ten trwał pośród szlachty, 
mieszczaństwa i chłopów41. Jednocześnie sposób, w jaki w swej myśli nasz 
bohater dochodził do oceny „struktury psychicznej narodu”, to jeden 
z wiodących typów, w myśl których „obserwacja zewnętrznej strony rze-
czywistości”, w oparciu o refl eksję nad danymi wydarzeniami i procesami 
historycznymi, pozwalała na uchwycenie i orzekanie o wewnętrznej kon-
dycji wspólnoty42.

Po drugie, Czajkowski wskazywał na zgubny wpływ jezuityzmu, 
który – podobnie jak Jan Czyński – pojmował w kategoriach stylu myśle-
nia i określonej postawy zajmowanej w stosunku do rzeczywistości43. 
Jezuityzm traktował Sadyk jako reakcyjną mutację chrześcijaństwa, formę 
herezji katolickiej. Czajkowski uważał, że Rzeczypospolita traciła wielu 
swych mężów stanu, gdyż padali oni „ofi arą Jezuityzmu i Jezuitów”44. 
Ponadto podkreślał:

I byłoby lepiej między Polakami; nie byłoby tylu Faryzeuszów, i tylu 
Konspiratorów na bratnie dobro – na bratnią sławę, ile mamy niestety teraz 
przez Jezuitów i Jezuityzm. Byłoby lepiej. Bogdaj Polacy zdobyli się na 
powiedzenie swoim Jezuitom: precz spomiędzy nas; ruszajcie w świat, niech 
wam się szczęści w Chinach, w Afryce, nie u nas45.

Zasadniczy błąd, który prowadził do wewnętrznego osłabienia i zanta-
gonizowania wspólnoty, a w końcu – do upadku Rzeczypospolitej, polegał 
– zdaniem Czajkowskiego – na odwróceniu się od ideałów jagiellońskich 
i przejściu pod sztandary kontrreformacji. Odtąd te dwa porządki ścierały 
się ze sobą, duch Zygmunta Augusta z duchem Zygmunta III Wazy. Ilekroć 
zwyciężał ten pierwszy wygrywała na tym Rzeczypospolita, wciąż mając 
szansę na uniknięcie późniejszej klęski rozbiorów. Za przykład, iż było to 

40 Tamże, s. 261-263.
41 A. Wierzbicki, Spory o polską duszę. Z zagadnień charakterologii narodowej w historiografi i polskiej XIX 

i XX wieku, Warszawa 1993, s. 44-45.
42 Tamże, s. 277.
43 Por. Tamże, s. 130-131.
44 M. Czajkowski, Hetman Ukrainy, powieść historyczna, F. A. Brockhaus, Lipsk 1863, s. V-VI.
45 Tamże, s. IX.
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możliwe, stawiał Czajkowski unię hadziacką, zwycięstwo nad Moskwą, 
jakie pod Konotopem odniosły połączone siły: Polski, Kozaczyzny 
i Tatarów, postawę Jana/Iwana Wyhowskiego, wzory „które jeszcze dziś 
wcielone w życie, byłyby zbawieniem sprawy polskiej”, „i byłyby drugie 
Konotopy”46. 

W imię Króla polskiego, Wielkiego Księcia Litwy, Rusi i Prus kto siądzie na 
koń, kto chwyci za broń do służby Ojczyzny, ten szlachcicem – kto zostanie 
za piecem, a ma młode lata i hoże zdrowie, ten wskazany na zostanie chłopem. 
Niech cały naród zostanie szlachtą, daj Boże – Wszystkim dać a nikomu nic 
nie wydzierać47.

Takimi słowy obrazował Czajkowski myślenie Wyhowskiego, doda-
jąc, że świetną przyszłość widział hetman kozacki w związku wolnych 
z wolnymi: równych przez zasługę i przez nią tylko uprzywilejowanych 
w społeczeństwie48. 

Wizja Sadyka Paszy miała osobny rys, który sytuował go – co sam 
wskazywał49 – pomiędzy zdeklarowanymi zwolennikami wspólnego 
z chrześcijańskim Zachodem „monolinearnego” modelu rozwoju histo-
rycznego a przedstawicielami nurtu słowianofi lskiego, akcentującymi 
odrębność i indywudualizującymi dzieje narodowe50. Czajkowski 
postrzegał dawną Rzeczpospolitą jako fenomen zrodzony na pograni-
czu oddziaływań kulturowych Wschodu i Zachodu, zróżnicowany pod 
względem narodowym i wyznaniowym związek, który, szczególnie 
za sprawą Jagiellonów, potrafi ł wypracować mechanizmy regulujące 
pokojowe współżycie wewnątrz i wspólnotę interesów w stosunku do 
świata zewnętrznego. Tym, co przeszłe dokonania zubażało, negatyw-
nie skutkując w przyszłości, był przede wszystkim fanatyzm – jezuicki 
typ mentalności. Czajkowski nie był pierwszym i ostatnim myślicielem, 
który w taki sposób traktował wpływ jezuityzmu. W XIX-wiecznej pol-
skiej myśli historycznej i społeczno-politycznej występowały zbliżone 
ujęcia, w myśl których ideał jagielloński i duch Zygmunta Augusta zak-
tualizowany pod postacią unii hadziackiej uważano za funkcję silnej 
Rzeczpospolitej, zaś kontrreformację i nietolerancję – za prowadzące do 
osłabienia i upadku51: 

Tę przed niewielą laty wymyśloną mnichów familią, przyozdobioną 
nazwiskiem Jezusa zbawiciela, utworzono jakby na wywrócenie dogmatów 

46 Tamże, s. VII-VIII.
47 M. Czajkowski, Hetman Ukrainy…, s. VII.
48 Tamże, s. VI-VII.
49 Tamże, s. VIII-X.
50 Por. A. Wierzbicki, Historiografi a polska doby romantyzmu, Wrocław 1999, s. 145-162, 377-386, 

389-399.
51 Więcej zob.: W. Wendland, „Trzy czoła proroków z matki obcej”. Myśl historyczna Tatarów polskich w II 

Rzeczypospolitej, Kraków 2013, s. 69-72, 86-87, 166, 194-199.
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Kościoła rzymskiego, dobrych Rzeczypltej obyczajów i rozniecenie ognia 
zaburzeń52.

 Zabiegi i intrygi jezuitów na dworze Zygmunta III, w domach moż-
nych panów i wyższego duchowieństwa, sprawiły: że najlepsze dla dobra 
kraju rady spełzły na niczym, groźby i narzekania powoli ustały, a Jezuici 
coraz większego nabywając znaczenia i mocy, panowanie swoje nad rozu-
mem i sumieniem następnych pokoleń, już bez przeszkody rozszerzać 
mogli53.

Czajkowski wierzył, iż „przejdą mnogie lata, stoczą robaki kości pole-
głych”, niejedno pokolenie przeminie, gdy bracia, którzy walczyli prze-
ciw braciom zrozumieją, że są „dziećmi jednej Matki” i „może kiedyś 
nadejdzie ta chwila, że znowu (…) szlachta Lacka i młódź Kozacza spo-
łem zawiodą wojenny taniec z wrogami o byt Polski, o sławę Polski”54. 
„Pragnienie wskrzeszenia miru Lachów z mołodcami” implikowało więc 
również krytyczną refl eksję nad Kozaczyzną i jej wewnętrzną kondycją. 
Podobnie jak w rozważaniach nad polską zbiorowością, zastanawiając 
się nad przyczynami niepowodzeń w stosunkach z Ukrainą i poszuku-
jąc płaszczyzny pojednania, Sadyk oparł swe wywody na konstrukcji 
dialektycznej i wyróżnieniu biegunowych przeciwieństw w postawach 
Kozaków na tle ich stosunku do konfederacji barskiej. 

Zespoły owych kluczowych dla Kozaczyzny skłonności zostały przez 
autora zobrazowane również za pomocą personifi kacji i ześrodkowane 
w osobach atamanów. Dominowały dwa wzory postaw i towarzyszących 
im cech. Jeden uosabiał ataman Ihnat Nekrasa, bohater powieści, wycho-
wanek Wernyhory i krymskich Tatarów, „człowiek wielkiej odwagi, zapa-
miętale przywiązany do Polski, a nienawidzący Moskwy”. Natomiast 
drugi – subtelnie zniuansowany – uosabiali przywódcy Koliszczyzny, 
atamani – Maksym Żeleźniak oraz Iwan Gonta. Żeleźniak, zwany przez 
Katarzynę II „moim Pułkownikiem dolnych Zaporożców” był człowie-
kiem „śmiałym, dzikim, ale szczerym”. Mimo, iż bezwzględny, miał 
jednak występować „w dobrej wierze, sądząc, że walczy za wolność 
ludu ukraińskiego”. Gontę przedstawił Czajkowski jako postać jedno-
znaczną, człowieka „złej wiary, chytrego i ambitnego”55. Warto przy tym 
zaznaczyć, że wątek rzezi humańskiej był żywym elementem pamięci 
rodzinnej Czajkowskich, albowiem dziadek Sadyka, Michał Głębocki 

52 Fragment przytoczonej przez Józefa Jaroszewicza, jako przykład, wypowiedzi Piotra 
Myszkowskiego, biskupa krakowskiego, podkanclerzego koronnego i sekretarza króla Zygmunta 
Augusta – J. Jaroszewicz, Obraz Litwy pod względem jej cywilizacji od czasów najdawniejszych do końca 
wieku XVIII, cz. 3, Wilno 1845, s. 60.

53 Tamże, s. 70-71.
54 M. Czajkowski, Wernyhora wieszcz ukraiński…, s. 223-224.
55 Tamże, s. 422-423, 427.
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– także przedstawiony w powieści – był jednym z tych, którzy tłumili 
Koliszczyznę. Nielicznych pozostałych przy życiu świadków tych krwa-
wych wydarzeń, spotkał autor osobiście56.

Motywem rzezi humańskiej posłużył się Czajkowski nie tylko w celu 
zobrazowania skłonności części Kozaków, ale także – bezwzględności 
polityki rosyjskiej, której animatorzy, dla wygrania własnych interesów, 
gotowi byli na wszystko. Autor przedstawił w powieści sposób, w jaki 
Moskwa – licząc na osłabienie konfederatów barskich – podsycała niena-
wiść do Polaków i Żydów, nakłaniając do pogromów „na chwałę Boga”… 
„Katarzyna wspiera bunt. […] Popi, wysłannicy cesarzowej, używają 
władzy wiary i trunku, i obietnic do poduszczania chłopstwa”:„W imię 
Boga mordujcie Lachów i Żydów! Żadnemu nie przebaczać, zniszczyć 
nawet płód w zabitej matki łonie. […] Żeleźniak wytępia Żydów jak wro-
gów wiary Chrystusa, wytępia Lachów jako wrogów wolności ludu”57. 
Wstrząsający autentyzm, z jakim Czajkowski przedstawia Koliszczyznę, 
przywodzi na myśl najtragiczniejsze i najkrwawsze sceny, które bez prze-
sady porównać można do opisów takich znanych nam z najnowszej histo-
rii wydarzeń, jak rzeź wołyńska czy Jedwabne:

Na pohybel Lachom i Żydom! Wódki i miodu! […] Zapalili słomiany 
dach karczmy, a światłość szeroką łuną rozlała się w powietrzu. Szykują 
się sotnie, twarze chłopstwa pałają dzikim zapałem, ze wzdętych piersi 
głos mordu woła; ponad ich głowami błyszczą ostrza spisy i brzęczą kosy. 
[…] Płonie Korsuń tak jasno, że dzień biały, dzieło Boga, wstydziłby się 
ze swojem światłem przed pożarem, dziełem człowieka. […] widać, jak 
chłopstwo hula po mieście, jak spisami Żydów zagania w ogień. […] Ponura 
cichość w Humaniu jak w grobie; nie widać ani trupów, ani krwi rozlanej, 
bo noc oblekła czarnym całunem niebiosa, jakby na znak żałoby po tylu 
pomordowanych, a niepogrzebionych ofi arach; jakby na pokrycie wstydu, 
że niebo przyglądało się jasnem okiem słońca tylu zbrodniom, a zbrodniarzy 
nie strzaskało piorunem pomsty58… 

„Bóg nie wysłuchał modłów w tej chwili, a szatan zachychotał”, 
wspólnie z carycą, która niedługo „się rozraduje i zawoła: jakżem 
można i wielka!...”, „jęki pomordowanych matek i dzieci pruć będą 
powietrze”, „na uroczych stepach Ukrainy szeroko się zapleni śmierć 
i spustoszenie”59. 

Na przeciwległym biegunie ukraińskości sytuował autor „króla stepu”, 
wspomnianego „orła” Nekrasę, przez pogromistów znienawidzonego 
i uważanego za „Lacha”, gdyż wzorem Konaszewicza Sahajdacznego, nie 
56 M. Czajkowski, dz. cyt., s. 427-428.
57  Tamże, s. 44-45, 195-196.
58 Tamże, s. 18, 70-72, 174, 198.
59 Tamże, s. 25.
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zaś Bohdana i Jurka Chmielnickich, dobro wolnej Ukrainy Nekrasa widział 
w zgodzie z Polską i przyjaźni z Tatarami60: „hardość w oku, duma na czole; 
o rady nie pyta, rozkazy daje. Wernyhora okiem pociechy patrzy na wycho-
wańca; dla niego by duszę poświęcił, ciało oddać gotów na jego skinienie”61.

O ile traktując o elitach Korony i Litwy Czajkowski konstatował postę-
pujący zanik ducha waleczności na rzecz dworskich intryg, o tyle w przy-
padku Kozaczyzny stwierdzał hipertrofi ę dzikiego zapału i bezwzględno-
ści oraz podatność na rosyjskie argumenty o rzekomej słowiańsko-cerkiew-
nej wspólnocie interesów, służące przede wszystkim ekspansji Moskwy, 
nie zaś spełnieniu wolnościowych aspiracji Kozaków. Sadyk Pasza zaryso-
wał w „Wernyhorze” charakterystyczną dla Ukrainy tendencję podziału, 
występującą w jej dziejach oraz myśli nieprzerwanie od XVII wieku aż 
po czasy nam współczesne. Stanowiła ona również oś refl eksji autora nad 
Kozaczyzną, skazaną na „bezradną szamotaninę” między Wschodem 
a Zachodem, Polską i Rosją, miastem i wsią, Chamem i Jafetem, stale roz-
rywaną od wewnątrz sporami i wezwaniami do „oczyszczenia” zepsutej 
przez zewnętrzne infi ltracje „świętej krwi kozackiej”, do wypełnienia swej 
historycznej misji – wyzwolenia i uniezależnienia od tych, którzy przez 
stulecia władali na terytorium ukraińskim, porozumiewając się zazwyczaj 
ponad głowami i kosztem Kozaków62. 

Sposób, w jaki Czajkowski traktował o Koliszczyznie, w zasadniczych 
swych konturach i treści, nie odbiegał od dowodów ustanowionych 
w literaturze przedmiotu, w której stwierdzano „koszmar i gwałtowność 
strasznych scen ukraińskich”63. Niejednoznacznie rysuje się natomiast 
udział czynnika rosyjskiego. Po pierwsze, zastanawiająca jest krótkotrwa-
łość dywersji czy rewolucji kozackiej i udokumentowane obawy Moskwy 
przed rozszerzeniem się Koliszczyzny także na Ukrainę rosyjską. Wszakże 
potwierdzałoby to tylko owo subtelne rozróżnienie Czajkowskiego, zary-
sowane przezeń między Gontą i Żeleźniakiem. Ten ostatni miał przecież 
walczyć nie tylko przeciw Polakom, ale również „za wolność ludu ukra-
ińskiego”. Po drugie, wskazywano na katolicki charakter agitacji barzan 
jako funkcję rosyjskiej kontragitacji prawosławnej. W końcu po trzecie 
podkreślano, iż wzniecenie buntu Kozaków mogło też służyć Katarzynie 
II jako przysłowiowy straszak, wykorzystany przez carycę w wewnętrz-
nych rozgrywkach politycznych koterii dworskich64.
60 M. Czajkowski, dz. cyt., s. 181.
61 Tamże, s. 212.
62 Por. T. Stryjek, Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji, 

Wrocław 2000, s. 93-97, 156-157, 171, 299-302, 400-405; Ł. Ossoliński, Rzecz o hetmanie Wyhowskim, 
Warszawa 2009, s. 10-22, 35-37, 64-65, 70-73, 142-143, 215-218.

63 W. Konopczyński, Konfederacja barska, t. 1 [wyd. 1, t. 1-2: 1936-1938], wyd. 2, Warszawa 1991, s. 
69-70.

64 W. Konopczyński, Konfederacja barska…, s. 69-71.
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Ostatnim spośród najistotniejszych elementów fabuły „Wernyhory”, 
który chciałem wyróżnić, jest bez wątpienia wątek tatarski. Został on potrak-
towany przez autora w zgodzie z rzeczywistością historyczną, mimo, że 
stanowisko Czajkowskiego, z uwagi na wymowę proponowanego przezeń 
obrazu relacji polsko-tatarskich, należało wówczas i przez następne dzie-
sięciolecia do mniejszości. Faktem jest, że „chan chętnie dłoń konfederacką 
przyjmował”, obiecując pomoc tatarską i wystąpienie przeciw Rosji. Krym-
Girej zażądał nawet spisu polskich stronników Moskwy, „zasługujących na 
miecz lub łyko”. Pomoc Tatarów krymskich, którzy rozpoczęli już pochód, 
uniemożliwiła nie tylko zima, ale również śmierć chana65, która przyniosła 
Krymowi „bezład i rozterki”, wywołane przez podziały wśród tatarskiej 
starszyzny na tle jej stosunku do następstwa tronu66.

Czajkowski widział w sojuszu z Tatarami nie tylko szansę na ratunek 
dla konfederatów, ale wręcz – zbawienie Polski i Ukrainy. Czy była to, li 
tylko, literacka fantazja rozgorączkowanego patrioty, przejętego swą idée 
fi xe? Czajkowski przedstawił Krym-Gireja jako „wielkiego przyjaciela 
Polaków”, „nienawidzącego Moskali”67, postrzegającego Rosję jako zagro-
żenie wolności w regionie, dlatego też ofi arującego z Sułtanem wieczne 
„przymierze i pobratymstwo” Polsce i Kozaczyźnie, które służyć również 
mogło przezwyciężeniu wzajemnych „uraz”68:

Czas i okoliczności wszystko zmieniły; często gęsto Lachy z Zaporożcami 
na bakier byli z sobą, a chytra Moskwa korzystając ze swarów między 
braćmi, jednych dławi, drugim na teraz tumanem w oczy ciska, a nadal 
niebezpieczeństwem grozi.
Seraskier z Mirzami, Wernyhora, Nekrasa i z nimi mołodce Serykowscy 
jechali stepem; gdzie staną na popas albo na noc, Zaporożce różnych kureniów 
wszędzie ich po bratersku przyjmują i jadłem i napitkiem i sercem69.

Sformułowana przez Czajkowskiego wizja poprawnych stosunków 
Polski z Krymem, jako funkcji niepowodzenia ekspansji Moskwy i stoso-
wanej przez nią polityki divine et impera, zgodna była z pewną tendencją 
interpretacyjną w polskiej i tatarskiej historiografi i, choć niepopularną, jed-
nak opartą na krytycznej refl eksji źródłowej. Wszakże w chwili wystąpie-
nia Czajkowskiego, w rodzimym dziejopisarstwie ugruntował się już zgoła 
odmienny pogląd na temat Chanatu Krymskiego jako ostatniego „bastionu 
barbarzyństwa”, zlikwidowanego przez Katarzynę II, „niosącej w swej 
mądrości światło”70. Ogólna wymowa takiego ujęcia, mimo że w wielu 

65 Tamże, s. 184-189, 213.
66 M. Czajkowski, Wernyhora wieszcz ukraiński…, s. 391.
67 Tamże, s. 429-430.
68 Tamże, s. 268, 272-278, 320-321, 359-360, 388-390.
69 Tamże, s. 305-306.
70 Por. A. Naruszewicz, Tauryka czyli Wiadomości starożytne i późniejsze o stanie i mieszkańcach Krymu do 
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obszarach zweryfi kowanego przez Juliana Bartoszewicza71, w XIX wieku 
dominowała, zyskując tak wpływowych kontynuatorów jak Franciszek 
Henryk Duchiński72. Wyjątek stanowiły wystąpienia: Macieja Tuhana-
Baranowskiego, Henryka Jankowskiego czy Jana Baudouin de Courtenay. 
Sytuacja uległa zmianie w dwudziestoleciu międzywojennym, przede 
wszystkim za sprawą środowiska historyków tatarskich73. Spośród polskich 
historyków szczególną rolę odegrali wtedy: Ludwik Kolankowski i Olgierd 
Górka. Rozszerzając perspektywę problemową badań i redukując balast 
ideologiczny, którym ta tematyka została wcześniej obciążona, zakwestio-
nowali tezę o „barbarzyńskiej krwiożerczości” krymskich Tatarów, jak i tę 
o Rzeczypospolitej jako „antemurale christianitatis”74. Po wojnie dowody 
te podjęto w kraju i na emigracji. Bohdan Baranowski przyznawał, iż sto-
sunki Rzeczypospolitej z Chanatem Krymskim zazwyczaj niesłusznie roz-
patrywano w kategoriach walki krzyża z półksiężycem. Historyk wskazy-
wał na potencjał poprawnych stosunków, których ostrze wymierzone było 
w Moskwę, dyskutował wagę czynnika kozackiego i dowodził przykładów 
współdziałania oraz dobrej woli ze strony krymskich chanów, która wszela-
koż często spotykała się z dwulicową postawą Polski75. 

Tak np. jednym z najbardziej ulubionych haseł naszej propagandy jest 
twierdzenie, Polska była przedmurzem chrześcijaństwa, broniącym Europę 
przed nawałą Islamu – aczkolwiek prawda historyczna mówi nam, że kraje 
muzułmańskie występowały w dziejach Polski przeważnie w charakterze 
najbardziej oddanego i wiernego naturalnego sojusznika, przy czym 
wynikające z tego sojuszu możliwości wobec Rosji w pewnych wypadkach 
były lepiej wyzyskane przez Islam, niż przez Polskę. Wymienię dla przykładu 
chociażby wojnę turecko-rosyjską w latach 1768-1774, którą Turcja 
prowadziła niemal wyłącznie w obronie niepodległości Polski (oczywiście 
we własnym dobrze rozumianym interesie), przy czym prowadziła ją sama, 
jeśli nie liczyć garści konfederatów barskich76.

naszych czasów, Warszawa 1787, s. 1, 23-48, 110-123.
71 J. Bartoszewicz, Pogląd na stosunki Polski z Turcją i Tatarami, na dzieje Tatarów w Polsce osiadłych, na 

przywileje i wspomnienia o znakomitych Tatarach polskich [w:] Koran, t. 1, Warszawa 1858, s. 247-258.
72 F. H. Duchiński, Zasady dziejów Polski i innych krajów słowiańskich, cz. 1, Paryż 1858, s. 23-47, 88.
73 Szerzej na temat problematyki tatarskiej oraz polsko-tatarskich stosunków w XIX-wiecznej 

historiografi i i dziejopisarstwie okresu międzywojennego zob.: W. Wendland, „Trzy czoła proroków 
z matki obcej”. Myśl historyczna Tatarów polskich…, s. 49-91, 160-171, 222-250.

74 L. Kolankowski, Problem Krymu w dziejach jagiellońskich, „Kwartalnik Historyczny” 1935, R. XLIX, 
s. 279-300; O. Górka, Liczebność Tatarów krymskich i ich wojsk, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 
1935, t. VIII, s. 185-295.

75 B. Baranowski, Polska a Tatarszczyzna w latach 1624-1629, Łódź 1948, s. 57-60, 66-80, 86-91, 118; 
Tenże, Stosunki polsko-tatarskie w latach 1632-1648, Łódź 1949, s. 7, 47-75, 87-98, 155-193, 202. Por. L. 
Podhorodecki, Chanat Krymski i jego stosunki z Polską w XV-XVIII w., Warszawa 1987, s. 99, 116-119, 
128-135, 180-189, 198-217.

76 L. Bohdanowicz, Polska i Rosja a świat muzułmański, wykład z 23 maja 1949 r., Londyn, Instytut 
Bliskiego i Środkowego Wschodu „Reduta”, „Rocznik Tatarów Polskich” 1997, T. IV, s. 219-220.
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Być jak Wernyhora
Podróże do przeszłości Sadyka Paszy miały na celu nie tyle pozna-

wanie dziejów, co „wyczytanie w nich argumentów, mających prze-
mawiać za współczesnymi racjami ideowymi i politycznymi”. Jako 
przedstawiciel polistopadowej emigracji, wypracowując własną wizję 
dziejów i odrzucając „wyobrażenia swych ideowych przeciwników”, 
pragnął zyskać wpływ na bieg rzeczywistości i kształtować narodową 
przyszłość77. Wszakże w rezultacie zespolenia elementów moralnego, 
społecznego i politycznego w przekazie naszego bohatera uobecniony 
został również cel uniwersalny. Wernyhora Czajkowskiego, wołający 
„Polsko, Ojczyzno moja!” i wieszczący zmartwychwstanie przez „drugie 
Konotopy”, kiedy „Muzułmanin konie napoi w Horyniu”, a „Dniepr cał-
kiem krwią się sfarbuje, potaszczy o porohy roztrącać trupy wrogów”78, 
nie przemawiał tylko do jednego czy kilku narodów. Pytając pogromi-
stów: „A co wam zrobili Lachy albo Żydzi, moje dziatki?”, karcił niczym 
surowy ojciec: „Źle moje dzieci. Pan Bóg przykazał kochać bliźnich jak 
braci, pogniewa się, połaje grzmotem” i upominał: „należy w siebie 
wierzyć, ale nie potrzeba drugich odpychać”79. Z jednej strony, Sadyk 
Pasza wzywał do zgody między narodami, z drugiej zaś – wskazywał 
jak istotna jest praca nad ustanowieniem harmonii między tym co indy-
widualne a tym, co społeczne i uniwersalne. 

Mity historyczne są konstytutywną częścią każdej bodaj kultury, ale w kraju, 
gdzie mało jest fabryk, a wiele upokorzeń, mity zyskują sobie szczególną nad 
umysłami władzę i organizują świadomość społeczną80.

Wydaje się, że Czajkowski zdawał sobie z tego sprawę, tworząc 
mit Wernyhory, a może zwyczajnie wierzył w sprawczą moc mitu? 
Niemniej, jednocześnie próbował się wymykać zamknięciu swej 
wizji w obrębie skrajności, takich, jak na przykład „wyłączność 
problematyki własnej skazująca na parafi ańską izolację i uwiąd” czy 
„wyłączność problematyki europejskiej, skazująca myśl polską na 
nieuleczalną wtórność i nieprzystosowanie do szczególnej sytuacji 
ubezwłasnowolnionego narodu”. Na taki konfl ikt skazany był, 
poniekąd, każdy umysł, „usiłujący ująć w kategorie niesforny strumień 
zdarzeń i marzeń epoki”81. Nie ulega jednak wątpliwości, że myśl 
Sadyka Paszy pozostaje wyrazem „niezgody na zimny świat, brutalność 
77 Por. A. F. Grabski, Troski i nadzieje. Z dziejów polskiej myśli społecznej i politycznej XIX wieku, Łódź 

1981, s. 65-66, 87, 91-92.
78 M. Czajkowski, Wernyhora wieszcz ukraiński…, s. 97, 417-419.
79  Tamże, s. 93, 142.
80 J. Jedlicki, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku, Warszawa 

1988, s. 56.
81 Por. tamże, s. 49-50.
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historii, na trywialność targu”. Czajkowski, wespół z zastępem sobie 
współczesnych, tęsknił „do form przeżytych” i drżał – „w nadziei lub 
przerażeniu” – oczekując przyszłych wyroków Historii lub Boga82, tego 
samego, który „przyglądał się jasnem okiem słońca tylu zbrodniom, 
a zbrodniarzy nie strzaskał piorunem pomsty”… 

Wojciech Wendland

82 Por. tamże, s. 182.



135135135

II. TATARZY W EUROPIE WSCHODNIEJ

SWIETŁANA CZERWONNAJA

MECZET WE WSPÓŁCZESNEJ 
ARCHITEKTURZE, URBANISTYCE I POLITYCE 

PAŃSTW POSTRADZIECKIEJ PRZESTRZENI 
EUROAZJATYCKIEJ

 
Pojęcie „Rosja” kojarzy się z kulturą chrześcijańską, prawosławną, sło-
wiańską, z obrazami miast o złoconych kopułach cerkiewnych (Moskwa 
złatogławaja). Wydaje się, że cały system urbanistyczny tego kraju opiera 
się na tradycjach europejskich i nie ma tam żadnych miast muzułmań-
skich, żadnych skarbów sztuki i architektury islamskiej, ani perspektyw 
jej rozwoju. Tymczasem muzułmański pierwiastekw Rosji (w imperium 
carskim, w Związku Radzieckim, w tym co pozostało i powstało na jego 
ruinach) nie jest jakąś wysepką orientalnej egzotyki, lecz potężnym archi-
pelagiem wartości artystycznych, pomników światowej skali i potencjału 
twórczego wielu narodów, których ziemie od dawna należą do areału 
muzułmańskiej cywilizacji.

W latach 80. ubiegłego wieku, z dalekiego Paryża dotarła do biblio-
tek moskiewskich książka Aleksandra Benningsena i Shantal Lemercier-
Quelquejay „Zapomniani muzułmanie. Islam w ZSRR dzisiaj”1. Na pod-
stawie danych powszechnego spisu ludności z roku 1979 Benningsen 
pisał, że Związek Radziecki, zamieszkały przez 50 milionów muzułma-
nów, można zaliczyć do największych muzułmańskich mocarstw świata, 
tym bardziej, że tamci muzułmanie – obywatele ZSRR – byli przedstawi-
cielami rdzennych, autochtonicznych ludów tego kraju, spadkobiercami 
wielkiej cywilizacji islamu, rozpowszechnionej w ich ojczyznach jeszcze 
od czasów średniowiecza, prawie jednocześnie z formowaniem tej cywili-
zacji (tak właśnie się stało w Azji Środkowej, na Kaukazie; społeczeństwo 
1 A. Benningsen, Ch. Lemercier-Quelquejay, Les musulmans oubliés. L’Islam en URSS aujourd’hui, 

Paris 1981.
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Bułgarii Nadwołżańskiej – młodego państwa pratatarskiego było nawró-
cone na islam w pierwszej połowie X wieku)2. Miliony, tworzących ludność 
Związku Radzieckiego: Uzbeków, Kazachów, Kirgizów, Turkmenów, 
Tadżyków, Azerów, Tatarów, Baszkirów, górali Północnego Kaukazu, 
Nogajów stepów euro-azjatyckich, tureckich plemion tajgi syberyjskiej 
z dawien dawna identyfi kowały się z wartościami cywilizacji islamu . 

Ta statystyka nie była nowością, jednak stwierdzenie Benningsena 
wzbudziło w Związku Radzieckim swego rodzaju szok. Nikt tam nie 
mógł sobie wyobrazić, iż mieszka w „mocarstwie muzułmańskim”, tym 
bardziej „w jednym z największych muzułmańskich mocarstw świata”. 
Islam w Rosji carskiej, jak też w nowym imperium komunistycznym 
pozostawał w głębokim cieniu, na skrajnym marginesie uwagi społecz-
nej. A co do polityki państwowej, to zawsze była określona przez wrogi 
stosunek do islamu – przez lekceważenie jego wartości duchownych, 
zniszczenie pomników kultury materialnej, przez obawę przed solidarno-
ścią muzułmańską oraz zagładę nie tylko wybitnych liderów tego społe-
czeństwa, uważanych za „wrogów Rosji”, ale także całych warstw spo-
łecznych, przede wszystkim wykształconej inteligencji muzułmańskiej, 
a czasem całych narodów, skazanych na deportację, zesłanie, wymuszoną 
emigrację (mahadżerstwo), nareszcie na genocyd – ostateczne ludobójstwo3. 
Nie przypadkiem z dziesięciu narodów poddanych totalnym deportacjom 
w czasach terroru stalinowskiego więcej niż połowa – siedem! – było repre-
zentatami tradycji muzułmańskiej: Tatarzy Krymscy, Czeczeni, Ingusze, 
Karaczajowie, Bałkarowie i zamieszkujący w Gruzji Turcy meschetyńscy 
(dżawachetyjscy). W stalinowskim rozporządzeniu o zesłaniu znalazła 
się nawet malutka grupa nawróconych na islam Ormian – tak zwanych 
Chemszyłów, albo Kemszyłów. 

W ogóle życie w imperium rosyjskim i radzieckim tamtych narodów 
muzułmańskich, których z powodu ich wielkiej liczby, lub ze wzglę-
dów taktycznych, związanych z polityką międzynarodową, nie udało się 
zniszczyć, wysiedlić, całkowicie wygnać z ich ojczyzny i określić „zdraj-
cami – wrogami ludu”, nie było zbyt słodkie. W dodatku do nieszczęść 
socjalnych, naruszania swobód obywatelskich i praw ludzkich, z których 
to powodów równo cierpieli ludzie wszystkich konfesji i narodowości, 
dochodziły prześladowania religijne. Muzułmanie byli, jeśli nie jedynymi, 
to najliczniejszymi i najwcześniejszymi ofi arami represji4, którym począ-

2 Patrz o tym: И. Ермаков, Д. Микульский, Ислам в России и Средней Азии, Москва 1993; 
С.Ф. Фаизов, Ислам в Поволжье. VIII–XX вв. Очерк истории, Москва 1999; М.В. Иордан, Р.Г. 
Кузеев, С.М. Червонная, Ислам в Евразии. Москва 2001; Ислам на европейском Востоке. 
Энциклопедический словарь, Казань 2004. 

3 А. Некрич, Наказанные народы, Нью-Йорк 1978.
4 Patrz: Y. Ro’i, The USSR and the Muslim World, London 1984.
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tek dała masowa zagłada ludności tatarskiej i próby przymusowego chrztu 
muzułmanów jeszcze podczas podboju Kazania przez Iwana Groźnego. 
Znajdujący się w Muzeum Sztuk Pięknych w stolicy Tatarstanu obraz 
tatarskiego artysty Rustema Muchametdzianowa Zdobycie Kazania, daje 
jaskrawe wyobrażenie o tym, jak w pamięci narodu tatarskiego zapisało 
się to wydarzenie: w morzu krwi, które zalewa cały stary chański Kazań, 
toną piękne śnieżnobiałe minarety meczetów; ścierwniki rozciągają nad 
nim czarne skrzydła i  morze, przelewając się przez mury twierdzy, niesie 
na swojej fali ostatnie skarby, pogrążającego się na dno królestwa i szabel, 
wypadłych z rąk jego ostatnich obrońców.

Wybitny krzewiciel oświaty przełomu wieków XIX-XX Ismail 
Gasprinski w swoim traktacie „Islam w Rosji. Myśli, uwagi i postrzeże-
nia” podkreślał, że „Muzułmanie nie są obcym ludem w Rosji”5. W rze-
czywistości od wieków zamieszkują oni ten kraj, ale nigdy nie byli 
jego rodzimymi, kochanymi dziećmi, pełnoprawnymi obywatelami. 
Żaden naród muzułmański, żadne chaństwo, ani orda nie przyłączyły 
się do Rosji z własnej woli, chociaż mity o dobrowolnym połączeniu się 
z Rosją: Baszkirów, Kazachów, Kabardyjczyków, Czerkiesów i innych, 
bodajże prawie wszystkich narodów muzułmańskich i ich terenów, sta-
rannie wymyślała najpierw carska, a potem radziecka historiografi a. 
Każdy z tych narodów zapłacił za swoje narodowe nieszczęście – klęską 
w wojnie z Rosją. Za naiwne zaufanie do kłamliwej rosyjskiej dyplomacji 
– największą cenę: utratę własnej państwowości, dewastację gospodar-
czą swojej ojczyzny, przekształconej w kolonię bawełnianą albo ropo-
dajną podległą metropolii rosyjskiej, kulturowego upadku i stagnacji. 
Muzułmanom radzieckim, nawet jeżeli było ich znacznie więcej niż 50 
milionów (już pod koniec lat 80. ubiegłego wieku nie mniej niż 70 milio-
nów6), trudno było wyobrazić sobie kiedykolwiek, że żyją „w wielkim 
mocarstwie muzułmańskim”.

Jednak to wszystko zmieniło się razem z rozpadem ZSRR i nowe 
niezależne państwa (Azerbejdżan, Kazachstan, Kirgizja, Tadżykistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan), powstałe w granicach dawnych republik 
radzieckich, w krótkim terminie przekształciły się w okazałe mocarstwa 
muzułmańskie, jeżeli nie w wymiarze prawnym (bo żadne nie jest zbudo-
wanym na podstawie islamskiego prawa), to w moralnym, kulturowym 
i politycznym. O tym, jaką rolę gra współczesna architektura islamska, 
której głównym modelem jest meczet – ośrodek religijny i kulturowy 
(projektowany i budowany w naszych czasach albo restaurowany z ruin 
i reszt pomników historycznych), w formowaniu oblicza tych nowych 
5 Ismail Bey Gasprinski, Russian Islam / Русское мусульманство, Oxford 1985, s. 26–27. (Tu i dalej 

cytaty z oryginałów są podane w tłumaczeniu autorki). 
6 П.И. Пучков, Ислам [w:] Народы и религии мира. Энциклопедия, Москва 1998, s. 738–739.
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państw, ich stolic i prowincji, chciałabym opowiedzieć na konkretnych 
przykładach. 

Wydana niedawno w Warszawie książka włoskiego badacza 
Giampaolo Capisani – „Nowe państwa Azji środkowej”7 ma okładkę, na 
której autorka, artystka Ewa Ćmielak, przedstawiła – jako swego rodzaju 
wizytówkę nowych państw Azji Środkowej – kompozycję z kilka frag-
mentów muzułmańskiej architektury: minaret, kopułę i majestatyczny 
portal ozdobiony cudowną ceramiką, mający w symbolice architekto-
nicznej islamu znaczenie toposu raju, doczesnego modelu niebiańskiej 
„bramy raju”. To raczej fantazja, niż krajobraz realny i pomniki średnio-
wiecznej architektury, które stały się w tym przypadku źródłem inspi-
racji twórczej, istnieją 
nie zawsze w przy-
chylnym środowisku 
estetycznym. Wznoszą 
się samotnie pośród 
obcej dla nich zabu-
dowy miast i wsi; 
rzadko tworzą wspa-
niałe jednolite zespoły, 
donośnie i dźwięcznie 
głoszące przed całym 
światem fakt muzuł-
mańskiego odrodzenia 
Azji Środkowej. Mamy 
raczej do czynienia 
z ruinami starożytnej 
wspaniałej architek-
tury, niż z jej aktyw-
nym funkcjonowa-
niem (kult takich ruin 
w narodowej pamięci 
odzwierciedla obraz 
turkmeńskiego malarza 
Władimira Artykowa 
Meszadi Misarian, znaj-
dujący się w Biszkeku, 
w Muzeum Sztuk 
Pięknych Kazachstanu). 
Jednak odrodzenie już 

7 G.R. Capisani, Nowe państwa Azji Środkowej, Warszawa 2004, okładka.

Meczet Kuł Szarif w Kazaniu, Tatarstan, widok 
w dzień. Fot. Grzegorz Czerwiński
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nadchodzi, formuje się w świadomości społecznej jako ideał, układa 
się w programach państwowych, posuwa się naprzód krokami sied-
miomilowymi. Przy ogólnym podobieństwie procesów nadchodzących 
w nowych niezależnych państwach, w republikach autonomicznych 
Federacji Rosyjskiej oraz innych regionach muzułmańskich na pograni-
czu Azji i Europy, można zauważyć też odmienności w praktyce arty-
stycznej, w różnych kulturach narodowych. 

Prawdopodobnie, sytuacja wyjściowa przełomu wieków XIX i XX, 
gdy perspektywy odrodzenia kultury muzułmańskiej w tych regionach 
nie były dość jasne, wszędzie była mniej więcej jednakowa. Początkowo 
proces budowania nowych i rekonstrukcji oraz restauracji starych, zwró-
conych wiernym meczetów odbywał się raczej żywiołowo. Nikt z góry go 
nie kontrolował i  nie mogło być nawet mowy o żadnej konsekwentnej 
polityce artystycznej, o programie odrodzenia muzułmańskiej architek-
tury na szerokich przestworach – na wpół zrujnowanego i już podzielo-
nego przez nowe granice – kraju. Budowano według chęci i możliwości. 
Między miastami i osiedlami poruszały się wędrujące artele budowni-
czych, najczęściej przybyszy zza granicy (z Arabii Saudyjskiej i innych 
państw arabskiego świata, z Turcji oraz Iranu, który szczególnie patrono-
wał budownictwu na szyickich terenach Azerbejdżanu; nawet z dalekiego 
Pakistanu). Budowniczy-rzemieślnicy wcielali w życie standardowe, nie-
zbyt skomplikowane projekty, których autorów nikt nie znał. To – roz-
poczęte na szeroką skalę – budownictwo przypominało, mające niedobrą 
sławę, „przodujące w pracy budowy komunizmu”, dla których najważ-
niejsze było przekazanie obiektu w oznaczonym terminie, natomiast ani 
jakość, ani trwałość, czy tym bardziej jego wyrazistość estetyczna nie 
miały żadnego znaczenia. Na gigantycznym polu dawnego muzułmań-
skiego areału ZSRR, od Kazania do Kuszki, od Syberii do Kaukazu, od 
Kazachstanu do Krymu, panowała zupełna eklektyka. 

Ciężkie, dwupiętrowe, przypominające prowincjonalne dworce, uło-
żone z czerwonych cegieł gmachy meczetów w osiedlach Uczkekien 
i Tereze małokaraczajewskiego rejonu Republiki Karaczajsko-Czerkies-
kiej8; malutki, podobny do zabawki, srebrny, w koronkowych kratach, 
ułożony z cegieł silikatowych, mający rzadką formę wyciągniętych do 
góry, prawie stożkowatych kopuł meczet w osiedlu Dżyngirik; podobny 
raczej do kościoła katolickiego, o dwóch symetrycznych wieżach-dzwon-
nicach, biały budynek meczetu w osiedlu Werchniaja Bałkarija Republiki 
Kabardyjsko-Bałkarskiej; powstały w spustoszonej przez wojny Republice 
Inguszetii, niby miraż bajeczny, utkany z czarnego jedwabiu i złotych nici, 

8 Tu i dalej wszystkie dane z materiałów autorskich badań terenowych na Północnym Kaukazie 
i Krymie w latach 1997–2007. 
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z perłowych inkrustacji, kryształowych żyrandoli oraz złocistych boaze-
rii meczet w osiedlu Surchachi (autor projektu wnętrza Ajdyn Zejnalow); 
olbrzymi i majestatyczny, zwieńczony granatowo-niebieską kopułą 
z daleko wystawionymi jak wieże strażnicze minaretami, wypełnionymi 
w stylu konstruktywistycznym Dżami (Piątkowy) Meczet w Majkopie, 
stolicy Republiki Adygei; i niespodziewanie przytulny, wykwintny, pełen 
wdzięku meczet w nogajskim osiedle Kangły minwodskiego rejonu Kraju 
Stawropolskiego. 

Wszystkie te budowle są na tyle różnorakie, że trudno uwierzyć, iż zbu-
dowane zostały prawie w tym samym czasie (w połowie lat 90.) i dzielą je 
niewielkie odległości: na mapie regionu północnokaukaskiego znajdują 
się, można powiedzieć, obok siebie, pozostając wobec siebie absolutnie 
obcymi, nie przystając do tradycji lokalnej. Z tych budowli tylko jeden 
meczet (w osiedlu Kangły) powstał według projektu miejscowego archi-
tekta, artysty-rzeźbiarza, samouka Kurmana Bułatowa, będącego również 
mułłą i stróżem tego meczetu. Autorzy pozostałych projektów są nie-
znani. Jeżeli jednak to, co zbudowano, leżało kiedyś na ich kreślarskich 
biurkach, znajdujących się tysiące kilometrów na południe albo na północ, 
zapewne nie poznaliby własnych projektów, nie uznaliby za swoje dziecię 
tych „dziwacznych ptaków”, które pozlatywały tutaj, do gór kaukaskich, 
kto wie, z jakich geografi cznych i artystycznych dali.

Na szczęście dość szybko nadszedł kres dla tej samowoli żywiołowej, 
eklektyki, swobody i nieodpowiedzialności. Kontrolę nad budownictwem 
kultowym wzięło w swoje ręce duchowieństwo i władza, w tym ponow-
nie uformowane Zarządy Duchowne do spraw Muzułmanów, a czasem 
i najwyższe postaci w nowej hierarchii państwowej – prezydenci, niekoro-
nowani chanowie, mniejsi i więksi dyktatorzy, pragnący związać własne 
imię z budownictwem religijnym.

Charakterystyczną oznaką przełomu jest dążenie do zwiększenia roz-
miarów meczetu, wysokości minaretów, wartości (czasem prawdziwego 
luksusu) jej zewnętrznej i wewnętrznej dekoracji oraz do takiego rozlo-
kowaniu meczetu w przestrzeni miejskiej, aby zapewnić jego dominację, 
wzniesienie się nad całym otoczeniem. Meczet nie chowa się już w  skrom-
nym oddaleniu od głównych placów i  magistrali, w przytulnym cieniu 
cichych zaułków oraz podmiejskich ogrodów, ale zajmuje kluczowe miej-
sce na skrzyżowaniu głównych ulic; środkowe miejsce w budowli miasta, 
górując nad nim. Tam zaś, gdzie miasta jeszcze nie ma, jego powstanie 
zaczyna się właśnie od budowy meczetu, który wyrasta prawie na pustyni, 
na nagiej ziemi jak „pałac z marzeń”, który ma otworzyć – niby uroczysta 
karta tytułowa – jeszcze nienapisaną księgę przyszłego muzułmańskiego 
miasta. Już Piątkowy Meczet w Majkopie – najpóźniejszy w szeregu 
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Meczet Kuł Szarif w wielkomiejskiej perspektywie

eklektycznych budowli lat 90. (ukończony w roku 2000) świadczy o for-
mującym się dążeniu wystawienia meczetu na pierwszy plan, wzniesieniu 
go nad miastem, niczym sztandar islamu; uczynieniu go zdolnym przy-
jąć przyszłą, większą wspólnotę wiernych, obejmującą już nie setki, lecz 
tysiące muzułmanów – by przez tę okazałą postać ukazać jego znaczenie 
ideologiczne w życiu miasta i całej republiki.

Z rąk prywatnej inicjatywy budownictwo meczetów przeszło do naj-
wyższych sfer państwowych i teraz już nie małe inicjatywne ugrupowania 
wiernych, „parafi i”, lokalni entuzjaści lub anonimowi zagraniczni sponso-
rzy zajmują się rekonstrukcją starych i wznoszeniem nowych meczetów, 
ale państwowe struktury pod kierownictwem pierwszej persony pań-
stwa – prezydenta republiki albo głowy stołecznego miasta. Architekci są 
wybierani w republikańskich i międzynarodowych konkursach, których 
wyniki w znacznym stopniu zależą od woli i gustu władzy najwyższej. Do 
budowy, wbrew deklaracjom konstytucyjnym o rozdziale kościoła/religii 
i państwa, inwestuje się środki – i to znaczne – ze skarbu państwa. Dla for-
malnego usprawiedliwienia ponoszenia takich kosztów z budżetu używa 
się ekwilibrystyki słownej, informującej, że buduje się tutaj w gruncie 
rzeczy nie meczet, lecz ośrodek kultury narodowego znaczenia, pomnik, 
muzeum, centrum oświaty, mauzoleum państwowe – lub coś jeszcze 
innego i rzeczywiście: w zespole architektonicznym kompleksu religijnego 
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znajdują się także pomieszczenia świeckie (biblioteki, sale wystaw, muzea, 
sale konferencyjne, nawet eleganckie hotele). 

Właśnie tak było z budową meczetu Kuł Szarif na Kremlu Kazańskim. 
Rozpoczęto ją na podstawie uchwały, wydanej przez Prezydenta Republiki 
Tatarstan Mintimera Szajmijewa 13 października 1995 roku9. Decyzje, doty-
czące jego wysokości, położenia, relacji wizualnej z historyczną zabudową 
Kremla, przede wszystkim z Soborem Zwiastowania i  innymi świątyniami 
prawosławnymi oraz budynkami administracyjnymi, które miały zro-
bić miejsce dla nowego meczetu, ujmowanego jako symbol odrodzonego 
Tatarstanu – nie tylko miały 
być omawiane z prezyden-
tem, lecz to on decydował 
o wszystkim i jego decyzje 
miały poważne tło poli-
tyczne. Były podejmowane 
z punktu widzenia skom-
plikowanych stosunków 
z Moskwą, z którą prezy-
dent Tatarstanu nie chciał 
wchodzić w konfl ikt (wła-
śnie dlatego rosyjski Kreml 
w Kazaniu z jego cerkwiami 
i innymi pomnikami prze-
szłości nie został znisz-
czony, jak proponowali to 
zrobić najbardziej rady-
kalnie nastawieni przed-
stawiciele tatarskiego i mu-
zułmańskiego ruchu naro-
dowego), jednak której 
prezydent chciał wyraźnie 
pokazać, kto na Kremlu 
i w tym kraju (Republice 
Tatarskiej) jest prawdzi-
wym gospodarzem oraz 
panem.

Na zdjęciach i mapach 
Kazańskiego Kremla 
9 W szczegółach historia projektowania meczetu Kuł Szarif na Kremlu Kazańskim opisana został 

przez architekta Nijaza Chalita, który jako dyrektor generalny Muzeum-Zespołu „Kazański 
Kreml” brał bezpośredni udział w dyskusjach, związanych z tym projektem. Patrz: Н. Халит, 
Мечеть Кул-Шариф в Казанской крепости. Гипотезы, факты, размышления, Казань 1996. 

Meczet Kuł Szarif w nocy. 
Fot. Małgorzata Sylwestrzak
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widać, jak nowy meczet podnosi się nad Kazań, zwyciężając w rywalizacji 
z architekturą prawosławną i przekształcając się w główny akcent krem-
lowskiej panoramy. Przyczyniły się do tego: wysokość budowli, drogie 
materiały budowlane wykorzystane dla wykończenia, efekty oświetlenia 
wieczorowo-nocnego. Głuche świątynie prawosławne stoją pogrążone 
w ciemności, natomiast okna wykwintnych minaretów meczetu Kuł Szarif 
świecą, niby gwiazdy na kazańskim niebie.

Kopuła meczetu jest wykonana z nierdzewnej stali i pokryta emaliami, 
tworzącymi efekt lazurowego błękitu nieba. Forma kopuły przypomina 
znakomitą „czapkę kazańską” – koronę kazańskich chanów, która po zdo-
byciu Kazania przez Iwana Groźnego, razem ze złotem i srebrem chań-
skiego skarbu, była wywieziona do Moskwy i istnieje teraz jako eksponat 
moskiewskiego muzeum „Zbrojownia i Skarbiec”. Ta symbolika też ma 
wielkie znaczenie. Powstanie meczetu Kuł Szarif cztery i pół wieku po tra-
gicznym podboju Kazania jest swoistym rewanżem, odwetem moralnym, 
zawróceniem koła historii.

Zespół autorów meczetu, do którego weszli najwybitniejsi mistrzowie 
współczesnej architektury tatarskiej (I. Sajfullin, S. Szakurow, Sz. Łatypow 
i inni), powstał w wyniku kilku etapów konkursów, przeprowadzonych 
na poziome państwowym. Zrezygnowano z pierwotnej idei zbudowania 
meczetu Kuł Szarif na wzór świątyni Św. Wasilija Błażennego – cerkwi 
opieki Matki Boskiej, będącej według historyków tatarskich10 dokładną 
kopią kazańskiego średniowiecznego meczetu Kuł Szarif, zniszczonego 
przez Rosjan po podboju Kazania i odtworzonego jako świątynia chrześci-
jańska na Placu Czerwonym w Moskwie, w celu podwójnego upokorzenia 
Tatarów-muzułmanów, pozbawionych państwa i religii. Cerkiew stała się 
czymś w rodzaju łupu bojowego, przeniesionego z Kazania do Moskwy 
w wieku XVI, symbolem zwycięstwa Rosjan nad Tatarami, prawosławia 
nad islamem. Dlatego też osiem minaretów Kuł Szarif stało się jaskrawo 
ufarbowanymi kopułami pod krzyżami chrześcijańskimi na placu rosyj-
skiej stolicy. 

Rezygnacja z takiego zamiaru oznaczała zasadniczą pozycję, wypraco-
waną w programie odrodzenia narodowego i polityki kulturowej nowego 
Tatarstanu, który nie chciał prowadzić sporu z rosyjską kulturą i z Moskwą 
tymi samymi metodami, jakich używali car Iwan Groźny i jego metropo-
lita Makary. Nie odbierać Moskwie jej dawnych zdobyczy, lecz zbudować 
nowy meczet, nadać mu piękne nowoczesne oblicze, odpowiadające este-
tyce i normom XX wieku – taki był program polityczny. Nie wracać do 
10 O tym: Н. Халитов, Храм Василия Блаженного – памятник завоевания Казани, [w:] Архитектура 

и искусство Ближнего и Среднего Востока, Баку 1989, s. 59–64; N. Khalit, St. Basil’s Cathedral in 
Moscow: Church or Mosque? [w:] Islamic Art Resources in Central Asia and Eastern and Central Europe, 
Edited by Dr. Wijdan Ali, dr. Khalid Deemer, Mafraq 2000, s. 6–16. 
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przeszłości, nie pogrążać się w ciemności XVI wieku, ale wejść w XXI stu-
lecie jako naród, który zwyciężył w starych sporach i potrafi ł wybaczyć 
dawne winy swoim winowajcom; naród silny i tolerancyjny.

Wspaniałość wnętrza, uformowana złożoną rytmiką, przecinających 
się łuków ostrych i pełnych, bogactwem ornamentalnej i kaligrafi cznej 
dekoracji, srebrnym przezroczystym deseniem krat koronkowych, poli-
chromią drogich materiałów wykończeniowych, strumieniami światła, 
które leją się przez okna, a także z kaganków elektrycznych – wszystko to 
odpowiada podstawowej idei tryumfu, szlachetności duchowej narodu-
-zwycięzcy. Dodam, że im mniej odpowiadała temu ideałowi realna sytu-
acja i status Republiki Tatarstan w ramach Federacji Rosyjskiej na przeło-
mie XX-XXI wieków (meczet został uroczyście otwarty w roku 2003), tym 
większe znaczenie miało jego konsekwentne wcielanie w formie archi-
tektonicznej. Wznoszenie meczetu – jako takie – było częścią państwowej 
polityki Tatarstanu, rozpaczliwej i prawie beznadziejnej walki w obronie 
proklamowanej suwerenności. 

W Azerbejdżanie symbolami państwowymi, też bezpośrednio zwią-
zanymi z imionami i dziejami prezydentów tego kraju (Hejdara Alijewa 
i jego syna – spadkobiercy i następcy – Ilhama Alijewa), stały się zbu-
dowane na nowo i poddane restauracji w latach 90. meczety: Szahidów 
(wojowników o wiarę), Bibi-Ejbat, Dżami Taza-Pir (restauracja pomnika 
z początku XX wieku, w którym łączą się w jednym zespole meczet, uni-
wersytet/medresa i biblioteka) w Baku, zaś jeszcze w większym stopniu – 
meczety zbudowane na początku XXI wieku na Półwyspie Apszerońskim 
– w osiedlach Nardaran, Buzowny, Szuwałny, Zagulba i innych.

Tutaj, architektura kultowa orientowała się początkowo na model 
turecki, osmański, o czym świadczy zbudowany w latach 1993–1996 
Meczet Szahidów, fl ankowany przez dwa smukłe minarety, nawiązujące 
do wzorców i maniery genialnego Mimbara Sinana (projekt tureckiego 
architekta Ajdyna Juksela). Jednak wkrótce zainteresowanie zlecenio-
dawców, od których zależało budownictwo, wyraźnie przemieściło się 
w stronę Iranu. W roli zleceniodawców występowali tutaj nie tylko i nie 
tyle duchowni z kierownictwa szyickiego imamatu lub z sunnickiego 
Muftiatu, które istnieją w Azerbejdżanie na zasadach równouprawnienia, 
ile ludzie stający na czele państwa i określający jego politykę zagraniczną 
oraz interesy państwowe. To właśnie z Iranu przenikają do współcze-
snego Azerbejdżanu (niestety, czasem równolegle z nielegalnymi poto-
kami już niekontrolowanego ani przez irańskie, ani przez bakińskie wła-
dze importu i tranzytu towarów, z tajnymi ścieżkami handlu narkotykami 
łącznie) idee islamskiej rewolucji, odrodzone mity i obrządki, kulty szyic-
kich męczenników, Mesjaszów, ukrytych imamów. Razem z tą ideologią 
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– piękne, w swoim rodzaju niepowtarzalne, niespotykane w innych regio-
nach muzułmańskiego świata formy majestatycznej wspaniałej architek-
tury, wykorzystującej miejscowy materiał – złocisty piaskowiec Półwyspu 
Apszerońskiego, ozdobiony wirtuozyjną rzeźbą. 

Powstały tutaj szyickie świątynie, na przykład srebrny sarkofag Ragimy-
chanum – córki siódmego prawowitego Imama Mussy al-Kazima i sio-
stry ósmego prawowitego Imama Rzy, zamordowanego w Meszchedzie 
– Nardarańskim Zespole Architektonicznym, którego budowę sponsoro-
wała wpływowa Islamska Partia Azerbejdżanu. Powstał zespół sakralny 
„Ali Ajagy” (Noga Alego) w osiedlu Buzowny (1993–2003) ze śladem, 
pozostawionym ponoć na kamieniu przez kalifa Alego – kultową postać 
szyitów – i jego konia bajkowego: Dul-Dula. 

Surowy charakter, monochromie zewnętrzne meczetów apszeroń-
skich, w połączeniu z drogocenną dekoracją ich wnętrza (np. meczet Mir 
Mefsum Aga w osiedle Szuwałny ma w swoim sklepieniu 360 sferycznych 
wnęk z kolorowymi lustrami z Iranu; marmurowe mozaiki na podło-
dze też zostały ułożone w Iranie; złożone są ze spiętrzonych elementów 
komórek, głównie pryzmatycznych motywów dekoracyjno-konstrukcyj-
nych Mukarnas z irańskiej zielonej ceramiki, wypełniają niszę mihrabową; 
kraty otaczające grobowiec szyickiego świętego są zrobione ze srebra, któ-
rego waga osiąga 750 kg) określają osobny charakter azerbejdżańskiego 
islamu, orientującego się na kulturę Iranu. Jego epicentrum znajduje się na 
Półwyspie Apszerońskim i przejawia się w architekturze meczetów, któ-
rych kibla (kierunek modlitwy) jest wprawdzie skierowana na Mekkę, ale 
po drodze, prowadzącej do Mekki przez Iran. 

Na przykładzie azerbejdżańskim ujawniają się dążenia do wykorzy-
stania współczesnej architektury muzułmańskiej jako wysyłanego na 
zewnątrz sygnału, opowiadającego o tym, gdzie i jakich sojuszników 
szuka kierownictwo tego kraju i jakie priorytety dominują w jego kon-
taktach międzynarodowych. Takie możliwości starają się wykorzystać 
nie tylko rządzące elity, ale również ruchy narodowe, partie polityczne, 
struktury społeczne, wychodzące na arenę w różnych regionach dawnego 
ZSRR i występujące w imieniu muzułmańskich narodów.

Na Krymie, na przykład, dokąd wracają po stalinowskiej deportacji 
i prawie półwiekowym zesłaniu Tatarzy Krymscy, organy ich samorządu 
powstałe na przełomie lat 80. i 90. – Kurułtaj Narodu Krymskotatarskiego 
(narodowy zjazd) i wybierany przez delegatów Kurułtaju Medżlis – już 
od dawna postawiły na strategiczny sojusz z Turcją. W tym paradygma-
cie odbywało się wszystko, co Tatarzy Krymscy uważali za konieczne dla 
projektowania nowych i  uratowania starych meczetów w Bachczysaraju 
i w Eupatorii (Gezlewie) – jedynym miejscu na terenie dawnego ZSRR, 
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gdzie zachowała się autentyczna budowla wielkiego Sinana – Chański 
Meczet Dżuma-Dżami.Także w Symferopolu, gdzie, można powiedzieć, 
od zera, z popiołów, dawnych wspomnień o śnieżnobiałym Ak-Mesdżidzie 
z XVI wieku odrodził się Meczet Kebir-Dżami. Tam podstawową orienta-
cją zawsze był kierunek turecki, model architektury osmańskiej. Tatarski 
Krym odrodził się, patrząc w cudowne lustro Morza Czarnego na prze-
ciwległy brzeg, w poszukiwaniu wzorców dla własnej kultury w tureckiej 
metropolii. 

Odnajdywanie wzorców i partnerów do naśladowania (w Azerbej-
dżanie przy orientacji na Iran, na Krymie – na Turcję itd.) stanowiły pod-
łoże dla procesu, który można określić jako unarodowienie islamu (w tym 
architektury). Każdy naród stara się wypracować własny styl, opierając 
się na historycznie uwarunkowanych kontaktach międzynarodowych, 
tradycjach lokalnych, z wykorzystaniem dostępnych materiałów (np. pia-
skowca w Azerbejdżanie, marmuru na Krymie, drewna w Tatarstanie). 
W regionach, gdzie taki muzułmański styl narodowy formował się jesz-
cze na początku XX wieku (najwybitniejszy mistrz od stylizacji na wzorce 
osmańskie – architekt Nikołaj Krasnow pracował na Krymie, tworząc tam 
takie cudowne arcydzieła, jak meczet w osiedlu Kok-Koz / Sokolinoje; 
w Petersburgu w latach 1910–1913 został zbudowany Piątkowy Dżami 
Meczet, którego kopuła naśladowała zwieńczenie majestatycznego 
Mauzoleum Gur-Emir w Samarkandzie; we Władykaukazie nad brze-
giem rzeki Tierek powstał sunnicki meczet, według wzoru znakomitego 
meczetu Al-Azhar w Kairze). Tam starano się zachować (rekonstru-
ować, powtórzyć w nowych dziełach, jak robi to, na przykład, architekt 
Nijaz Chalitow, proponujący własną rekonstrukcję meczetu XV wieku 
w Kasimowie11) – uratować za każdą cenę tę cudowną, barwną egzotykę, 
a razem z nią tamtejszą wspólnotę wiernych, która nie chciała zmieszać się 
z sąsiednimi społecznościami i miała własne pojęcie o „swoim” (narodo-
wym) islamie w architekturze. 

 Gdzie jednak nie było dotąd doświadczenia stylizatorskiego, siły 
twórcze współczesnych generacji, wykonując „polecenie narodowe” (nie 
zawsze państwowe, ale zawsze zestawione w myśli z pewną perspek-
tywą państwową, z „interesami narodowymi”, z patosem politycznego 
i kulturowego odrodzenia narodu), tworzyły nowe, niespotykane wcze-
śniej obrazy i modele własnej (unarodowionej) architektury muzułmań-
skiej. Tak, na przykład, nogajski architekt Abdrachman Machmudow 
w projektach budowy dla Astrachania i osiedla Rastolupowka zapro-
ponował meczety stylizowane na okrągłą białą fi lcową jurtę nogajskich 

11 Projekt jest opublikowany w wydaniu: Б. Рахимзянов, Касимовское ханство (1445–1552 гг.). 
Oчерки истории, Казань 2009.
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pasterzy-koczowników. Kazachscy architekci – T. Abilda i M. Kabdualijew 
budują muzułmański ośrodek religii i kultury w Pawłodarze, starając się, 
żeby jego forma odwoływała się do codziennego ludowego życia kazach-
skiego – z narzędziami pracy, bronią dawnych kazachskich wojowników 
(strzały nad wieżami minaretów), z odwzorowaniem wysokiej jurty stoż-
kowej. Autorzy podkreślają, że kluczowymi odniesieniami tego projektu 
są pewne symbole starożytnej kultury plemion tureckich, związane z ten-
griańskimi wierzeniami motywy sklepienia niebieskiego (stąd intensywne 
kolory błękitno-lazurowej kopuły)12. Migoczącego błękitu nie brakuje rów-
nież w kopułach czeczeńskiego meczetu, zbudowanego w latach 1999–
2000 w ramach ośrodka „Dom Wajnachów”, w dawnej stolicy kazachskiej 
Ałma-Acie, ale budynek bardziej przypomina groźne czeczeńskie wieże 
w górach, tworzące tajemniczy urok tego kaukaskiego regionu, z którego 
czeczeńscy zesłańcy z czasów stalinowskich i uchodźcy z putinowskich 
trafi ali do Kazachstanu. 

Zatem unarodowienie islamu doprowadza do tego, że w architektu-
rze meczetów wyraźny akcent stawia się na „swoim własnym”, szczegól-
nym, niepowtarzalnym „narodowym” islamie – azerbejdżańskim, tatar-
skim, kazachskim, czeczeńskim i tak dalej, a który ma obwieścić przed 
całym światem, iż każdy z tych narodów posiada oryginalną kulturę, 
idzie własną drogą i nie zamierza rozpłynąć się w ogólnej masie świa-
towej ummy – muzułmańskiej wspólnoty wyznaniowej. Nawet „rosyjski 
islam” z trudem przebija się w moskiewskim i ogólnorosyjskim budow-
nictwie miast, przede wszystkim w projektach architekta Igora (Ibrahima) 
Tadżyjewa, który podejmuje rozpaczliwe wysiłki, żeby pogodzić zasady 
i formy muzułmańskiej architektury z tradycjami i wymaganiami rosyj-
skiego budownictwa miejskiego, z rosyjskim klasycyzmem, odwołując się 
w zarysach kopuł i minaretów współczesnego meczetu moskiewskiego do 
wież kremlowskich oraz otyłych kopuł świątyń prawosławnych.

Jednak nie tylko unarodowienie nadchodzi w rozwoju współcze-
snej muzułmańskiej architektury. Mamy również do czynienia ze zja-
wiskiem symbolicznego przejmowania jej na własność. Pojawienie się 
nowych „ojców narodu,” stojących na czele reżimów wpół totalitarnych, 
ludzi, pragnących skupić w swoich rękach olbrzymią władzę, manipu-
lujących retoryką religijną w celach wzmocnienia tej władzy i swego 
autorytetu, przyczyniło się do procesów „personifi kacji”. Nowe maje-
statyczne zespoły coraz częściej łączą się z imionami władców, powstają 
na ich rozkaz, na miarę ich ambicji, powiązane z symboliką rodzinną 
lub rodową, stają się mauzoleami, projektowanymi jeszcze za życia 
samodzierżców-autokratów. 

12  Казахстан – традиция и совремнность, „Дизайн и новая архитектура” 2002, nr 9, s. 55. 
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Jaskrawe przykłady takiej sutuacji znajdujemy w architekturze turk-
meńskiej. Pierwsze muzułmańskie budowle niezależnego (od roku 1991) 
Turkmenistanu powstały z inicjatywy ludowej. Wśród nich – nieduży 
kopułowy meczet Chodży Achmeda Jasnawi na zachodnim przedmie-
ściu Aszchabadu. Darowizną Zjednoczonych Emiratów Arabskich był 
zbudowany – według projektu architekta Mustafy Fachmiego – Meczet 
Szahidów obok cmentarza Machmud-Iszan. Podarunek turecki, to 
meczet Omara we wschodnim podmiejskim osiedlu turkmeńskiej sto-
licy. Turkmenistan „przymierzał na siebie różne stroje architektoniczne”, 
jeszcze nie wiedząc, którym się przyodziać. Ale droga była już wskazana 
wtedy, gdy rozpoczęło się wznoszenie osobistego meczetu Saparmurata 
(prezydenta S. Nijazowa) w Geoktepe na cześć jego pierwszego hadżu – 
pielgrzymki do Mekki.

Autorami projektu byli turkmeńscy architekci, Kakdżan Durdyjew 
i Durli Durdyjewa (udział kobiety-architektki miał podkreślić demo-
kratyczny charakter nowego państwa turkmeńskiego i symbolizować 
ogólnonarodową miłość wszystkich mieszkańców kraju do Prezydenta-
Słońca). Budowa nie pozostała bez pomocy z zewnątrz; sprowadzono do 
Turkmenistanu francuskich architektów i inżynierów, mających doświad-
czenie we wznoszeniu olśniewających budynków kultowych w daw-
nych francuskich koloniach afrykańskich. Ich praca była hojnie opłacona 
z turkmeńskiego skarbca państwowego, a potem na podstawie Uchwały 
Prezydenta Turkmenistanu uhonorowana nagrodą Machmutkuliego 
(razem z K. i D. Dyrdyjewami).

Śnieżnobiały meczet o czterech dwupiętrowych minaretach, uwień-
czony wysoką lazurowa kopułą ze złotymi ornamentami stał się, jak 
powiedział o tym sam Saparmurat Nijazow, „świętym symbolem jed-
ności i bohaterskich czynów narodu turkmeńskiego”13, a w gruncie rze-
czy symbolem nieograniczonej władzy i sławy prezydenta, luksusu jego 
chańskiej kultury nadwornej. Saparmurat Nijazow nie zatrzymał się na 
tym tryumfi e, lecz wkrótce wydał rozkaz zbudowania drugiego, jeszcze 
potężniejszego i majestatycznego meczetu, w dawnym malutkim aule 
Kipczak, swojej wsi rodzinnej – meczetu-grobowca dla własnej rodziny. 
Ten potężny meczet Saparmurata Turkmenbaszy (ojca narodu turkmeń-
skiego) wzniesiono w roku 2004, a za dwa lata sam gospodarz, pan, głowa 
państwa został tam pochowany. Gigantyczne rozmiary i najdroższe mate-
riały są najważniejszymi oznakami tej budowli. Jej sala do modlitw może 
pomieścić ponad 10 tysięcy osób, minarety wznoszą się na wysokość 91 
metrów, jej elewacje frontowe ciągną się na 100 metrów z każdej strony, 

13 Patrz: Л. Курбаналиев, Р. Мурадов, Современные мечети Туркменистана, „Архитектура, стро-
ительство, дизайн” 2005, nr 2 (39), s. 32.
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a wokół budowli tryskają fontanny i rozpościerają się ogrody, imitujące 
gigantyczną panoramę raju, który z niebios trafi ł na ziemię turkmeńską. 
We wzorach kaligrafi cznych na murach meczetu – obok cytatów z Koranu 
– znajdują się wiersze autorstwa samego Saparmurata Nijazowa i cytaty 
z jego książki „Ruchnama”. 

Współczesna architektura muzułmańska w postradzieckiej prze-
strzeni rozwija się, próbując znaleźć miejsce dla siebie między dwoma 
biegunami, oznaczającymi skrajne punkty w całej światowej panora-
mie sakralnej architektury islamu. Z jednej strony akumuluje się olbrzy-
mia energia, skierowana do rozwiązań nowatorskich, łamania dawnych 
kanonów i archaicznych tradycji, zawierająca w sobie dążenie dopasowa-
nia meczetu do oblicza współczesnych metropolii. Sylwetka zwieńcza-
nego muzułmańskim półksiężycem minaretu zgrywa się z drapaczami 
chmur, gigantami przemysłowego i mieszkalnego budownictwa. Meczet 
jest gotowy do włączenia się w strukturę nowoczesnego miasta i nowo-
czesnego świata jako wcielenie nowych koncepcji architektoniczno-arty-
stycznych; wysokościowiec zbudowany z wykorzystaniem najnowszych 
technologii i materiałów budowniczych oraz śmiałych rozwiązań kon-
strukcyjnych, operujący niezwykłymi formami. Wyobrażenie tego daje 
największy na świecie, obliczony na ponad 100 tysięcy wiernych w sali dla 
modlitw, meczet Szach-Fejsał w Islamabadzie. Plac, na którym stoi, przy-
pomina kosmodrom, a jego wycelowane w niebo minarety nawiązują do 
rakiet przeznaczonych dla lotów międzyplanetarnych. 

Islamabad znajduje się, co prawda, za kresami przestrzeni, która nie-
gdyś należała do tego „największego mocarstwa muzułmańskiego”, 
jakim był Związek Radziecki, ale nic podobnego do Szach-Fejsału jesz-
cze tam nie zbudowano. Odczuwalne są tendencje rozwoju w tym kie-
runku, sięganie po podobne rozwiązania konstrukcyjne, zwłaszcza bliskie 
sercu Naczelnego Muftiego Rosyjskiego Talgata Tadżutdina, który oso-
biście patronował i kontrolował budownictwo Meczetu Tauba (Skrucha) 
w Nabiereżnych Czełnach oraz budownictwo jego własnego meczetu-
-rezydencji „Lialia-Tulipan” w Ufi e, a także nowego Katedralnego 
(Głównego) Meczetu w tymże mieście (2011). Wszystko to świadczy 
o tym, że wola, wyobraźnia, ambicja – zleceniodawcy, jak i architekta 
oraz artysty mogą przekroczyć każde bariery, pozwalają śmiało odpły-
nąć w rejs dookoła świata, do nieznanych kontynentów, zająć się nowymi 
formami i konstrukcjami, które potem będą poddane „unarodowieniu” 
oraz zawłaszczeniu w paradygmacie „to jest nasz (turkmeński, tatarski 
i tak dalej) meczet” i „to jest mój meczet” (Saparmurata Nijazowa, Ilhana 
Alijewa, Tałgata Tadżutdina i tak dalej, bo jedni odchodzą, inni przycho-
dzą, a ich imiona stają się coraz głośniejsze).
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Na drugim biegunie pozostaje tradycja, o tyle sztywna, nienaruszalna, 
że pozostawia tylko możliwość rekonstrukcji, naśladowania i kopiowania 
dawnych wzorców, wszystkiego, co było w przeszłości, a czego w żad-
nym wypadku nie wolno zmieniać, modernizować, modyfi kować. I oto 
wielokopułowy meczet unosi się w powietrzu nad stolicą Dagestanu, 
Machaczkałą, nie pragnąc być czymś nowym i  innym, niż tylko mniej-
szym i dokładnym naśladowaniem Błękitnego Meczetu Sułtanachmeda 
w Stambule. Ale zarówno w tradycjonalistycznym, jak też w nowator-
skim paradygmacie współczesny meczet staje się coraz bardziej oka-
zały i zauważalny. Jest ważnym składnikiem przestrzeni urbanistycznej, 
a także polityki kulturowej nowych państw i  niebędących jeszcze pań-
stwami niezależnymi regionów muzułmańskich postradzieckiej Eurazji.

Swietłana Czerwonnaja
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ЭЛЬВИС ОСМАНОВ

МЕЧЕТЬ «ТАХТАЛЫ-ДЖАМИ» 
В БАХЧИСАРАЕ

Бахчисарай – один из старейших городов и столица некогда 
могущественного Крымского ханства, был основан в первой четверти 
ХVI в. Поэтому, справедливо будет предположить, что появление 
первых сооружений, также происходило в это время. Естественно 
средневековая архитектура наложила свой отпечаток на планировку 
города, которая по-своему является уникальной. Для средневековой 
планировочной основы города характерным является органичное 
сочетание градостроительных комплексов с природным началом. 
Кварталы с их дворами, улицы, площади, набережная, парки, 
сады органично связаны с природными ландшафтами поймы 
реки Чурук-Су («Гнилая вода») и косогоров на склонах долины. 
Впечатление беспорядка, хаотичности, скученности, которая удивляла 
путешественников, умело вписывалась в рельеф горной местности. 

Легендарный Бахчисарай вобрал в себя целый ряд исторических 
памятников, среди которых особое место занимают культовые 
сооружения мусульман – мечети. Минареты, купола мечетей 
определяли архитектурную форму этих сооружений, характер 
восточного города, его лицо. Мечети, которые сохранились и 
изображенные на фотографиях начала ХХ столетия не имеют 
куполов; они покрыты низкими скатными крышами со скатами 
треугольной формы (некоторые исследователи называют такие 
крыши шатровыми). Более ранние изображения мечетей показаны 
как со скатными крышами, так и со сферическими сводами, банями.

Мечети Крыма разделяются на два типа: купольные и базиличные. 
В истории искусства ислама существует положение, что древнейшей 
формой является базилика с деревянным покрытием, и появление 
сводчатых мечетей относят лишь к XIV в. 

В каждом квартале (маалле) располагался целый комплекс 
построек: мечеть, медресе, хан (постоялый двор) и кладбище. Часто 
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название прихода давали по названию мечети, например кварталы 
Тахталы-Джами, Арслан-Ага. Янгъан-Джами и др. Турецкий 
путешественник Эвлия Челеби писал о квартальных мечетях, «самые 
лучшие из которых – мечеть Февья и мечеть Сефер Гази, что перед 
дворцом Сефер Гази-аги…» [5, с.48]

Исследования указывают на то, что банные мечети – классические 
турецкие, прообразом которых была Ая-София, датируются ХVI-
ХVII вв. Cохранявшиеся молитвенные дома Бахчисарая, кроме 
возможно Малой мечети относятся к ХVIII в. Их бани могли быть 
разрушены и позднее закрыты скатными крышами или их просто 
спрятали под такими крышами; необходимо исследование каждой 
конкретной мечети. Возможно, мечеть с плоским перекрытием и 
скатной крышей характерна для рядовых – цеховых общинных 
мечетей, из-за того, что сферические своды – довольно сложные в 
исполнении архитектурные формы, которую использовали лишь 
для перекрытия отдельных каменных мечетей.

В середине ХVII столетия в Бахчисарае существовало 24 мечети, в 
80 гг. ХVIII в. – 36. На сегодняшний день сохранились восемь мечетей, 
из них по прямому назначению используются – четыре: Биюк Хан-
Джами, Тахталы-Джами, Молла-Мустафа и Орта-Джами. Остальным 
молитвенным домам еще не возвращена культовая значимость.

В маалле Осман-Ага на современной улице Гаспринского, 
7 в рядовой, довольно тесной застройке города, зрительно 
воспринимающейся только при ближних подходах, находится 
мечеть Тахталы-Джами, построенная дочерью Хаджи-Селим Герай 
хана Бек-Султан-ханум в 1704 г.

Предполагается, что первоначально часть мечети или все здание 
было из дерева, отсюда и название в переводе означающее «деревянная 
мечеть», одна из немногих почти полностью сохранившаяся. Поэтому 
этот квартал часто называли Тахталы-Джами. В плане одноэтажное 
здание простой прямоугольной формы с высокой цокольной частью, 
увеличивающейся на юг в сторону поймы р. Чурук-су. Минарет и 
каменный михраб памятника находятся на основной продольной 
композиционной оси здания. Вход в минарет организован изнутри 
здания через узкий проем с килевидной аркой. Винтовая лестница 
из 54 каменных ступеней внутри минарета ведет на балкончик – 
жерфе. Парапет балкона минарета украшен резьбой по дереву. 
Само здание сложено из тесаных блоков правильной формы. На 
западном и южном фасадах выявлен один ярус, состоящий из ряда 
полуциркульных оконных проемов. На восточном фасаде окна 
прямоугольной формы и расположены под потолком. Северный 
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фасад мечети претерпел изменения в начале ХХ века – дверной 
проем был заменен и расширен. 

Со стороны улицы к зданию примыкает широкий навес, 
опирающийся на мощную деревянную четырехгранную колонну. 
Под ним в подпорной стене находится фонтан, к которому ведет 
ряд каменных ступеней. С северо-восточной стороны находится 
каменный портал, выполненный из тесаных блоков известняка, 
ведущий на соседний земельный участок, где находился жилой дом, 
снесенный в 1983 году, который вероятно функционально был связан 
с мечетью [4, л. 2-4].

В некоторых архивных документах упоминается ее название как 
мечеть Осман-Ага, по названию прихода в котором она располагалась. 
В 1885 г. мечеть перестраивалась прихожанами без разрешения 
Губернского начальства, поэтому подробности неизвестны. Вакуф 
мечети в конце ХIХ в. составлял 180 руб./год, которые находились в 
ведении бахчисарайского мещанина Шеир Амета Шеир Сулейман-
Оглу отправлявшего богослужение. [1, л. 16]

В 1913 г. прихожанами квартала Осман-Ага в Строительное 
отделение Губернского Правления был направлен проект на ремонт 
мечети «Тахталы-Джами». При рассмотрении в Строительном 
Отделении представленных документов, оказалось, что проект 
в техническом отношении был составлен удовлетворительно, 
а исчисленная по смете сумма в 1316 руб. 42 коп. не превышала 
стоимости указанных работ. Проект был утвержден и выслан на 
имя имама Сеит-Асан Мустафа Эфенди 29 июля 1913 г., с условием, 
чтобы после окончания ремонта здания он уведомил Строительное 
Отделение для освидетельствования и удостоверения в правильности 
и безопасности его для посещения молящимися. [2, л. 40]. 

Председатель Таврической Ученой Архивной Комиссии (ТУАК) – 
А.И. Маркевич, узнав о ремонте Тахталы-Джами в 1914 г. осмотрел ее. 
Он обнаружил, что каменный пол мечети был заменен деревянным, 
окна и входные двери увеличены в размере с приданием им 
полуциркульного завершения, а арка, находящаяся над дверью 
с двумя большими рельефными и четырьмя малыми розетками, 
выкрашенными голубой краской, вынута и вставлена в обочину 
входного крыльца в мечеть. [3, с. 253]. 

Мечеть действовала до 1923 г., после закрытия использовалась 
как хозяйственное помещение. В октябре 1981 г. в результате 
осмотра были выявлены вертикальные трещины в цоколе северной 
части здания, а также в стенах над проемами. Крыша и деревянное 
перекрытие мечети почти полностью обрушились. Оставшаяся часть 
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деревянных висячих стропил находилась в аварийном состоянии и 
удерживалась от обрушения весьма сомнительными подпорками. В 
том же году был разработан проект реставрации мечети «Тахталы-
Джами». Цокольная и внутренняя поверхность стен была очищена 
от штукатурки, выявленные при этом вывалы кладки стен, были 
заложены. Объем работ по благоустройству территории включал в 
себя снос хозяйственных помещений примыкающих к мечети. После 
реставрации мечети было организовано длительное наблюдение за 
деформациями здания [4, л. 3-7]

К 1989 г. мечеть была отреставрирована и передана 
Мусульманской общине Крыма. В целом здание характеризуется 
строгостью и простотой архитектурных форм. Единственно, перед 
входом в мечеть стоит электрический столб, который загораживает 
фасад мечети, попадает в кадр при фотографировании гостями 
города, мешает обзору при изображении живописных окрестностей 
местными художниками, мешает при входе в мечеть, и делает очень 
непривлекательным 310-летний исторический памятник.

На современном этапе «Тахталы-Джами» является действующей 
пятивременной мечетью, где мусульмане проводят богослужение.

 Эльвис Османов
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ELWIS OSMANOW

MECZET TACHTAŁY-DŻAMI 
W BACHCZYSARAJU

Bachczysaraj, to dawna sto-
lica i jedno z najstarszych miast 
potężnego niegdyś Chanatu 
Krymskiego, założone w pierw-
szej ćwierci XVI wieku. Można 
więc założyć, że pojawienie się 
pierwszych zabudowań pocho-
dzi z tego właśnie okresu. 
Średniowieczne założenia roz-
planowania miasta  cechują się 
organicznym połączeniem kom-
pleksów miejskich z naturalnym 
otoczeniem. Dzielnice [kwartały] 
z ich podwórkami, ulice, place, 
nabrzeża, parki i sady swoim 
położeniem wpisują się w krajo-
brazy rozlewiska rzeki Czuruk-Su 
(Zgniła Woda) i wzniesienia na 
stokach doliny. Poczucie niepo-
rządku, chaotyczności i zatło-
czenia, które tak zadziwiało 
podróżników, doskonale wkom-
ponowuje się w strukturę górskiej 
miejscowości. 

Legendarny Bachczysaraj zawiera wiele zabytków historycznych, 
wśród których szczególne znaczenie mają miejsca kultu muzułmańskiego 
– meczety. Minarety i kopuły meczetów określone typowymi dla takich 
obiektów formami architektonicznymi, tworzą orientalne oblicze mia-
sta. Jednakże meczety, które się zachowały i zostały sfotografowane na 

Meczet Tachtały Dżami: 
widok na minaret
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Meczet Tachtały Dżami: widok na wejście

początku XX wieku, nie mają kopuł. Pokryte są niskimi dachami połacio-
wymi o trójkątnych połaciach (nazywanymi czasem dachami namioto-
wymi). Wcześniejsze wizerunki meczetów przedstawiają zarówno dachy 
połaciowe, jak i ze sklepieniami kulistymi – baniastymi.

Krymskie meczety dzielą się na dwa typy: kopulaste i bazylikowe. 
W historii sztuki islamu panuje przekonanie, że starszą formą jest bazylika 
z drewnianym pokryciem, a meczety sklepieniowe pojawiły się dopiero 
do XIV wieku. Każdy kwartał miejski (maalle) zawierał w sobie cały kom-
pleks zabudowań: meczet, medresę, chan (zajazd) i cmentarz. Często brały 
one nazwy od meczetów, na przykład kwartały Tachtały-Dżami, Arsłan-
Aga, Jangan-Dżami i inne. Turecki podróżnik Ewlija Czelebi pisał o miej-
skich meczetach: „z których najświetniejsze – meczet Fiewja i meczet Sefer 
Gazi, który przed pałacem Sefer Gazi-agi…”1 

Badania wskazują na to, że meczety kopulaste – klasyczne tureckie, 
których prototypem była Hagia Sofi a, datować można na XVI–XVII stu-
lecie. Zachowane bachczysarajskie domy modlitewne, oprócz najprawdo-
podobniej Małego Meczetu, pochodzą z wieku XVIII. Ich kopuły mogły 
być zniszczone, a później zakryte dachami połaciowymi lub też pod nimi 
schowane: należałoby sprawdzić każdy konkretny meczet. Być może 
1 Ewlija Czelebi. Księga podróży. Krym i rejony graniczne. (Wyciągi z pracy tureckiego podróżnika 

XVII wieku). W przekładzie E. W. Bachrewskiego, Symferopol 2008, s. 48.
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płaskie pokrycie i dachy połaciowe były charakterystyczne dla zwykłych 
– gminnych meczetów, a sklepienia kuliste, jako bardziej skomplikowane 
w wykonaniu formy architektonicznej, stosowano w odrębnych kamien-
nych meczetach.

W połowie XVII wieku w Bachczysaraju istniały 24 meczety, w latach 80. 
XVIII wieku – 36. Do dziś zachowało się osiem, z których użytkowane zgod-
nie z przeznaczeniem są tylko cztery: Bijuk Chan-Dżami, Tachtały-Dżami, 
Moła-Mustafa i Orta-Dżami. Pozostałym domom modlitwy nie przywró-
cono jeszcze ich znaczenia kultowego. W maalle Osman-Aga na dzisiejszej 
ulicy Gasprinskiego 7, ukryty przed wzrokiem ciekawskich w ciasnej miej-
skiej zabudowie, znajduje się meczet Tachtały-Dżami, ufundowany w roku 
1704 przez Bek-Sułtan-chanum, córkę chana Chadżi-Selima Gireja. 

Prawdopodobnie początkowo część meczetu lub nawet cały budy-
nek wykonany był z drewna, skąd jego nazwa oznaczająca „drewniany 
meczet”. Jest jednym z nielicznych niemal całkowicie zachowanych. Od 
niego cały kwartał nazywano często Tachtały-Dżami. Plan przedstawia 
parterowy budynek o kształcie prostokąta, niższy od strony ulicy, a opusz-
czający się na południu w kierunku rzeki Czuruk-Su. Szesnastoboczny 
minaret i kamienny mihrab znajdują się na głównej wzdłużnej osi 
budynku. Wejście do minaretu prowadzi od wewnątrz budynku przez 

Meczet Tachtały Dżami
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wąskie przejście zwieńczone łukiem w ośli grzbiet. W minarecie spiralne 
schody składające się z 54 kamiennych stopni wiodą na balkonik – żerfe, 
ozdobiony dookoła płaskorzeźbami. Cały budynek wykonany został 
z ociosanych kamiennych bloków o regularnym kształcie. Na zachod-
niej i południowej fasadzie widnieje rząd okien półokrągłych, zaś na 
wschodniej – prostokątne, umieszczone pod sklepieniem. Fasada pół-
nocna była przebudowana na początku XX wieku, gdy wejście zmieniono 
i rozszerzono. 

Od strony ulicy dach wychodzi daleko poza ścianę budynku i wspiera 
się na czworokątnej drewnianej kolumnie, tworząc osłonę tarasu i dzie-
dzińca dla osób przybywających do meczetu. Prowadzą do niego dwu-
skrzydłowe drewniane drzwi z szerokim kamiennym progiem. Po stro-
nie przeciwnej, na ścianie oporowej ulicy, znajduje się fontanna, do której 
schodzi się po dwóch kamiennych stopniach. W ścianie północno-wschod-
niej umiejscowiony jest portal, wykonany z ociosanych bloków wapienia, 
osłaniany metalową kratą. Nad nim widnieje półokrągły otwór, również 
chroniony kratą. Przez portal przejść można na sąsiedni plac, gdzie stał 
dom mieszkalny, rozebrany w roku 1983, prawdopodobnie funkcjonalnie 
związany z meczetem2. Całość położona jest poniżej poziomu ulicy. 

W niektórych dokumentach archiwalnych meczet ten nazywany 
jest Osman-Aga, od nazwy kwartału, w którym się znajduje. W roku 
1885 meczet został przebudowany przez samych parafi an bez zezwole-
nia władz guberni, dlatego nie są znane szczegóły tych działań. Wakuf 
meczetu pod koniec XIX wieku wynosił 180 rubli rocznie, którymi zarzą-
dzał bachczysarajski mieszczanin – Szeir Amet Szeir Sulejman-Ogłu, spra-
wujący w meczecie posługę religijną3. 

W roku 1913 parafi anie maalle Osman-Aga złożyli do Wydziału 
Budownictwa Zarządu Gubernialnego projekt remontu meczetu Tachtały-
Dżami. Tam, podczas analizy dostarczonych dokumentów, stwierdzono, 
że projekt odpowiada wymaganiom technicznym, a przewidziana w kosz-
torysie suma 1316 rubli 42 kopiejek nie przekracza wartości wykazanych 
prac. 29 lipca 1913 roku projekt został zatwierdzony i wysłany na ręce 
imama Seit-Asana Mustafy Efendiego z zastrzeżeniem, aby po zakończe-
niu remontu budynku powiadomił Wydział Budownictwa w celu spraw-
dzenia i poświadczenia jego prawidłowości oraz bezpieczeństwa dla 
przybywających doń wiernych4.

2 Metodyczne uzasadnienie projektu restauracji meczetu Tachtały-Dżami. Archiwum naukowe BRHN 
1981, s. 7.

3 APRK, Fond 27, Op. 1, teczka 8314. Spis istniejących meczetów Symferopolskiego ujezdu Taurydzkiej 
guberni w 1889 r., s. 268. 

4 APRK, Fond 27, Op. 13, teczka 4704. Tatarska szkoła zawodowa – internat Orta-Medresa w Bachczysaraju 
w 1913 r., s.153.
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W roku 1914 meczet Tachtały-Dżami odwiedził przewodniczący 

Taurydzkiej Naukowej Komisji Archiwalnej (TNKA) A. I. Markiewicz, 
aby zbadać efekty remontu. Stwierdził, że kamienna podłoga została 
zastąpiona drewnianą, okna oraz drzwi nie tylko poszerzono, ale przy-
dano im półokrągłe zwieńczenia, zaś znajdujący się nad drzwiami łuk 
z dwoma dużymi reliefami i czterema małymi rozetkami, pomalowanymi 
na błękitno, został usunięty i umocowany na bocznej ścianie przedsionka 
meczetu5.

Meczet użytkowany był zgodnie z przeznaczeniem do roku 1923, po 
czym funkcjonował jako pomieszczenie gospodarcze. W październiku 
1983 roku podczas kontroli zauważono pionowe pęknięcia w piwnicy 
północnej części budynku, a także na ścianach przy otworach okiennych. 
Prawie całkowitemu zniszczeniu uległ dach oraz drewniane poszycie. 
Pozostała część więźby była w bardzo złym stanie i utrzymywała się tylko 
dzięki niepewnym podpórkom. W tymże roku opracowano projekt restau-
racji meczetu Tachtały-Dżami. Oczyszczono zewnętrzne i wewnętrzne 
powierzchnie ścian z tynku, a wprawiono przy tym odnalezione frag-
menty kamieniarki. Wyburzono przylegające do meczetu pomieszcze-
nia gospodarcze. Po zakończeniu remontu, zorganizowano długotrwałą 
obserwację deformacji budynku6.

W roku 1989 meczet został odrestaurowany i przekazany muzułmań-
skiej społeczności Krymu. Charakterystycznymi cechami budynku są 
oszczędność i prostota form architektonicznych. Jedynym mankamentem 
pozostaje stojący naprzeciwko wejścia obrzydliwy słup trakcji elektrycz-
nej, która zasłania fasadę meczetu, wchodzi w kadr podczas fotografo-
wania przez gości miasta i przeszkadza miejscowym artystom w ukazy-
waniu malowniczego uroku okolicy. Niszczy również atrakcyjność tego 
310-letniego pomnika historii. 

Obecnie Tachtały-Dżami jest funkcjonującym meczetem, w którym 
muzułmanie odprawiają w piątki swoje ceremonie religijne.

 Elwis Osmanow

(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Daniel Czachorowski) 
Fot. Krzysztof Mucharski

 

5 A. I. Markiewicz. Meczety Eszil-Dżami i Tachtały-Dżami w Bachczysaraju. TNKA 1915, № 52, s. 263.
6 Metodyczne uzasadnienie projektu restauracji meczetu Tachtały-Dżami. Archiwum naukowe BRHN 

1981, s. 7.
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III. ARCHIWUM 
ROCZNIKA TATARÓW POLSKICH

SELIM CHAZBIJEWICZ 

LEON NAJMAN MIRZA KRYCZYŃSKI

Urodził się 25 września 1887 roku w Wilnie 
w rodzinie polskich Tatarów szlacheckiego 
pochodzenia. Protoplastą rodu Kryczyńskich 
był kniaź Najman, spokrewniony z dynastią 
władców Złotej Ordy. Przybył on na Litwę na 
początku XV wieku i był uczestnikiem bitwy 
pod Grunwaldem po stronie polsko-litewskiej. 
Jego syn, Kowrat otrzymał w nadaniu wiel-
kiego księcia litewskiego około 1440 roku wieś 
Kryczyn nad Berezyną, w powiecie orszańskim. 
Potomkowie tegoż Kowrata przybrali nazwisko 
Kryczyński. 

Ród ten, wywodzący się od chanów tatar-
skich, miał prawo do tytułu książęcego. Tak 
przynajmniej utrzymywali sami Kryczyńscy. 
Jak pisze Stanisław Dumin, znawca genealo-
gii i heraldyki tatarskiej w byłym Wielkim 
Księstwie Litewskim, rodzina Kryczyńskich pochodziła w rzeczywisto-
ści od kniaziów Najman-Piotrowiczów, którzy z kolei wywodzili się od 
kniaziów ułusu (dzielnicy) Najman w Złotej Ordzie. Kryczyńscy byli dzie-
dzicznymi chorążymi i marszałkami tatarskimi chorągwi ściahu („okręgu 
poborowego”) województwa wileńskiego, nazywanego w dokumentach 
„chorąstwem najmańskim”. Nazwisko wzięli rzeczywiście od nazwy 
wsi Kryczyn, jednakże w XVII, a nie w XV stuleciu. Późniejsza, błędna 
tradycja rodzinna wywodziła ród Kryczyńskich od kniazia Mortuzy 
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Leon Najman Mirza 
Kryczyński (1887-1939)
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Oleszkiewicza; gałąź ta używała przydomku Oleszkiewicz. Tak to zano-
tował Stanisław Dziadulewicz w „Herbarzu rodzin tatarskich w Polsce”, 
wydanym w Wilnie w 1929 roku. Kryczyńscy używali herbu Radwan 
i Radwan z odmianą. 

Leon Kryczyński uczęszczał do gimnazjum w Wilnie, a także 
Smoleńsku, później studiował prawo na Uniwersytecie w Petersburgu. 
Był studentem wybitnych uczonych, Leona Petrażyckiego i Michała 
Tuhan Baranowskiego. Petrażycki był prawnikiem i fi lozofem prawa, zaś 
Tuhan Baranowski wybitnym rosyjskim ekonomistą oraz fi lozofem, prze-
ciwnikiem Lenina, z pochodzenia Tatarem. Leon Kryczyński ukończył 
studia w roku 1911. W Petersburgu znajdowała się w tym czasie niewielka 
grupa studentów tatarskich, która zorganizowała Koło Akademików 
Muzułmanów Polskich, istniejące w latach 1907–1910. Ideologia tej grupy 
ukształtowała się w kontaktach z przedstawicielami wszechrosyjskiego 
ruchu panislamskiego, którego działacze również studiowali w tym czasie 
w stolicy państwa carów. Założycielem Koła był Leon Kryczyński. Jego 
członkowie wyznaczyli sobie zadanie badania śladów własnej tradycji 
i popularyzowanie jej. 

W roku 1912 Leon Kryczyński znalazł się w Warszawie, gdzie zało-
żył Stowarzyszenie Pomocy Biednym Muzułmanom i był jego sekreta-
rzem. Udzielał się intensywnie w pracy społecznej, nawiązał też bliskie 
kontakty z działaczami muzułmanów rosyjskich. Prowadził jednocześnie 
intensywne studia i badania nad tradycją polskich Tatarów. Efektem tego 
była jego pierwsza większa publikacja pt. „Bibliografi czne materiały do 
historii Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy”, wydana w roku 1917 
już w Piotrogrodzie (dawniej Petersburgu). Tam też zastała go rewolucja. 
W roku 1917 zorganizował w Piotrogrodzie Tymczasową Radę Tatarów 
Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, przemianowaną na Związek Tatarów 
Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, którego został sekretarzem. W latach 
1917-1918 był przewodniczącym tamtejszego Klubu Muzułmańskiego. 
Uczestniczył w formowaniu w Piotrogrodzie Tatarskiego Pułku Gwardii, 
zlikwidowanego przez bolszewików. 

25 czerwca 1918 roku Leon Kryczyński został szefem kancelarii 
rady ministrów Demokratycznej Republiki Krymu, krótkotrwale ist-
niejącego państwa, powołanego od czerwca do października tego roku 
przez Tatarów, korzystających z wejścia wojsk niemieckich na teryto-
rium półwyspu. Na czele tego państwa stał również polski Tatar, gene-
rał Maciej Sulkiewicz. W październiku 1918 roku, po zajęciu Krymu 
przez Armię Ochotniczą gen. Antona Denikina i likwidacji przez bia-
łych Rosjan tatarskiej niepodległości Kryczyński razem z Sulkiewiczem 
przedostali się do Azerbejdżanu. Tam Sulkiewicz został szefem sztabu 
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i organizatorem armii Azerbejdżanu, zaś Kryczyński szefem kancelarii 
rządu Republiki Azerbejdżanu i szefem departamentu ustawodawczego 
oraz redaktorem prawniczych wydawnictw rządowych, takich, jak na 
przykład Dziennik Urzędowy Republiki Azerbejdżańskiej. Pracując 
w Azerbejdżanie, przygotował do druku, opracował i wydał zbiór archi-
walnych dokumentów rosyjskich, dotyczących Krymu oraz Kaukazu.1 
Jego brat, Olgierd Kryczyński był natomiast wiceministrem sprawiedli-
wości. W roku 1920, po zajęciu Azerbejdżanu przez bolszewików, obaj 
bracia Kryczyńscy przedostali się do Polski, zaś Sulkiewicza rozstrze-
lali bolszewicy. W kraju L. Kryczyński podjął pracę zawodową sędziego 
w Wilnie, Zamościu, Warszawie i w Gdyni. Był jednym ze współorgani-
zatorów (razem z bratem) Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów 
RP, który powstał w 1926 roku w Wilnie. Został też członkiem Rady 
Centralnej i sekretarzem Związku, potem wiceprezesem oraz prezesem. 
Stanął na czele komitetu wydawniczego „Herbarza rodzin tatarskich” 
w Polsce, wydanego w 1927 roku, napisanego przez historyka Stanisława 
Dziadulewicza. W roku 1929 zorganizował w Wilnie Tatarskie Muzeum 
Narodowe, gdzie zbierał rękopiśmienne księgi tatarskie, dokumenty 
z doby staropolskiej, monety orientalne i fotografi e ilustrujące życie oraz 
kulturę polsko-litewskich Tatarów. 

W roku 1931 zaczął organizować Tatarskie Archiwum Narodowe. 
W roku 1930 rozpoczął wydawanie „Rocznika Tatarskiego”, będącego 
formalnie organem Rady Centralnej Związku Kulturalno-Oświatowego 
Tatarów RP. Podtytuł tego pisma brzmiał: „Czasopismo naukowe, literac-
kie i społeczne poświęcone historii, kulturze i życiu Tatarów w Polsce”. 
W skład komitetu redakcyjnego Rocznika Tatarskiego wchodzili: 
Konstanty Achmatowicz (Wilno), Dawud Janowicz-Czaiński (Słonim), 
Olgierd Kryczyński (Wilno), Sulejman Murza-Murzicz (Nowogródek). 
Później skład redakcyjny zmienił się. Wiadomo, że wespół ze Stanisławem 
Kryczyńskim Leon zredagował tom IV Rocznika, który od wybuchu 
wojny we wrześniu 1939 roku znajdował się w drukarni. Nawiązał bli-
ską współpracę z czołowymi polskimi orientalistami i historykami, m.in. 
z prof. Tadeuszem Kowalskim (Kraków), dr. Abdullahem Zihni Soysalem 
(uczniem prof. Kowalskiego w Krakowie), dr Hadży Serają Szapszałem 
– zwierzchnikiem duchowym polskich Karaimów (Wilno), prof. 
Ananiaszem Zajączkowskim (Instytut Orientalistyczny Uniwersytetu 
Warszawskiego), dr. Stanisławem Szachno-Romanowiczem (Archiwum 
Akt Dawnych w Warszawie), młodym wtedy dr. Janem Reychmanem 
oraz innymi badaczami, m.in. z prof. Stanisławem Kościałkowskim 
z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, który był recenzentem wielu 

1 Arsłan (Leon) Kryczyński, Dokumienty po russkoj politikie w Zakawkaziju, t. I- II, Baku 1919- 1920. 
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publikacji w Roczniku Tatarskim, a także Olgierdem Górką, prof. Julianem 
Talko-Hryncewiczem, Michałem Żdanem.

Współpracowali z Leonem Kryczyńskim również przedstawiciele pol-
skiej społeczności tatarskiej i muzułmańskiej. Wymienić tu należy m.in. 
Wassana Gireja Dżabagi i Churama Muhammeda Wajsowa (emigrantów 
z Rosji), Stefana Tuhan Baranowskiego z Wilna, Iskandera Achmatowicza, 
Veli Bek Jedigara (emigranta z Rosji), Alego Woronowicza i Mustafę 
Aleksandrowicza – absolwentów Uniwersytetu Jana Kazimierza we 
Lwowie oraz uniwersytetu Al-Azhar w Kairze, muftiego dra Jakuba 
Szynkiewicza – turkologa, zwierzchnika duchownego polskich muzuł-
manów. Oni to pisali do Rocznika, nadsyłali materiały i korespondencje. 
Leon Kryczyński zachęcał innych i inspirował do pracy naukowej w dzie-
dzinie historii polskich Tatarów, zbierał materiały źródłowe, rękopisy, 
dokumenty, zgromadził olbrzymie i cenne zbiory, zamawiał artykuły do 
„Rocznika Tatarskiego”. Pisywał artykuły do polskiej prasy, wygłaszał 
prelekcje oraz wykłady. Współpracował stale z kwartalnikiem „Wschód-
Orient”, wydawanym przez Instytut Wschodni w Warszawie, redagowa-
nym przez Władysława Bączkowskiego.

Oprócz wielu innych prac Leon Kryczyński wydał „Bibliografi ę do 
historii Tatarów polskich”, która ukazała się w Zamościu w roku 1935. 
Za działalność naukową i literacką otrzymał w roku 1936 Srebrny 
Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury. Był inspiratorem badań nad 
tradycją polskich Tatarów. Wspomagał intelektualnie i organizacyj-
nie dalekiego kuzyna Stanisława Kryczyńskiego, autora podstawowej 
monografi i pt. „Tatarzy litewscy. Próba monografi i historycznej i etno-
grafi cznej”, wydanej w roku 1938 w Warszawie, jako 3 tom Rocznika 
Tatarskiego. W roku 1935 otrzymał nominację na stanowisko wicepre-
zesa Sądu Okręgowego w Gdyni. Tam przeniósł swoją działalność, 
zbiory, jak też redakcję „Rocznika Tatarskiego”. Zamieszkał na ulicy 
Świętojańskiej nr 44. W roku 1938 wybrano go prezesem Rady Centralnej 
Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP. Po wybuchu działań 
wojennych, 14 września 1039 roku został aresztowany przez Gestapo. 
Zwolniony na parę dni, próbował ratować swoje zbiory i dokumenty. 
Więziony był na Grabówku, dzielnicy Gdyni, później przewieziony do 
więzienia w Gdańsku. 11 listopada 1939 roku został rozstrzelany w lesie 
koło Piaśnicy, pod Wejherowem razem z około 10 tysiącami Polaków 
z Pomorza, zwłaszcza inteligencją. Zaginęły bezpowrotnie jego bezcenne 
zbiory i archiwum. Brat, Olgierd Kryczyński, aresztowany przez sowiec-
kie NKWD, od roku 1940 do 1941 przetrzymywany był na moskiewskiej 
Łubiance. Stamtąd przewieziono go do więzienia NKWD w Smoleńsku, 
gdzie zginął zamęczony. 
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Leon Kryczyński poległ na posterunku jako urzędnik Rzeczypospolitej 
Polskiej. To on w dużej mierze współtworzył współczesną tożsamość pol-
skich Tatarów: jednocześnie muzułmanów, Polaków i Europejczyków. 

W roku 2005 Związek Tatarów RP ufundował i zawiesił pamiątkową 
tablicę w Gdyni przy ulicy Świętojańskiej 44, gdzie mieszkał w latach 1935-
1939 Leon Najman Mirza Kryczyński. Tam redagował „Rocznik Tatarski” 
i tamże mieściła się jego biblioteka oraz archiwum. 

Selim Chazbijewicz
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LEON KRYCZYŃSKI

DOBRA ŁOSTAJSKIE
(1600 -1789)

Większa część nielicznych obecnie Tatarów litewskich zamieszkuje w dzi-
siejszej Polsce województwa: wileńskie, nowogródzkie, białostockie 
i poleskie; mniejsza ich liczba przypada na Litwę i na Rosję (Mińszczyzna 
i Wołyń). Lecz wojna światowa rozproszyła poszczególne jednostki 
naszych Tatarów po całym świecie: Krym, Azerbejdżan, Turcja itp. 
Ogółem jest Tatarów w Polsce zaledwie 6000.

Ciekawy to odłam ludu w Polsce. Odbił on na sobie wszystkie pier-
wiastki kultury polskiej, przesiąkając nimi na wskroś przy postradaniu 
nawet języka praojców znad Wołgi, z Krymu, czy Kaukazu. Lecz z dru-
giej strony wywarli też Tatarzy swoje fi zyczno-antropologiczne i etno-
grafi czne wpływy na ludność polską i litewską, co zresztą było rzeczą 
nieuniknioną, skoro w pierwszej połowie XIII stulecia ogromne ich masy 
przeszły przez Ruś i Polskę, docierając aż do Śląska. Wszak znaczne woj-
skowe oddziały tatarskie osiedlały się na stałe na ziemiach litewsko-pol-
skich, począwszy od drugiej połowy XIII wieku, dając tym zawiązek wła-
śnie odłamowi, który wrósł silnie w pień polski i wydał szereg postaci, 
zajmujących w dziejach Polski bardzo poczesne miejsce. Wśród nich jest 
wielu owych książąt tatarskich, którzy już z pierwotnej ojczyzny przynie-
śli walory domów swoich, a w Polsce przyjęci do herbów szlacheckich, 
z nich wzięli znamiona rycerstwa polskiego. Sama nomenklatura poszcze-
gólnych rodów i miejscowości na dawnej: Litwie, Białorusi, Wołyniu 
i w Małopolsce świadczy o tym, jak daleko były posunięte wpływy tatar-
skie. W ślad za tym poszło to zjawisko, że Tatarzy w nowej ojczyźnie prze-
szli wszystkie historyczne fazy życia polskiego, biorąc w nim zawsze bez-
pośredni udział, czy to w dziedzinie społeczno-politycznej i kulturalnej, 
czy we wszystkich poczynaniach wojennych, kiedy to chorągwie tatarskie 
pod dowództwem chorążych, rotmistrzów i pułkowników JKM walczyły 
wiernie po stronie polskiej (walki z zakonem niemieckim, z książętami 
moskiewskimi, Szwedami i z innymi wrogami Polski). Tak było w prze-
szłości, nie inaczej było i w dobie bieżącej. Dola i niedola polska, to jedna 
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i ta sama dola i niedola Tatarów litewskich, boć ideały polskie były i są ich 
ideałami. Dziś Tatarzy polscy mówią z dumą o tym, że państwo polskie 
może w każdej chwili liczyć na nich.

Z ram przeszłości polskiej występuje więc długi szereg wybitnych oso-
bistości, które świadczą o gorącym przywiązaniu Tatarów do Polski, że 
wymienimy tylko takich, jak z czasów dawniejszych różni chorążowie: 
Ułani-Assanczukowicze, Najmanowie, Ałczynowie, Juszeńscy i wielu 
innych, a z czasów nowszych: generał Józef Bielak, konfederat barski, 
pułkownik Mustafa Achmatowicz, dowódca pułków tatarskich wojsk 
kościuszkowskich, pułkownik Jakub Azulewicz, bohaterski dowódca 
oddziałów tatarskich, broniących Wilna przed wojskami rosyjskimi gen. 
Knoringa, następnie Tatarzy jako uczestnicy powstania styczniowego, 
zesłańcy na Syberii i emigracji… Byli Tatarzy w polskich pracach kon-
spiratorskich przed wojną światową, a w czasie wojny polsko-bolszewic-
kiej zaznaczyli również czynnie swój patriotyzm polski (ochotniczy Pułk 
Tatarski Ułanów im. Mustafy Achmatowicza).

Rewolucja rosyjska 1917 r. przerzuciła liczne zastępy Tatarów pol-
skich nad Wołgę oraz do Krymu i Azerbejdżanu, gdzie niektórzy zaj-
mowali najwybitniejsze stanowiska rządowe. Obecnie życiem muzuł-
manów w Polsce, a więc prawie wyłącznie Tatarów, zainteresował się 
przede wszystkim rząd polski, który regulując stosunki prawno-wyzna-
niowe, uznał autokefalię kościoła muzułmańskiego w Polsce. Następnie 
coraz większą uwagę na współwyznawców polskich zwracają państwa 
wschodnio-muzułmańskie.

Wreszcie tą garstką Tatarów Europy Środkowej zajmuje się także świat 
naukowy, tak polski, jak i zagraniczny. Objaw to zupełnie zrozumiały ze 
względu na znaczenie kwestii tatarskiej w przeszłości i z uwagi na sta-
nowisko dzisiejsze Polski, które każe państwu naszemu niejako odnowić 
stosunki polityczne i społeczno-kulturalne ze Wschodem muzułmań-
skim. Do tego celu potrzebna jest pełna znajomość dziejów dawniejszych 
i głębokie wniknięcie w kardynalne potrzeby doby obecnej. Słuszna więc 
i pożyteczna to rzecz, że w uniwersytetach naszych (a nawet zagranicz-
nych) powstają katedry orientalistyczne i organizują się specjalne semina-
ria naukowe dla badania „tatarszczyzny”.

W literaturze naszej jest bardzo wiele cennych dzieł, traktujących 
bezpośrednio lub pośrednio o Tatarach w Polsce. Wymienimy autorów 
specjalnych o Tatarach rozpraw historycznych, chociażby niektórych 
z w XIX, na przykład: T. Czackiego (1816), K. W. Wójcickiego (1842), 
J. I. Kraszewskiego (1842), J. W. Bandtkiego (1848), I. Chodźkę (1856), 
B. Tykiela (1857), A. Muchlińskiego (1858), J. Bartoszewicza (1858), 
A. Osipowicza (1868), S. Siennickiego (1876), A. Rollego (dr. Antoniego 
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J., 1893); z czasów nowszych, naszego już stulecia, prace: J. Talko-
Hryncewicza (1907, 1924), T. Gasztowtta (1907), N. Niedźwieckiego 
(1917), K. Króla (1919), St. Dziadulewicza (1929), a przecież pisali rów-
nież w swoich dziełach, co prawda pośrednio traktujących o Tatarach, 
jednak poświęcając im nieraz obszerne rozdziały, także: S. Okolski 
(1640), W. W. Kojałowicz (1669), A. Załuski (1709), M. Dogiel (1758-1764), 
Naruszewicz (1787), P. Małachowski (1790), Siestrzencewicz (1824), 
J. I. S. Sękowski (1824), T. Narbutt (1835), M. Baliński (1836), J. Lelewel 
(1844), A. Grabowski ( 1840, 1845), J. Jaroszewicz (1844), I. Albertrandi 
(1845), S. Gołębiowski (1846, 1850), E. Otwinowski (1849), W. Kochowski 
(1853), A. Połujański (1845), W. J. Rudawski (1855), W. Syrokomla 
(1857), A. Krzyżanowski (1857), J. Daniłowicz (1857), Szajnocha (1861), 
J. Michałowski (1864), I. Szujski (1866), L. Gumpłowicz (1872), K. Łodzia-
Czarnecki (1875-1881), A. Kosiński (1877), X. Liske (1876), T. Żychliński 
(1879-1900), K. Pułaski (1881), B. Ulanowski (1884), A. Prochaska (1884), 
A. Semkowicz (1887), I. hr. Dunin-Borkowski (1887), A. Boniecki (1887, 
1899-1913), A. Lewicki (1892), K. Górski (1895), Cz. Jankowski (1896), 
I. Wolff (1895), L. Kubała (1896), J. hr. Ostrowski (1897), T. Korzon 
(1898, 1912), A. Rembowski (1899), F. Pułaski (1907), Chrząński (1909), 
Z. Gloger (1900), Z. Leszczyc (1908), W. Witwita-Gawroński (1915) i współ-
cześni nam: A. Czołowski (1892), L. Finkel (1892), W. Czermak (1894), 
B. Gembarzewski (1912), I. Iwaszkiewicz (1912), J. Obst (1912), 
L. Wasilewski (1907, 1912), H. Mościcki (1913), O. Hałecki (1915), 
S. Askenazy (1918), W. Hupert (1921), I. Umiński (1922), A. Wolański 
(T. Soplica, 1922), M. Rostafi ński (1922), F. Papee (1924), J. Bystroń 
(1926), F. Koneczny (1927), W. Piotrowicz (1927), E. Szczerbicki (1927), 
Cz. Chowaniec (1928), L. Kolankowski (1930), H. Zieliński (1930), 
J. Woliński (1930), J. Grobicki 1928, 1930) i wielu, wielu innych, których nie 
sposób tu wyliczyć. 

Nadmieniam tylko, że nieraz i sami Tatarzy o sobie pisali; zanotujmy 
w tym miejscu kilku, a mianowicie: nieznanego Tatara litewskiego, autora 
rozprawy historycznej pt. „Risale-i- Tatar-i Leh” (1558), Azulewicza 
(1630), Jana Tarak Murzę Buczackiego (1852), Józefa Sobolewskiego 
(1830), Macieja Tuhana-Baranowskiego (1896), Dżemila Aleksandrowicza 
(1926). Nie ma jednak dotychczas żadnego dzieła, które by obejmowało 
całokształt rzeczy tatarskich. 

Ukazanie się ostatnimi czasy dzieła prof. Stanisława Dziadulewicza pt. 
„Herbarz rodzin tatarskich w Polsce” jest zjawiskiem można powiedzieć 
epokowym dla wyjaśnienia dziejów naszych Tatarów (jest to opracowa-
nie tematu pod względem historycznym najobszerniejsze, jakie spoty-
kamy po pracach orientalisty prof. Muchlińskiego), to jednak bogactwo 
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źródeł, które istnieją dla dociekań naukowych w tym przedmiocie, nie 
zostało całkowicie wyczerpane. Wiele cennych źródeł nie opublikowano 
dotychczas. Prawda, mamy większą ilość wydrukowanych źródeł pośred-
nio traktujących o Tatarach litewskich; są to dzieła naszych kronika-
rzy: Bielskiego, Wapowskiego, Miechowity, Długosza, Stryjkowskiego, 
Kromera, Gwagnina, Chwalczewskiego, Michalonis Lituanis itd.; mamy 
pokaźną ilość ogłoszonych drukiem pamiętników, listów i aktów (wśród 
tych ostatnich czołowe miejsce zajmują dokumenty, wydrukowane w 
t. XXXI Aktów Wileńskich, noszące tytuł „Akty o litewskich Tatarach”). 
Niemniej, ogromna ilość źródeł-dokumentów spoczywa obecnie w roz-
maitych archiwach, a także znajduje się u osób prywatnych. Wojna świa-
towa dużo tych dokumentów zniszczyła. Jednak i obecnie spotykamy 
dokumenty tatarskie przez całe wieki przechowywane. 

W jednej z siedzib tatarskich w Łostajach, którą Cz. Jankowski nazywa 
„klasyczną siedzibą tatarską”, znalazłem już po wojnie garść dokumen-
tów. Jakimś cudem dokumenty te przechowały się, boć literalnie setki 
ludzi przesunęły się w czasie wojny przez Łostaje. Byli tu sześciokrotnie 
uchodźcy z różnych połaci kraju, kozacy, inne wojsko rosyjskie, następnie 
Niemcy, bolszewicy. Staczane były potyczki z nieprzyjacielem: wreszcie, 
przez dwa lata Łostaje stanowiły fortyfi kacje niemieckie i znajdowały się 
w stałym ogniu artylerii rosyjskiej. Świadczą o tym blindaże, okopy i liczne 
jamy od pocisków; trzy cmentarze niemieckie, z których jeden znajduje się 
w Łostajach-Kontach, drugi w ośrodku Łostaj i trzeci w odległości 2 km od 
Łostaj, tuż przy siedzibie tatarskiej Oboziszcze vel Obodziszcze. Niemcy 
wysiedlili mieszkańców Łostaj; wrócili oni do swoich siedzib po wojnie, 
gdy już nawała chłopów dobrze się rozgospodarzyła, zabierając z dwo-
rów absolutnie wszystko, co do ręki ich wpadło, a niszcząc resztę. Dlatego 
też mówię, że omal cudem mi się wydało ocalenie kilkuset dokumentów 
na strychu małego, bo o kilku tylko niedużych komnatach drewnianego 
domku w Łostajach, z powstawianymi do okien niemieckimi błękitno-zie-
lonymi szkłami. Pocisk armatni trafi ł w ten dom, zaznaczył głęboką rysę 
na ścianie i utkwił pod podłogą, gdzie i dotychczas się znajduje. Naprawdę 
pod szczęśliwą gwiazdą (dodajmy „z półksiężycem”) siedziba ta została 
wzniesiona! Gościnny gospodarz domu, obecnie już nieżyjący Józef 
Talkowski, sprezentował mi na strychu kilkadziesiąt dokumentów tatar-
skich, przeważnie z wieku XVI i XVII, resztę zaś zbiorów w dość poważnej 
liczbie podarował ppłk. Leonowi Hózman-Sulkiewiczowi. O ile możności 
należy źródła dokumentalne gromadzić i drukować, a to dla rozszerzenia 
badań, dotyczących tatarszczyzny. Podaję tu w pisowni autentycznej, nie 
zmodernizowanej, jeden z tych w tak przedziwny sposób uratowanych 
od pożogi dokumentów, a mianowicie „Regestr dokumentów na dobra 
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Łostaje”, oryginał którego wypisany jest na 12 stronicach. Dokument ten 
jest tym cenniejszy, że wyświetla historię gruntów Łostajskich na prze-
strzeni blisko dwustu lat, poczynając od roku 1600. 

Łostaje położone są w południowo-wschodniej części pow. oszmiań-
skiego, nad granicą pow. wołożyńskiego, w skład którego cząstka Łostaj 
również wchodzi w jego północno-zachodnią stronę. Znajdują się one 
w odległości około 40 km od Oszmiany i ok. 25 klm. od Wołożyna, 12 km 
od Borun oraz 5 km od historycznego Krewa z jego zamkiem. Czesław 
Jankowski tymi słowy opisuje geografi czne położenie Łostaj: „Stoimy na 
klasycznym gruncie starodawnych siedzib tatarskich. Przez środek mniej 
więcej tych siedzib i osad przechodzić będzie idealna linia, przeciągnięta 
od wschodniej powiatu granicy szerokim półokręgiem ponad Łoskiem, 
mimo Myssy, przez Ponary, przez Urlinięta, do Łostaji, odwiecznej tatar-
skiej osady, opierającej się miedzami o wiszniewskie grunta”.

Rewizja dóbr tatarskich, przeprowadzona „za listownem króla imci 
rozkazaniem, potem za uchwałą wszech stanów konstytucjami roku 1628 
i 1629”, rozpoczęta w r. 1625, a ukończona w r. 1631 przez koniuszego 
wileńskiego, pisarza ziemskiego oszmiańskiego Jana Kierdeja, miała na 
celu, jak pisze ten ostatni: „abyśmy dobra w wielkiem xięztwie Lit. Od 
przodków jego kr. mci świątobliwej pamięci królów ich mści Polskich 
i wielkich xżąt Lit. na posłudze Rzptej wojennej Tatarom nadane zrewido-
wali, a jako się wiele tak owych dóbr w posesyi Tatarskiej w dzierżawie-
niu pp. obywateli w X. Lit. okaże j. kr. mści, panu naszemu miłościwemu, 
na piśmie podali”… Jest to jedna z najbardziej szczegółowych i dokład-
niejszych lustracyj: dobra są wpisane z podziałem na chorąstwa, woje-
wództwa i powiaty, z wymienieniem kto takowe posiada, ile koni stawia; 
Tatarzy są wymienieni imiennie: wyjaśnione zostało gdzie kto z Tatarów 
„furmaństwem albo rzemiosłem się bawią i oddawaniu i płaceniu 
pogłównego ulegają”. Szczególną uwagę zwrócono na tych Tatarów, któ-
rzy „nigdy nie furmanią ani handlują, jeno dziełem rycerskim się bawią, 
a z gospodarstwa żyją”. 

Tym sposobem lustracja zawiera: a) „Summaryusz dóbr Tatarskich 
w wielkim xsięstwie Litewskiem, z których według teraźniejszej rewizji 
służba wojenna miałaby być odprawowana”, b) obszerny opis dóbr wyli-
czonych w summaryuszu z wykazaniem stopniowego ich przejścia od 
jednych osób do drugich; następnie, c) opisanie szczegółowe dóbr tatar-
skich według rewizji tych dóbr przez kniazia Macieja Ogińskiego, ciwuna 
Wileńskiego w roku 1559 odprawionej, wreszcie, d) „Summaryusz dóbr 
Tatarskich według Rewizji Ogińskiego”. Ogółem rewizja Kierdeja, sta-
nowiąca księgę Lustracji XII, Metryki Litewskiej, zawiera 938 kart, z któ-
rych opis dóbr tatarskich sporządzony przez Kierdeja składa się z 814 kart 
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(księga ta znajduje się w Moskwie). Niestety, ani rewizja Kierdeja, ani też 
„xięga staroświeckim charakterem po – rusku pisana”, jaką jest, jak się 
wyraża Kierdej, rewizja kniazia Ogińskiego, nie zostały in extenso ogło-
szone drukiem. Jedynie prof. Muchliński podał kilka wyjątków z tych 
lustracji, publikując ich kilkadziesiąt kart. Stąd też wiemy, że w rewi-
zji Kierdeja zostały wyliczone następujące w pow. oszmiańskim osady 
tatarskie, odnoszące się do chorągwi ułańskiej (Inne osady tegoż powiatu 
wchodziły w skład innych chorągwi): Łostaja, Urleniata, Berezynia , Sielec, 
Mysa, Hamżycze, Koziaki, Mysakowicze, Tułubaje, Bohdanowo pod 
Krewem, Kumielany, Kojacienięta, Połoczany, Ponizie, Świetlany. Nie 
mamy obecnie o łostajskich dobrach tatarskich wyczerpujących informa-
cji, odnoszących się do r. 1631, co do obszaru tych dóbr, zaludnienia, zago-
spodarowania i t. d. Z ogłoszonych drukiem wyjątków z lustracji Kierdeja 
wiemy jedynie, że Łostaje znajdowały się w posiadaniu tamże zamieszka-
łych, imiennie wymienionych Tatarów, że rzeczone dobra stawiały w razie 
potrzeby wojskowej koni 6, że znajdowały się one w powiecie oszmiań-
skim, a województwie wileńskim, wchodząc w skład jednego z sześciu 
podówczas istniejących chorąstw, a mianowicie chorąstwa Ułańskiego, na 
czele którego stał chorąży tatarski Czymbaj Ułan Maluszycki. Prócz chorą-
gwi ułańskiej istniały jeszcze chorągwie tatarskie: najmańska, kryczyńska 
vel kondracka, jałoirska, juszyńska i ordyńska vel baryńska. 

Wracając do nazwy Łostaje, należy wnioskować, że nazwa ta nie ma 
w nomenklaturze swojej nic tatarskiego, albowiem w tymże powiecie, 
w innej miejscowości, znajduje się w/g danych Słownika Geografi cznego 
folw. Łostajszczyzna, odległy od Oszmiany o 59 wiorst, a tymcza-
sem Łostaje są położone o 30 w. od Oszmiany. Łostajszczyzna nie ma 
nic wspólnego z Tatarami. Dobra tatarskie Łostaje podane są przez 
Muchlińskiego jako „Łostoja”. Słownik Geografi czny błędnie nazywa je 
„Łostaj”. Przypuszczać jednak należy, że w materiałach Muchlińskiego 
zaszła jedna z licznie spotykanych pomyłek drukarskich, i że począt-
kowa nazwa tych dóbr brzmiała po białorusku „Łostaja”, a z biegiem 
czasu przyjęła nazwę z polska „Łostaje”. Stąd pochodzi nazwisko Ułan-
Łostajski; rzeka, która przepływa przez te dobra, a wpada do Berezyny, 
ma też nazwę „Łostajka”. Tuż obok majątku Łostaje znajduje się wieś 
Łostajańce, która niezawodnie ongiś wchodziła w skład dóbr Łostaje. 
Poszczególne części Łostaj z biegiem czasu otrzymują osobne nazwy, 
przeważnie uzależnione od imion posiadaczy tych cząstek; jednak nie 
zatracają one swej ogólnej nazwy Łostaje, która nieraz fi guruje obok 
wyodrębnionych z nazwy części. W dokumentach więc spotykamy 
nazwy poszczególnych gruntów: Łostaje-Achmatowszczyzna, Łostaje-
Assanowszczyzna, Łostaje-Bohdanowszczyzna, Łostaje-Butrymy, Łostaje-
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-Janowszczyzna, Łostaje-Lisztwianszczyzna, Łostaje-Nieptuny, Łostaje-
Sarapanowszczyzna vel Ardasze vel Ordasze, Łostaje-Stary Dwór, Łostaje-
Sylwesterowszczyzna, Łostaje-Tupcze, Łostaje-Zielkowszczyzna. W XIX 
w. spotykamy Łostaje-Konty vel Kuty. 

Niezawodnie łączność gruntów Łostajskich z Tatarami datuje się 
od czasu osiedlenia się na Litwie przodków rodu, którego przedstawi-
ciele w r. 1631 Łostaje posiadały. Znajdujemy mianowicie w tym okresie 
potomków prawie wyłącznie potężnego rodu książąt Assanczukowiczów. 
A ponieważ ród ten przybył na Litwę z chaństwa Zawołżańskiego w poło-
wie XV wieku, przypuszczać należy, że Tatarzy osiedlili się w Łostajach 
od tego właśnie czasu. 

Co do obszaru Łostaj, to, sądząc z różnych nazw sąsiednich wsi 
i poszczególnych siedzib, jakie się spotykają w dokumentach i porównu-
jąc z obecnymi nazwami oraz stanem posiadania Tatarów tych gruntów, 
stanowiły one w ręku Tatarów prawdopodobnie przestrzeń ponad 1000 
dziesięcin, jeśli nie weźmie się pod uwagę, położonych wzdłuż tejże rzeki 
Łostajki, graniczących z Łostajami dóbr Urlinięta, które z Bieniunami były 
również gruntami tatarskimi, o przestrzeni bodaj większej niż Łostaje. 
Grunta tatarskie ciągnęły się i dalej na wschód: od Urliniąt i Bieniun, wzwyż 
rzeki Łostajki, aż do jej źródeł i jeszcze dalej nieprzerwanie, zahaczając 
o teren aż hen za Borunami. Nawet grunta, na których stoi kościół boruń-
ski, są rdzennie tatarskie; nabyte one zostały za 600 zł. od Tatara Tułbaja. 
Tym sposobem, jadąc wielkim traktem łączącym Wołożyn z Wilnem, czyli 
odcinkiem tzw. Traktu napoleońskiego, od wsi Łostajańce, aż do Borun, tj. 
na przestrzeni z górą 15 km przejeżdża się przez nieprzerwaną linię grun-
tów tatarskich, stanowiących jakby jedno pasmo, z których jednak obecnie 
w posiadaniu Tatarów znajduje się mała tylko przestrzeń – Łostaje z ich 
cmentarzem muzułmańskim i kilka obok nich położonych sąsiednich fol-
warków. A więc bardzo skromna to pamiątka po naszych autochtonach! 

Wspomnieliśmy, że Łostaje stawiały w r. 1631 na potrzeby wojenne 
koni 6, nie miało to znaczyć, że grunta Łostajskie były szczupłe. Była to 
ilość koni, prawda, nie duża, lecz stosunkowo do innych dóbr ilość nie 
mała, zresztą i chorągwie nie były liczne. Jednak lustrator Kierdej zwrócił 
uwagę na niewspółmierność stawiania koni w stosunku do posiadanych 
gruntów, pisząc, że „jedni mając dobre majętności jednego tylko konia sta-
wiali, drudzy zaś na ogródkach jeno siedząc, konia też stawią”. 

Pierwsi posiadacze Łostaj Assanczukowicze nosili przydomek „Ułan”; 
zajmowali oni podług starszeństwa między utytułowanymi książęcymi 
rodami tatarskimi na Litwie drugie miejsce (pierwsze miejsce wśród utytuło-
wanych rodów tatarskich zajmowali z urzędu carewicz Puński i Ostryński, 
trzecie – ród Najmanów, czwarte – ród Ałczynów, piąte – ród Juszeńskich, 
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szóste – ród Łowczyckich-Bohatyrewiczów, siódme – Tatarzy Kleccy, ósme 
– Tatarzy Mścisławscy. Byli potomkowie z linji Urusa-Ułana, którzy prócz 
Łostaj posiadali część dóbr Kieni, Demidkowa, Bohdanowa i wsi Kopane-
Błoto. Z biegiem czasu, drogą zawierania małżeństw przedstawicielek tego 
rodu z Tatarami, należącymi do innych linii tegoż rodu lub zgoła innych 
rodów, którym wnosiły w posagu części Łostaj, drogą kupna, sprzedaży, 
zamiany, wreszcie nadań królewskich (na niektóre grunta tatarskie, pozo-
stałe po Tatarach emigrantach do Turcji), widzimy osiadłych na gruntach 
Łostajskich w różnych latach w. XVII i XVIII (podane niżej w nawiasach), 
przedstawicieli wielu innych rodzin tatarskich.

Do tych należą: z rodu Assanczukowiczów – Ułani Łostajscy (1631), 
Ułani Maluszyccy (1667), Mysakowie (1601), Żdanowicze h. Przyjaciel 
(1670); z rodu Najmanów: Kasimowicze – Kieńscy (1605), Kryczyńscy, 
przydomku Najman Emirza Oliszkiewicz, h. Radwan (1722), Sieleccy 
(1660), Skirmuntowie h. Skirmunt (1766), Rudziewicze h. Miesiąc, 
przydomku Giuzal – Emirza (1764); z rodu Ałczynów: Bohdanowicze 
h. Łada, przydomku Murza Wojna (1636), Sulkiewicze vel Siulkiewicze, 
przydomku Hózman – Emirza, h. Prassa (1725); z rodu Juszeńskich: 
Achmatowicze vel Achmaciewicze h. Kotwica, przydomku Starzyński 
(1760), Ardaszewicze (1710), Talkowscy h. Akszak, przydomku Kulziman 
Emirza (1781), Łowczyccy, przydomku Walił Emirza, h. Sas (1623); z rodu 
„karaczejów” Bahryńskich: Rudniccy h. Podkowa (1690); Baranowscy 
h. Tuhan, przydomku Murza Dagestański (1765), nakoniec Dowgiałłowie 
h. Okno, przydomku Urus Murza (1746), Koziakowscy (1652), 
Lisztwiańscy (1600), Murzicze h. Łuk, przydomku Murza (donacja 
na część Łostaj za króla Augusta II), Szehidewicze vel Szehedewicze 
h. Przyjaciel (1631), Okmińscy h. Okmiński, przydomku Dzianajewicz 
(1746). W w. XIX osiedlają się na niektórych gruntach Łostajskich: 
Abramowicze, Aleksandrowicze, Gębiccy h. Terebesz (1819), Jakubowscy 
h. Topor (1840), Murawscy h. Łuk, Szczuccy h. Łuk, Półtorzyccy, 
Ryzwanowicze (1830).

Rodzina kniaziów Ułanów Łostajskich wygasa z końcem wieku XVII. 
Przed badaniami prof. Dziadulewicza rodzina ta naszym pisarzom heral-
dykom była zupełnie nieznana. Czesław Jankowski (t. 1) podaje o Ułanach 
Łostajskich kilka jedynie szczegółów, nazywając ich przy tym błędnie 
Fursami (są dwie odrębne tatarskie rodziny Fursów, liczni potomkowie 
których istnieją po dziś dzień w ziemi wileńskiej i mińskiej, i nic wspól-
nego z Łostajami nie mają). P. Dziadulewicz zaznacza, iż z tych samych 
Łostaj wywodzi się litewsko-białoruska rodzina Łastowskich herbu Sas 
(a właściwie herbu Leliwa), której z rodem Ułanów Łostajskich mieszać 
nie należy. 



174174 III. ARCHIWUM ROCZNIKA TATARÓW POLSKICH

Pod względem plemiennym spotykamy w Łostajach Tatarów w prze-
ważającej ilości zawołżańskich; wsiąknęli oni drogą małżeństw również 
w krew Tatarów krymskich, a nawet wychodźców z Dagestanu. Posiadają 
Tatarzy i krew słowiańską, szczególnie potomkowie przodujących rodzin 
utytułowanych: Statut Litewski małżeństw mieszanych pod względem 
religijnym nie zabraniał; zawierano je dość nawet często aż do konstytucji 
1616 r., pomimo oporu duchowieństwa katolickiego. 

Czesław Jankowski posługiwał się wykazem kollatorów dowbuci-
skiego meczetu z r. 1802. Kollatorowie ci zobowiązali się dobrowolnie 
opłacać rodzaj annuty, „pososznej” , czyli podatek po dwa złote rocz-
nie od każdej sochy, pracującej w ich majątku. Z tego wykazu dowia-
dujemy się, że w r. 1802 pososzne pobierane było między innemi 
z Łostaj Kryczyńskich (soch 4), z Łostaj chorążego Mustafy Dowgiałły, 
Rudzewiczów, Talkowskich i Sulkiewiczów (soch 31). Są też wymienione 
Bieniuny i Rowy Sobolewskich (soch 12), Kajacienięta, Bergaliszki i Kuty 
Achmatowiczowej (soch 12), Bowdyry Kryczyńskiego (soch 2). Kuty są 
częścią Łostaj. Rowy, Bergaliszki i Bowdyry bezpośrednio graniczyły 
z Łostajami i niezawodnie ongiś całkowicie lub częściowo wchodziły 
w skład Łostaj. 

Z początkiem XIX w. ośrodek Łostaj o obszarze przeszło 150 dziesięcin 
wyszedł z rąk tatarskich. Jakoż w r. 1864 widzimy tę część Łostaj w posia-
daniu Zakrzewskiego, którego przodek w r. 1800 sprzedał Tomaszowi, 
s. Marcina Ganowi położony w tymże powiecie oszmiańskim maj. 
Paszkiszki. Jednak wkrótce Łostaje odkupił Maciej Kryczyński i w ten spo-
sób ośrodek Łostaj powraca w ręce tatarskie i pozostaje w tej rodzinie do 
czasów obecnych. Z danych Słownika Geografi cznego, odnoszących się 
do r. 1866, widać, że w folwarku szlacheckim Łostaje mieszkało 28 miesz-
kańców, z których 18 prawosławnych i 10 katolików, że istniała wówczas 
w Łostajach kaplica prawosławna i młyn wodny murowany. W drugim 
zaś folwarku szlacheckim tejże nazwy, obok położonym, w tymże roku 
było 5 domów z 90 mieszkańcami, z których 33 prawosławnych, 17 kato-
lików, 22 mahometan i 18 żydów. W tymże roku w Kątach Łostajach było 
2 domy z 29 mieszkańcami, z których 18 muzułmanów i 11 żydów. 

Obecnie w Łostajach około 600 dziesięcin stanowi własność Tatarów. 
Należy zaznaczyć, że niezależnie od tego około 300 dziesięcin wcho-
dzą w skład bezpośrednio z Łostajami graniczących folwarków tatar-
skich: Bergaliszki, Obóziszcze i Rowy. Stan posiadania przeciętnie jest 
następujący: zamożniejsi posiadają od 80 do 125 dzies., średnio zamożni 
od 10 do 40 dziesięcin, niezamożni poniżej 10 dziesięcin, biedni po 
kilka dziesięcin; są też rodziny bezrolne. Do pierwszych dwóch grup 
należą: Kryczyńscy, Sulkiewicze, Talkowscy, Achmatowicze, do drugiej 
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Jabłońscy, Połtorzyccy, Gębiccy, do innych zaś: Abramowicze, Szczuccy, 
Jakubowscy, Aleksandrowicze: bezrolni zajmują się garbarstwem. Ogólna 
ilość muzułmanów, mieszańców Łostaj, wynosi około 50 osób obojga płci. 

Czesław Jankowski pisze o nich w swojej monografi i o powiecie 
oszmiańskim w ten sposób: „I przylgnęli ci przybysze do nowej swo-
jej ojczystej ziemi; do dziś dnia w potomkach owych rodzin tatarskich, 
wpośród nas przez lata i wieki całe siedzących, odzywa się z pełną siłą 
głębokie przywiązanie do siedzib swoich starodawnych. Ci, co utrzy-
mali się do dziś dnia na pradziadowskim zagonie, ruszyć się z niego 
nie myślą. Ci zaś z rodu których wyszły przez laty tatarskie z dawien 
dawna posiadłości, leżące gdzieś pod Mysą, pod Borunami, pod Łostoją, 
ci kwapią się na tatarski grunt powrócić znowu. Zwłaszcza w ostatnich 
czasach daje się niedwuznacznie uczuwać silny między Tatarami ruch, 
dążący do pochwycenia na powrót we władanie najdrobniejszych czą-
stek rozproszonej dziś po różnych dziedzictwach tatarskiej ziemi. I tak 
oto, ostatnimi czasy powróciła w aktorat Tatara Kryczyńskiego majęt-
ność Łostaja, wielką przezeń troskliwością otaczana, inny Tatar też 
Kryczyński, nabył folwark Rowy, trzeci Tatar – również Kryczyński – 
odkupił Goreckowszczyznę, Paulinów i Obodziszcze, wszystko jeszcze 
przed wiekami tatarskie osady. Za folwark siedmiowłókowy nie wahano 
się płacić 9500 rubli, dziś, kiedy ziemia u nas wcale nie jest w cenie. 

Pod względem etnografi cznym Tatarzy łostajscy, poza odprawianiem 
muzułmańskiego kultu religijnego, niczym się nie różnią od miejsco-
wej ludności polskiej, tak inteligencja od dawnej szlachty, jak prości od 
zagrodników. Mową ich ojczystą jest język polski, swój język tatarski utra-
cili zaraz po przybyciu na Litwę. Tatarzy poczuwają się jednak do pewnej 
jedności plemiennej, spotęgowanej oczywiście tym, że rząd rosyjski trak-
tował Tatarów jako „inorodców”. Niemniej stosunki z ludnością chrześci-
jańską zawsze były i są najlepsze. 

Pod względem wyznaniowym muzułmanie Łostaj należą do gminy 
muzułmańskiej w Dowbuciszkach, gdzie się znajduje druga, nie mniej 
stara osada tatarska, meczet, plebania muzułmańska i mieszka imam 
p. Muchla. Są dokumentalne dane o istnieniu meczetu w Dowbuciszkach 
jeszcze przed r. 1598. Nadmienić należy, że w Łostajach znajduje się 
ziemia gminna, tzw. wakuf o obszarze ok. 8 dziesięcin z miezimem 
p. L. Aleksandrowiczem (pomocnikiem imama) na czele, stanowiąca fun-
dację Sulkiewiczów. W większe święta muzułmańskie w domu miezima 
odbywają się modły, chociaż muzułmanie nieraz chętnie jadą w dalszą 
drogę, do odległych o 21 km od Łostaj Dowbuciszek. 

 Tuż przy wakufi e w Łostajach znajduje się na malowniczym, zale-
sionym sosną pagórku dość obszerny, okopany rowem cmentarz 
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muzułmański, tzw. miziar. Niemcy w czasie wojny światowej nie zburzyli 
nagrobków, jednak przeprowadzili kolej wąskotorową, a na jego szczy-
cie zbudowali dotychczas istniejący blindaż fortyfi kacyjny. Natomiast 
drugi dawniejszy cmentarz muzułmański, znajdujący się w ośrodku 
Łostaj, został całkowicie zniszczony. Po wojnie światowej nie znalazłem 
tu ani jednego kamienia, prawdopodobnie użyte zostały na budowę 
tamże znajdujących się blindażów niemieckich, których jest około 10. 
Ślady innych cmentarzy muzułmańskich znajdują się w Łostajach ppłk. 
Hózmana-Sulkiewicza, w kierunku wsi Tupcze. Na pagórku na gruntach 
folw. Bergaliszki p. Osmana Achmatowicza (dawniej część Ordasz), gra-
niczącym z prawosławną wsią Ordasze, widnieją głęboko wryte w ziemię 
kamienie bez napisów. Podanie twierdzi, że jest to również stary cmentarz 
muzułmański. Kwestię tę należy defi nitywnie zbadać. 

Na zakończenie nie mogę się powstrzymać, by nie przytoczyć tu 
znanego utworu naszego znakomitego pisarza Ignacego Chodźki pt. 
„Pamiętniki kwestarza”. Rozdział XXXIV tych opowiadań nosi tytuł 
„Łostaje” i daje nam garść historycznych i etnografi cznych informacyj 
o Tatarach. Otóż tak opisuje Chodźko Łostaje: „Jużem się pod Krewo pod-
bierał i wyjechałem w leśne i pagórkowate okolice, między którymi i samo 
Krewo sytuowane, gdy postrzegłem po wzgórzach i dolinach narzucone 
gęsto dworki, przy niektórych ogródki, przed niektórymi sadzawki, nie-
które nawet z ganeczkami, a przy każdym zabudowania gospodarskie, 
mniejsze od pańskich, większe od okolicznej szlachty, z którą znam się 
od dawna. W pośrodku nad strumieniem kapliczka z kulistym dachem 
i jedną z boku wieżyczką cienką. Zdziwiłem się jednak, że i kapliczka 
i wieżyczka bez krzyża”… „Tu na Łostai mieszkają Tatarzy. Oto dworek 
pana rotmistrza Ułana, tamten pana porucznika Baranowskiego, tamten 
przy meczecie to ich Mołny, a ten przy naszej drodze, to największego ich 
Murzy Amurata Bielaka”…

W usta majora Amurata Bielaka, „syna generała Bielaka, którego 
znała cała Litwa”, Chodźko wkłada historię Bielaków i gruntów łostaj-
skich. W rozmowie księdza z Bielakiem o łuku, powiada mu ten ostatni: 
„… Łuk naszego przodka Kara Mirzy, który długo wojując z Litwą i na 
koniec gdy w bitwie jednej dowodził przeciw księciu Witoldowi, okryty 
ranami dostaje się z wielką częścią swej ordy w niewolę. Posadził miło-
ściwy ten książę a waleczny rycerz, w różnych miejscach swego kraju 
w Niemieży, w Wace, a Kara Mirza nasz przodek dostał tu na Łostoi 
ziemię. I książę nazwał go Bielakiem naprzeciw imienia Kara, co ozna-
cza w naszym języku Czarny. Służył mu potem Bielak w wielu różnych 
wyprawach wszędzie mężnie i wiernie stając, a skarbiąc sobie coraz 
większe łaski księcia”. Opowiada mu również nasz potomek Kara Mirzy 
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o walkach czyli o „harcach” Tatarów w Łostai z maruderami francuskimi, 
gdy „szli rabusie długim obozem”. „Tak blisko traktu żyjemy, a więc 
zawitali i oni do nas. Doczekałem się w Witołdówce dawnych znajomych, 
bo poznałem się z Francuzami po przeszłych wojnach. Ale przyjęliśmy 
ich tu po tatarsku i żołniersku”… Po ataku rabusiów przez Tatarów 
łostajskich, Francuzi „przerażeni w mgnieniu oka pardonowali się i bata-
lia wygrana”… „Zabraliśmy cały obóz i broń, rycerzy dostawiłem do 
Oszmiany. Rabowane rzeczy porozbierali sąsiedzi, każdy swoje”. 

 Wreszcie, świadczy Bielak o solidarności plemiennej łostajskich 
Tatarów i o ich obyczajach. „Ani ziemi, ani łuku żaden Bielak za miliony 
nie odda. A choć który zboleje, to składamy z ostatniego na zapomogę 
brata, byle nie wpuścić cudzego intruza między nas. Gospodarstwo u nas 
niewielkie; często na Bejram ostatnia idzie pod nóż krowa, ale za to do 
korda każdy gracz; do trzeciego Tatarowi nie gadaj, każdy od młodości 
prochu powąchał, a tchórza i piecucha z tureckim abszytem wypędzili-
śmy z Łostaj; i żadna Tatarka nie poszłaby do jego haremu, to się rozumie, 
nie wzięłaby go za męża”…

Chodźko wykazuje wielką znajomość duszy wschodniej i maluje 
Tatarów takimi, jakimi są, ustosunkowuje się do nich przyjaźnie. Odczuwa 
się, czytając jego utwory, że jest to nasz Polak – kresowiak, który dobrze 
zna ludzi i swój kraj; z subtelnością i po mistrzowsku szkicuje każdy 
odruch duszy tatarskiej. Jeśli weźmiemy pod uwagę nasze utwory z lite-
ratury pięknej, to chyba tylko Sienkiewiczowi i Słowackiemu ustępuje 
w tym mistrzostwie, ujmując przy tym temat w formę fi lozofi czną, a zara-
zem realną i pełną dowcipu. Na przykład, stosunek Tatarów do ludno-
ści chrześcijańskiej w ten sposób przedstawia, gdy ów Bielak zwraca się 
do księdza ze słowami: „Na tamtym świecie rozsądzimy się o wiarę, a na 
tym żyjemy w sąsiedztwie po przyjacielsku. Wstąp do mojej Witołdówki 
a obaczysz, że kołdun tatarski wart bernardyńskiego brzucha”. 

W końcowym ustępie rozdziału „Łostaje” przytacza Chodźko roz-
mowę księdza i mirzy, która jest jakby konkluzją całego szkicu. Amurat 
pokazuje bernardynowi damascenkę, którą uciął Francuzom dwa bagnety, 
„jakby świeczki łojowe”. Ksiądz uważnie ogląda pałasz i mówi, że „klinga 
jest turecka, ale osada i furdyment – nasz”. Amurat się zgadza, nadmie-
niając: „Tak bracie, takie pałasze nosimy przy boku i sami takimi jeste-
śmy. Rozumiesz? Tak. Tatarskie prawe i ogniste serce – to klinga, szla-
checka mowa i głowa – furdyment. Wtem Mołna zaryczał na meczecie, 
pan Amurat szedł na modlitwę i pożegnaliśmy się ad felix widendum”. 

Jednak przytaczając fakty historyczne, czy się nie myli Chodźko? Przede 
wszystkim, czy protoplasta Bielaków został wzięty do niewoli przez 
Witolda, czy też przybył na Litwę z wojskiem tatarskim w charakterze 
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sojusznika? To ostatnie jest bardziej prawdopodobne. Pierwszym znanym 
przodkiem Bielaków był, pochodzący z książąt nogajskich, Jakub, dziad 
Kaliny, żyjący w początku XVI w., który otrzymał od króla Aleksandra zie-
mię w pow. olickim, zwaną Orwidowszczyzna. Następnie powstaje pyta-
nie: czy książę Witold nadał przodkowi tej rodziny imię Bielak i czy miał 
on przydomek „Kara”? Otóż nazwisko Bielaków powstaje dopiero w dru-
giej połowie XVI w. od Bieleka vel Bielaka (imię dość często u Tatarów 
spotykane), syna Asana Kaliny, wzmiankowanego w popisie wojska 
litewskiego z r. 1667. Tym sposobem Bielak nie było to imię nadane przez 
księcia litewskiego, a po wtóre nie mogło być nadane przez Witolda, który 
żył o wiele wcześniej. Co zaś do przydomku „Kara”, to nigdy w tej rodzi-
nie przydomku tego nie spotykamy. 

 Czy wreszcie protoplasta Bielaków otrzymał w nadaniu Łostaje i czy na 
ogół ród Bielaków wiąże się z dobrami łostajskimi? W rejestrze, który poda-
jemy Bielacy nie fi gurują; nie ma też w Łostajach Bielaków w r. 1802 (patrz 
wskazany wyżej wykaz kollatorów dowbuciskiego meczetu z r. 1802), nie 
spotykamy ich i później, i obecnie w Łostajach, nic tu o nich nie słychać. 
Na cmentarzach muzułmańskich w Łostajach i w Dowbuciszkach brak 
nagrobków Bielaków. Natomiast spotykamy Bielaków w województwie 
brzesko-litewskim, gdzie znany generał Józef Bielak w r. 1763-im otrzy-
mał jako donacię wieś Koszoły, a w r. 1783 nabył w tymże województwie 
wsie Kościeniewicze i Wólkę. Wynika z tego, że Bielaków w Łostajach nie 
było. Zastanawia jednak ta okoliczność, iż syn owego Bieleka vel Bielaka-
Chasień Bielakowicz, który służył w chorągwi kozackiej ks. Radziwiłła, 
ożeniony był w r. 1640 z Hanną Szahunówną Łostajską. Okoliczność ta 
każe przypuszczać, że Bielakowie mogli mieć z Łostajami jakiś pośredni 
może związek. Na pewnym znowu dokumencie z r. 1755, dotyczącym 
sprzedaży przez Dawida Siulkiewicza Janowi Siulkiewiczowi trzeciej czę-
ści Łostaj, jako świadek fi guruje między innymi Józef Bielak. Tę ostatnią 
okoliczność można objaśnić tym, że Siulkiewicz był towarzyszem broni 
Bielaka. Jednakże za tym, iż Bielakowie gruntów Łostajskich nie posia-
dali, przemawia co następuje. Nazwy folwarku Witoldówka na Łostajach 
nie spotyka się. Poza tym fi liacja rodu Bielaków została wyjaśniona dość 
szczegółowo. Gen. Józef Bielak miał z pierwszej żony Urszuli z Łosiów – 
syna Abrahama, chorążego; z drugiej żony – Kunegundy z Baranowskich 
synów – Samuela, w roku 1792 majora w pułku szefostwa ojca, a w roku 
1794 podpułkownika; Mustafę, w roku 1794 rotmistrza, Mahmeta w roku 
1792 porucznika, Biekiera, Solimana, Albrychta, porucznika i Osmana 
chorążego, którzy w roku 1795 dopełnili podziału Kościeniewicz i Wólki. 
Syna, imieniem Amurat (owego interlokutora księdza bernardyna) nie 
spotykamy. 
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Powstaje również pytanie, czy w Łostajach był meczet i mieszkał mołna 
(właściwie – mołła, czyli imam, ksiądz muzułmański). Rejestr o mecze-
cie i molle nie wspomina. Żadnej wzmianki o bożnicy muzułmańskiej w  
Łostajach nie spotykamy w owym wykazie z roku 1802, i sam fakt wcią-
gnięcia Łostaj do ewidencji w wykazie kollatorów dowbuciskiego meczetu 
mówi przeciw. Zresztą nie ma śladów meczetu w Łostajach i nic o nim nie 
wiedzą nasi dziadowie oraz okoliczni mieszkańcy. 

Wszystko to każe przypuszczać , że tak Bielaków, jak i meczetu 
w Łostajach nie było. Jest to oczywiste, że Chodźko dla okrasy fabuły prze-
niósł do Łostaj potomka tatarskiego bohatera – rycerza generała Bielaka 
z Wólki Kościeniewickiej, podobnie jak i meczet ( obecnie nawet z kuli-
stym dachem i jedną z boku wieżyczką cienką i nad strumykiem poło-
żony) oraz mołłę z Dowbuciszek. Pisząc to jednak, nie Dowbuciszki miał 
na myśli, jeno Łostaje, bo wskazał na blisko położone Krewo, na odległość 
od Bienicy, a wreszcie na bliskość traktu (napoleońskiego). 

REGESTR DOKUMENTÓW NA DOBRA ŁOSTAJE 
W PT-CIE OSZMIAN LEŻĄCE SŁUŻĄCYCH 

ZE STRONY JP-A JANA SIULKIEWICZA 
KOMPORTUJĄCYCH SIĘ W TERMINIE WEDLE 

DEKRETU ZIEM. OSZMIAN. W ROKU 1788 
NA DNIU 18 ZAPADŁEGO

 Fastykuł pierwszy dokumentów na Łostaje 
służących pod literą AAA

1617  m-ca augusta 6 dnia. Prawo zamienne w kopji od Machmiecia Ułana 
na grunta Sylwestrowszczyznę i dalsze Liszttwienskiemu wydane 
składające się sztuka jedna. Nr-o 1.

1632  jan.: 10 kwitancja od Abrahima Bohdanowicza Fursowicza Ułana 
z odebrania chłopów Kwiryłow Janowi Fursowiczowi wydana 
jedna Nr-o  1.

1634  marca 1 dnia. Dat-ny list na przyznanie prawa zastawnego na fol-
wark Łostaje Janowszczyzna Lipinszczyzna nazwany od Abrahima 
Fursowicza Ułana Stefanowi Ambroziewiczowi i samej wydany. 
Sztuka jedna Nr-o  1.

1635  maja 3 d. Dat-ny inwentarz majętności Łostaj Bohdanowiczowskiey 
Fursowiczowskiey Kotłowi przy prawie zastawnym od Abrahima 
Fursowicza Ułana wydany. Sztuka jedna N-ro 1.
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1664  maja 10. Dat-ny zapis zrzeczny kwitacyjny z odebranych pieniędzy 
z włoki gruntu Łostajskiego w zastawie będącego od JP Sarnackiey 
Bałabanowey Ostafi ejowi Sieleckiemu dana. Sztuka jedna N-ro 1.

1667  mc-a apr.: 23 Dat-ny zapis na zamienne grunta Łostayskie od 
Gintowta Sieleckiemu wydany. Sztuka jedna N-ro 1.

1667  mc-a augusta 18 dnia Dat-ny zapis wieczystego prawa od Daniela 
Cymbarewicza Ułana y Maliszyckiego y Samey Maliszyckiey na 
dwie części folwarku Łostaj to jest Janowszczyzny i Lipinszczyzny, za 
sumę 120 kop groszy Litt. Achmieciowi Piotrowiczowi Sieleckiemu 
y żonie jego wydany. Sztuka jedna Nr-o  1.

1668  junji 20 dnia Dat-ne zrzeczenie od Mustafy Skirmąta i żony jego 
z domu Marjanny Sieleckiej z wyposażenia i z folwarku Łostaj 
Sieleckim rodzicom wydany. In autentico z listy na przyznanie. 
Sztuk dwie N-ro 2.

1668  8 br 29 Zrzeczenie od Jana Adama Łowczyckiego z posagu i części 
Łostaj alias Starego Dworu matki jego Mechmieciowi Jachnowiczowi 
i Ostafi ejowi Sieleckiemu jako pasierbowi wydane. In autentico 
z listem na przyznanie sztuk dwie N-ro 2. 

1669  junji 15 dnia Dat-ne Prawo wieczysto przedażne na folwark Łostaje 
po Zielce Janowej Ułanowej, na Abrahimowicza Bohdanowicza 
Ułana spadłej od tegoż Ułana Ostafi ejowi Sieleckiemu wydane. In 
autentico sztuka jedna Nr-o  1.

1672  junji 24 zanaszany a w roku 1776 Ibr. 25 w Grodzie Nowogrodzkim 
aktykowany proces Bohdana Abrahimowicza Ułana o pogorzenie 
dokumentów w Zabłociu osobliwie działu między Ułanami Dóbr 
Łostaj czynionego. Sztuka jedna Nr-o  1.

1688  julji 22 dnia Karta od Daniela Jerzego Sawickiego poświadczająca, iż 
Mustafa Sielecki zawładł onemu Sianożęć pod Krewem nad rzeką 
Krewką u Czarnego Brodu w roczną zastaw dla tegoż Sieleckiego 
służąca sztuka jedna N-ro 1.

1691:  apryla 15 dnia dat-go. Przenos prawa wieczysto przedażnego 
w roku 1699 junji 19 dnia w Ziemsk. Oszmian: aktykowanego na 
trzecią część folwarku Łostaj od Achmecia i Halszki Sieleckich 
Danielowi Sieleckiemu synowi na sumę 2000 zł-ch pol-ch wydanego 
Extra intromisja z extraktem in uno sztuk pięć Nr-o  5. 

1694  mc-a marca 15 dnia dat-na karta Rudnickiemu od Sieleckiego do 
wytrzebienia Sianożęci do Łostaj alias Starego Dworu należącej 
wydana sztuka jedna in autentico N-ro 1.

1694  mc-a  augusta 27 dnia. Proces imieniem Kuczuków na JPP-w  
Sieleckich o expulzję z sianożęci Czereżkienia i Lebiody w Grodzie 
Oszmian: zaniesiony sztuka jedna Nr-o 1.
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Prawo wieczysto przedażne na część Łostaj w Oszmian: a Waki w st-
-wie Wilen. leżący za sumę 2000 zło-ch pol-ch od Achmiecia Siulkiewicza 
Mustafi e Janowi Samuelowi i Józefowi Siulkiewiczom wydane w estrze-
dzinie nie zapisane samych tylo pieczętarzów i aktora podpis znajduje się 
in autentico sztuka jedna Nr-o 1. 

Fastykuł drugi dokumentów dalszych na Łostaje 
służących pod literą BBB

1705  m-ca marca 2 dnia. Punkta ugody wieczystej między Halszką Ułanową 
Eustafi ejową Sielecką i synami onej Dawidem i Samuelem Sieleckiemi 
a JP Danielową Kieńską o grunt Zielkowszczyzna zwany i o sianożęci 
Butrowszczyznę zwaną w perwyki Krukowina Szabanowszczyznę 
oraz dalsze pretęzye zawarte in autentico sztuka jedna Nr-o  1.

1706  mc-a maja 22 dnia. Prawo zamienne na grunta i sianożęci tak nad 
rzeką Łostają jak i na innych miejscach leżące od Daniela Kienskiego 
Ostafi ejowej Hannie mał-ce Danielowi i Samuelowi synom Sieleckim 
wydane i służące w kopji składającemu sztuka jedna Nr-o 1.

1707  apr: 17 dnia dat-ne Prawo zastawne na folwark Łostaje alias 
Typcze w sumie 250 zł-ch od Halszki matki Daniela syna Sieleckich 
Bogusławowi Grotużowi wydane in autentico sztuka jedna Nr-o  1.

1711  mc-a marca 20. Punkta działu folwarku Tupcz i Ambrożewszczyzny 
między Danielem Sieleckim a Fatmą Sielecką w autentykach sztuk 
dwie Nr-o 2. 

1713  apr: 23 d. dat-ne a tegoż roku maja 20 w Grodzie Oszmian: przy-
znan: prawo zastawne od Samuela Sielckiego i dalszych Sielckich 
Abrahimowi Jahnowiczowi za sumę 600 zł-ch na folwark Tupcze 
wydane w extrakcie składające się sztuka jedna Nr-o 1.

1717  mc-a apr. 23 dnia. Prawo zastawne wlewkowe od Jahnowicza na fol-
wark Tupcze JP-u Jerzemu Jankiewiczowi w sześciuset zł-ch Pol-ch 
przezastawiony wydane in autentico sztuka jedna Nr-o 1. 

1618  apr. 22 dnia czynionej z tegoż roku maja 6 w Grodzie Oszmian: 
zeznanej intromisej kopia za prawem wieczystem od Mikołaja 
Lipińskiego na folwark Łostaje Mahmeciowi Fursowi Juchnowi 
Abrahimowi i Mustaffi e Abrahimowiczom Fursowiczom Ułanom 
wydanym, a tymże Ułanom służący. Sztuka jedna Nr-o 1.

1719  apr. 23 dat-ne. Prawo zastawne wlewkowe od Michała Bukowskiego 
Aleksandrowi Ułanowi na część folwarku Łostaj wydane sztuka 
sztuk trzy Nr-o 3.

1722:  Prawo zastawne od Samuela Sieleckiego Mustafi e Kryczyńskiemu 
na folwark Łostaje wydane na blankiecie sztuka jedna Nr-o 1.
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1724  mc-a apr: 23 dnia dat-ne Prawo zastawne wlewkowe od Jerzego 
Jankiewicza na folwark Tupcze zwany JPP Sieleckim w sumie 600 
zł-ch Pol-ch wydane in autentico sztuka jedna N-ro 1. 

1738  mc-a Ibr. 27 dnia dat-ny Przywilej Augusta III Aleksandrowi 
i Mustaffi e Siulkiewiczom część folwarku Łostaj powyszłych za gra-
nicę Danielowey matce Achmeciu synie Sieleckich nadający auten-
tyk z extraktem sztuk trzy N-ro 3.

1739  apr: 16 dnia d-go Rewersał listu królewskiego na część folwarku 
Łostaj powyszłych Tatarach Sieleckich Alexandrowi i Mustafi e 
Siulkiewiczom wydanego z rewersałem autentykiem i extraktem 
sztuk trzy Nr-o 3. 

1739  mc-a apr. 17 dnia dat-ny a w roku 1742 m-c 9 br: 20 dnia w gro-
dzie Oszmian: aktykowany list podawczy Adama Antoniego 
Gineta dworzanina skarbowego folwarku Łostaj za Przywilejem od 
Augusta III w roku 1738 mc-a Jbr. 27 dnia dla Alexandra i Mustafy 
Siulkiewiczów nadanym czyniony i w posesyą tymże Siulkiewiczom 
rzeczony folwark Łostaja podany autentyk z extraktem i intromis-
syą sztuk trzy n-ro 3. Sztuk trzy n-ro 3.

1749  maja 15 dnia dat-na kwitacja od JPP-ów Rudziewiczów 
Siulkiewiczom z odebrania 100 złch sposobem zastawy na gruncie 
Selwestrowszczyźnie do Ordasz należącym będących wydane in 
autentico sztuka jedna Nr-o 1.

1757  janu. 11 dnia dat-ne Punkta wieczystego roz…kowania o folwark 
Łostaje między Janem a Musta Siulkiewiczami in autentico sztuka 
jedna N-ro 1.

1764  Jbr. 10 dnia dat-e tegoż roku mc-a i dnia Przyznane prawo wieczysto 
przedażne od Machmiecia Murzy Rudnickiego Rottm. Ikrmc Janowi 
i Chadzi z Reyżewskich małkom. Dawidowi i Aleksandrowi braci 
rodzonym Siulkiewiczom na folwark Łostaje alias Stary Dwór za 
sumę 623 zł-ch wydane w extrakcie składające się sztuka jedna N-ro 1.

1766  marca 5 dnia dat-na E-m 10 w Grodzie Oszmian: zeznana intro-
missya za prawem wieczystym od Jana i Chadzi Siulkiewiczów na 
folwark Łostaje alias Stary Dwór Skirmątom wydanym czyniona 
i onym że służąca w extrakcie składająca się sztuka jedna N-ro 1.

1766  apr. 18 dat-ne Prawo zamienne od Jana i Chadzi z Reyżewskich 
Siulkiewiczów Danielowi i Zofji z Musielewiczów Skirmątom 
na grunta we wsi Butrymach Zdaniukowszczyzna nazwany 
a nawzajem w tym prawie dany grunt od Skirmątów takoż we wsi 
Butrymach leżący z dokładnym ograniczeniem w sposób zamiany 
Siulkiewiczom ustąpiony wyraża się in autentico składająca się 
sztuka jedna n-ro 1.
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1766 mc-a apr. 18 dnia Prawo zamienne wieczyste autentyczne od 
Skirmątów na niwę we wsi Butrymach za niwę Zdaniukowską 
takoż we wsi Butrymach do Siulkiewiczów należną tymże Janowi 
i Chadzi Siulkiewiczom wydane in autentico sztuka jedna N-ro 1.

Fastykuł trzeci dalszych dokumentów na Łostaje 
służących pod literą CCC

1716  apr. 23 dnia dat-ne Prawo zastawne na pułowę folwarku Łostaj 
od Aziulanki Danielowej matki Achmecia syna Sielickich 
J P-u Michałowi Bukowskiemu wydane. In autentico sztuka jedna 
N-ro 1.

1716  mc-a apr. 23 dnia dat-na a tegoż roku i mc-a 26 dnie w Grodzie 
Oszmian: zeznana intromissya jeneralska za prawem od Sieleckich 
wydanym na folwark Łostaje Bukowskiemu czyniona i temuż 
Bukowskiemu służąca w extrakcie sztuka jedna N-ro 1.

1765  mc-a  pr. 17 dat-nego tegoż roku i mc-a 22 dnia w Grodzie Oszmian: 
przyznanego zapisu wieczysto przedażnego od Jana Sieleckiego za 
plenipotencjami od braci jego folwarku Łostaj po Samuelu Sieleckim 
na ich głowy naturalnie spadłego JPP Dawidowi i Aleksandrom 
synowcom Siulkiewiczom Janowi Siulkiewiczowi za summę 7000 
złch Polch wybytego extrakt sztuka jedna N-ro 1.

1767  m-ca marca 31 dnia przy prawie wieczystym sporządzonego 
a w roku tymże m-ca aprila 16 dnia w ziem.: Pt-u Grodzien: zezna-
nego JP-u Machewiczowi na część Łostaj służącego widymus inwen-
tarza od Achmiecia i Heleny z Baranowskich Skirmątów sporządzo-
nego sztuka jedna N-ro 1. 

1775  aprila 17 dnia Skrypt assekuracyjny od Jana Sieleckiego na opłace-
nie długu siostrze swej przez siebie opierającego się na wyprzeda-
nym folwarku Łostaj za plenipotencjami zapisami przez niego JPP 
Janowi stryjowi Dawidowi i Aleksandrowi synowcom za sumę 7000 
wieczyście wyprzedanym sztuka jedna N-ro 1.

1781  mc-a augusta 11 dnia. Dział wieczysty między Janem stryjem 
a Dawidem i Alexandrem synowcami Siulkiewiczami folwarku 
Łostaj i dalszych onego przynależności czyniony in autentico skła-
dający się sztuka jedna N-ro 1.

1781  mc-a 11 dnia dat-na Assekuracja JP-u Janowi Siulkiewiczowi od 
Dawida i Aleksandra Siulkiewiczów na wyprzedanie folwarku 
Łostaj sztuka jedna N-ro 1.

1782  mc-a apr. 6 dnia dat-ny Dział między Janem Siulkiewiczem stryjem 
a Dawidem i Aleksandrem Siulkiewiczami synowcami folwarku 
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Łostaj i dalszych onego przynależności czyniony autentyk z kopią 
sztuk dwie N-ro 2.

1782  mc-a augusta 3 dnia dat-ny skrypt assekuracyjny od Dawida 
i Aleksandra Siulkiewiczów braci rodzonych synowców Janowi 
Siulkiewiczowi stryjowi na wymiar komorniczy gruntu i rozmiar-
kowanie chłopa pod folwarkiem nieopodal mieszkającego wydany 
in autentico sztuka jedna.

1782  mc-a obr. 15 dnia dat-ny Zapis testymonialny od JPP-w Mustafy 
i Abrahama Kryczyńskich Bilała Talkowskiego i Jakuba Siulkiewicza 
będących przy podzieleniu wieczystym folwarku Łostaj i dalszych 
do niego przynależnościów JPP-ów Jana stryja Dawida i Aleksandra 
Siulkiewiczów synowców dla tychże Imc wydany in autentico 
sztuka jedna N-ro 1.

1786  mc-a Jbr. 22 dnia dat-ny w Kamieńcu Podolskim oblatowany 
a w roku 1787 w ziem. Oszmian. aktykowany zapis plenipotencyjny 
od Marjanny Ułanowej Baranowskiej Abrahamowi Baranowskiemu 
synowi do wyprzedania folwarku Łostaj na JE-y schedę wypadają-
cego autentyk z extraktem sztuk dwie N-ro 2.

1787  mc-a januar. 20 dnia dat-ny, a tegoż roku i m-ca 23 dnia na 
rokach ziem. Oszmian. przyznane prawo wieczyste od Abrahama 
Baranowskiego na szóstą część folwarku Łostaj, po matce dostałą 
JP-u Janowi stryjowi Aleksandrowi i Dawidowi Siulkiewiczom 
za sumę 60 złch wydane w autentyku składające się sztuka jedna 
N-ro 1.

1787  mc-a Januar. 20 dnia dat-go a tegoż roku i mc-a 23 dnia w ziem. 
Oszmian. przyznanego prawa wieczysto przedażnego od 
Baranowskiego Siulkiewiczom na szóstą część Łostaj za sumę 60 złtch 
a wydanego extrakt z intromissyą i onej extraktem sztuk trzy N-ro 3.

1787  mc-a Januar. 20 dnia dat-ny a tegoż roku i mc-a 23 dnia w ziem. 
Oszmian. przyznany zapis plenipotencyjny od JP-a Abrahama 
Baranowskiego Rotm. Jkrmc na dokończenie procederu o część 
folwarku Łostaj od Marjanny Ułanowny Baranowskiej matki ustą-
pioną prawa donacyjnego z JPP-mi Rudziewiczami i Dowgiałami za 
kąwikcją trzymającemi w extrakcie sztuka jedna N-ro 1.

Fastykuł czwarty dalszych dokumentów 
procederowych na Łostaję służących pod literą DDD

1679  m-ca junji 20 dnia. Dekret ziem. Oszmiański między Eustachim 
Sieleckim a Stanisławem Ambrażewiczem pisarzem skarbowym 
zapadły sztuka jedna.
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1694  augusta 17 dnia Proces Estafi eja Sieleckiego na Litawora 
Chreptowicza jako wiecznika a na JP-a Hieronima Kuczuka jako 
samego Pryncypała o expulzyą z sianożęciów Lebiody i Tupcz 
w grodzie Oszmian. zaniesiony sztuka jedna. 

1704  m-ca jbr. 12 dnia. Proces imieniem Halszki Ułanowej Eustahini 
Sieleckiej matki Daniela syna Sieleckiego i żony onego na 
JPP-w Bohdana Daniela Ułana i na Bohdanowicza Kienskiego jako 
opiekunów a na Dżafi era i Mucharema Ułanów aktorów o spasze-
nie sianożęci na uroczyszczu Ambrożewszczyźnie niemniej o zabór 
gruntu na uroczyszcza Dziowdziszki w drugiem miejscu nad 
Brodem przy gościńcu wileńskim Zielszczyzny z sianożęci Lebiody 
i dalszych uroczyszcz w Grodzie Oszmiańskim zaniesiony sztuka 
jedna N-ro 1 kopja. 

1704  mc-a jbr. 20 dnia. Proces imieniem Halszki Ostafi ejowej Sieleckiej 
w krzywdzie brata Samuela Sieleckiego na Jana Bohdanowicza 
Ułana i dalszych o spaszenie zboża na uroczyszczu Giliźnie i o dal-
sze pretęsje w Grodzie Oszmian. zaniesiony sztuka jedna N-ro 1.

1704  mc-a 8 br. 25 dnia dat-ny tegoż roku mc-a 9 br. 30 dnia przed pisa-
rzem zeznany pozew po Kieńskich i Ułanów w sprawie Sieleckich 
o zabór gruntów i sianożęciów o spaszenie jęczmienia na Giliźnie 
a owsa na Ambrożewszczyźnie nie mnij o dalsze pretęsje do grodu 
Oszmian. wyniesiony. In autentico sztuka jedna N-ro 1.

1704  mc-a 8 br. 25 dnia dat-ny tegoż roku mc-a 9 br. 30 dnia przed pisa-
rzem zeznany pozew od Sieleckich po Kieńskich i Ułanów o zabór 
gruntów w wielu miejscach do Grodu Oszmian. wyniesiony. 

1694  Dekret między Sieleckim a Kuczukiem w Grodzie Oszmian. na 
inkwizycją zapadły sztuka jedna N-ro 1.

1695  juni 10 dnia zapis kwitacyjny zrzeczny od Kuczuków Sieleckim 
z procederu o expulzją z sianorzęciów Czeresznieniąt, Lebiody 
Struszewszczyzny wydany in autentico sztuka jedna N-ro 1.

1695  mc-a augusta 2 dnia dat-ny List upominalny zaręczny w krzywdzie 
Sieleckich Litaworowi Chreptowiczowi zakazujący ażeby tak grun-
tów jako też sianożęci oraz dalszych krzywd nie dopełniał od Jana 
III i Najjaśniejszego Regnanta wydany w extrakcie składający się 
sztuka jedna.

1695  jbr. 12 dnia. Proces imieniem Ostafi eja Sieleckiego na JP-a Jana 
Hranickiego i dalszych o niesłuszne i bezprozby pisanie się do 
Pieczętarstwa za pieczętarzów do zapisu kwitacyjnego Kuczukowi 
wydanego w Grodzie Oszm. zaniesiony sztuka jedna N-ro 1.
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W tymże Fastykule
1704  mc-a xbr. 10. Dekret Remmissyjny między Sieleckiemi, a Ułanem 

i Kieńskim w Grodzie Oszmian. zapadły sztuka jedna N-ra 1.
1704  mc-a dbr. 20 dnia. Proces imieniem Daniela Sieleckiego na Daniela 

Kieńskiego o pochwałki różne i o zabór nastąpić mający gruntu… 
sztuka jedna N-ro 1.

1705  mc-a januar 6 dnia dat-ny a tegoż roku i mc-a 31 dnia przed pisarzem 
grodzkim Oszmian. zeznany pozew od Sieleckiego po Kieńskich 
o niesłuszne zaskarżenie o expluzja i dochodzenie niesłuszne czwar-
tej części Zielkowszczyzny w odwodzie wyniesiony in autentico 
sztuka jedna N-ro 1.

1746  mc-a apr. 20 dnia czyniony Proces imieniem Okmińskiej 
i Siulkiewiczów na Rudziewiczów i Dowgiałów o zabór gruntów 
i sianożęci w Grodzie Oszmian. zaniesiony.

1746  m-ca apr. 24. Kopja Procesu imieniem Sieleckiej i Siulkiewiczów na 
Rudziewiczów i Dowgiałów o zabór gruntu Ordaszowszczyzna 
zwanego i o osadzie na onym niewolnie u (?) chłopów sztuka jedna.

1746  mc-a maja 11 dnia dat-go Pozwu Kopja od Siulkiewiczów 
i Okmińskiej Rudziewiczom i Dowgiałom o zabór gruntów i sia-
nożęci na uroczyszczu Ordaszowszczyzna zwanym do ziem oszm. 
wyniesiony sztuka jedna N-ro 1. 

1747  apr. 30 dnia dat-ny tegoż roku mc-a junij 2 w ziem. Oszmian. zeznany 
pozew Okmińskiej i Siulkiewiczów po Rudziewiczo wyniesiony 
sztuka jedna.

1746  maja 5 dat-ny a tegoż roku i mc-a 10 dnia przed pisarzem ziem. 
Oszmain. zeznany pozew od Okmińskiej i Siulkiewiczów po 
Rudziewiczów i Dowgiałę o zabór gruntu Ordaszowszczyznę 
nazwanego do ziem. Oszm. wyniesiony sztuka jedna N-ro 1.

1747  mc-a juni 5. Dekret ziem Oszm. Okmińskiej i Siulkiewiczów 
z Rudziewiczami i Dowgiałami o zabór na różne uroczyszcza grun-
tów i sianożęci, którym nakazana satysfakcja w wyprowadzeniu 
inkwizycji i wizji sztuka jedna n-ro 1.

W tymże Fastykule
Dekretów 5: to jest 1696 junij 10 Grodz. Oszm. 1694: ziem. Oszm. 1746 

junij 13 ziem. Oszm. 1746 augusta 2. 1746 8 br. 14 ziem. Oszm. i obwiesz-
czenie do 1747 mc-a apr. 20.
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Piąty Fastykuł dalszych dokumentów na Łostaje 
służących pod literą EEE

 1713  m-ca apr. 20 dnia dat-ne a tegoż roku mc-a maja 12 dnia w Grodzie 
Oszmian przyznane prawo zastawne od Samuela i Marjanny 
Sieleckich takoż od Fatmy Aziulanki Sieleckiej Abrahamowi 
Jachnowiczowi na folwark Tupcze zwany za summę 600 złtch 
wydane in autentico sztuka jedna.

1712  julij 11 dnia dat-ne Prawo zamienne od Daniela Kieńskiego 
i Fatmy Okmińskiej Samuelowi i Danielowi Sieleckim na grunt 
Zielkowszczyznę i Pustosz Swiłowską wydane sztuka z listem na 
przyznanie dwie N-ro 2. 

1764  zapis plenipotencyjny od Aleksandra Sieleckiego Gazejowi 
Sieleckiemu służący sztuka jedna N-ro 1.

1765  febr. 16 dnia dat-ny a tegoż roku mc-a i dnia w Grodzie Grodzieńskim 
przyznany zapis plenipotencyjny od Gażeja Sieleckiego bratu 
swemu wydany autentyk z extraktem sztuk dwie N-ro 2.

1765  apr. 17 dnia dat-ne i tegoż roku i mc-a 22 dnia w Grodzie Oszmian. 
przyznane prawo wieczyste od Jana Sieleckiego od siebie i imieniem 
braci onego Aleksandra i Gaży Sieleckich na Łostaję za summę 7000 
złtch polskich wydane in autentico sztuka jedna.

1765  julii 24 dnia dat-ne Prawo wieczyste od Mustaffy Baranowskiego 
Rotm. Ikrmc i samej Marjanny z Ułanów Baranowskiej Rotm. Janowi 
stryjowi Dawidowi i Aleksandrowi synowcom Siulkiewiczom zrze-
kając się z Łostaj za sumę 60 czerwonych złtch wydane autentyk 
z extraktem sztuk dwie N-ro 2.

Regestr stary praw wieczystych i dalszych dokumentów na Łostaje słu-
żących sztuka jedna Nr-o 1. 

Szósty Fastykuł dokumentów na Łostaje 
służących pod literą FFF

1667  apr. 15 dnia dat-ny. Dział między czterma bracia Ułanami 
a Sieleckiemi dóbr Łostaj czyniony autentyk z kopją testamentu 
sztuk dwie N-ro 2.

1671  Prawo wieczyste od Bohdana Abrahimowicza i Achmiecia Dunca 
Ułanów Ostafi ejowi Sieleckiemu i samej Halszce Machmieciownie 
Sieleckiej Ułanownie na ich części po Zielce Ułanownie wydane 
autentyk z intromisją sztuk N-ro 2.

1679  jan. 14 dnia dat-ne Prawo wieczyste od Bohdana Abrahimowicza 
i Achmiecia Dunca Ułanów na część Zielczyńską Łostaj Sieleckiemu 
za złtch 450 wydane w extrakcie składające się sztuka jedna N-ro 1.
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1695  apr. 20 dnia dat-ne Prawo wieczyste od Marjanny Asanowiczowny 
i Dawida Abrahimowicza Fursowicza syna Ułanów Ostafi ejowi 
i Halszce Sieleckim na ósmą część Ich po Zielce Janowey Ułanowej 
w Łostaj należącą za sumę 100 złch wydane in autentico sztuka 
jedna N-ro 1.

1714  apr. 23 Prawo zastawne od Jana Samuela Sieleckiego Aleksandrowi 
Ułanowi Pułk-owi JKrm, za sumę 1000 złch wydane na część Łostaj 
sztuka jedna.

1747  apr. 23 dnia czyniona, a w  tymże roku mc-a apr. 24 dnia zeznana 
prezętacja sumy 1500 złch w Grodzie Oszmian. od Siulkiewiczów 
przeciwko Rudziewiczom i Dowgiałłom za Zielkowszczyznę 
i Ambrożewszczyznę oraz i za dwie Pustki w extrakcie sztuka jedna 
N-ro 1.

Fastykuł siódmy dokumentów Łostajskich pod literą GGG
1600  8 br. 3 Prawo przedażne od Aisa Achmietowicza Mahreszewicza 

Janowi Lisztwiańskiemu na części imienia Łostaj w Pt-cie Oszm. 
leżący dane autentyk z kopją sztuk dwie N-ro 2.

1601  mc-a julii 14 dnia dat-ne tegoż roku mc-a augusta 2 dnia w Grodzie 
Oszm. przyznane i w ziem. Oszm. w sposób przenosu aktyko-
wane prawo wieczyste na dwie pustowiny od Mahruszewiczów 
Listwiańskiemu wydane z autentyku extraktem przenos i inkomisję 
sztuk 5 N-ro 5.

1605  mc-a jan. 8 dnia dat-ne tegoż roku i mc-a 12 dnia w ziem. Oszmian. 
przyznane prawo Alejewicza Kienskiego na folwark Łostaje 
Achmietiewskoja Machraczewszczyzna za 600 kop groszy Ltch 
Juchnie Bohdanowiczu Ułanu wydane autentyk z kopją takoż intro-
leżący dane autentyk z kopją sztuk dwie N-ro 2.

1640  mc-a marca 1 dnia dat-ne a tegoż roku i mc-a 3 dnia w Trl-e 
Xw-a Lit-go przyznane prawo zastawne za sumę 400 kop gro-
szy Ltch od Machmecia Bohdanowicza Juchnowicza i Fatmy 
Bohdanowiczowey Ułanow na Lisztwianszczyznę Juchnowską 
Stefanowi i samej Ambrożewiczom wydane z autentykiem extrak-
tem intromisja i onej takoż extraktem sztuk cztery N-ro 4.

Fastykulik ósmy pod literą HHH.
1630  m-ca mar. 10 dnia dat-ny a w roku 1694 mc-a 8br 15 w Grodzie 

Oszmian. aktykowany dział wieczysty między Abrahamem 
Fursowiczem Mustafą Mahmieciem Jachowiczem Achmieciem 
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Abrahamowiczem i Bohdanem Abrahamowiczem Fursowiczami 
Ułanami Dóbr Łostaj czyniony w kopji składający się sztuka jedna 
N-ro 1.

1701  mc-a maja 6 dnia dat-ne Prawo zamienne od Fatmy Ułanowej 
Rudnickiej Sieleckim wydane in autentico z listem na przyznanie 
sztuk dwie N-ro 2.

Fastykuł dziewiąty dokumentów na Łostaje 
służących pod literą JJJ

1685  maja 25 dat-ne a 1703 maja 19 w Tryb… aktykowane Prawo wie-
czyste przedażne od Daniela Kajdurna Maluszyckiego na pułowę 
Lipinszczyzny Janowszczyzny wydane w autentyku sztuka jedna 
N-ro 1.

1755  mc-a apr. 28 dnia dat-ne tegoż roku mc-a maja 16 dnia w magde-
burji Borun. przyznane prawo od Siulkiewiczów Siulkiewiczom na 
część folwarku Łostaj wydane in autentico sztuka jedna Nr-o 1.

1755  mc-a xbr. 30 dnia dat-ny a w 1756 mc-a januar. 20 dnia w Magdeburji 
przyznane prawo do Daniela Siulkiewicza Janowi Siulkiewiczowi 
na część trzecią Łostaj wydane in autentico sztuka jedna. 

Fastykuł dzie siąty dokumentów na Łostaje 
służących pod literą KKK zawierający sztuk starych 

trzydzieście dziewięć N-ro 39

Fastykuł jedenasty różnych regestrów tak gruntów jako też 
sianożęci w kopjach sztuk dziewiętnaście 

N-ro 19 pod literą LLL

Dawid Sulkiewicz

Roku 1789 mc-a maja 22 takowy regestr komportowanych dokumen-
tów ze strony JPP Siukiewiczów podpisuję Jan Szczepanowicz ZPOszm…

R-u 1789 xbra 14 takowy regestr komportowanych dokumentów przy 
zaprzysięstwie przez J-o Jana Siulkiewicza w osobie jego i za synow-
ców JP-w Dawida i Aleksandra Siulkiewiczów sądownie tu notuje się 
Franciszek Poznia… ZPOszm. 
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INNE PRACE TEGOŻ AUTORA
(w języku rosyjskim)

1. L. K. Kryczyński. Materjały bibliografi czne do historii Tatarów Polski, 
Litwy, Białorusi i Ukrainy. (Historia, heraldyka, genealogia, prawo, 
statystyka, etnografi a, beletrystyka). Nakładem „Zorzy Wschodu”. 
1917. II + 84.b.

2. Arsłan (Leona) Kryczyński. Szkice polityki rosyjskiej na kresach. Część I. 
Historia religijnego ucisku Tatarów Krymskich. Załącznik: dokumenty 
tajne. Nakładem Związku Inteligencji Pracującej. Baku. 1919 XI + 58 + 296. 8.
T r e ś ć: I. Kary administracyjne za wykonywanie obrządków religijnych. 
II. Wydalanie zagranicę tureckiego duchowieństwa. III. Oskarżanie 
duchowieństwa muzułmańskiego o organizowanie powstań. IV. Wysiedlanie 
duchowieństwa do guberni wewnętrznych. V. Rewizje i areszty wpośród 
duchowieństwa. VI. Zakaz pielgrzymek do grobu Muhammada. VII. 
Sposoby dobierania jednostek w duchowieństwie. VIII. Środki, stosowane 
do muzułmańskich instytucji religijnych. IX. Tworzenie z meczetów 
cerkwi prawosławnych. X. Środki, stosowane do towarzystw, okazujących 
pomoc współwyznawcom. XI. Zakazy zjazdów religijnych. XII. Nadzór 
duchowieństwa prawosławnego nad prasą muzułmańską. XIII. Oskarżania 
duchowieństwa o panislamizm. XIV. Stosunek do muzułmańskich szkół 
wyznaniowych. XV. Jubileusz muftiego Sułtanowa. XVI. Zaaresztowanie 
i zabójstwo muftiego Czelebiego. XVII. Rewizja w Dyrekcji do spraw 
religijnych Krymsko-Tatarskiego Dyrektoriatu Narodowego. 

3. A. (Leon) Najman Murza Oliskiewicz Kryczyński. Szkice polityki rosyjskiego 
caratu na kresach. Część II. Historia walki z oświatą i kulturą Tatarów 
Krymskich. Z załączeniem dokumentów tajnych. Wydawnictwo 
Turkskiego wydziału kulturalno-oświatowego Związku Spożywców 
„Kooperacja” w Azerbejdżanie. Księga Nr 4 „Biblioteki Kooperatora”. 
Baku. 1920. 73+ 193+VI.8.
T r e ś ć: I. Ogólna charakterystyka szkolnej polityki rządu rosyjskiego. 
II. Przeszkody do otwierania nowych i rozszerzania starych szkół. 
III. Walka z nowometodowymi szkołami mektebe. IV. Pogrom 
szkół mektebe-rusztie. V. Przeciwdziałalność ziemskim tatarskim 
szkołom. VI. Negatywny stosunek do kursów dla dorosłych Tatarów. 
VII. Prześladowania tatarskich nauczycieli. Rewizje, aresztowania 
i deportacje. VIII. Walka z tatarskimi oświatowymi stowarzyszeniami. 
IX. Prześladowanie druków. X. Niszczenie zabytków przeszłości. 

Na podstawie wydania: Leon Kryczyński, „Dobra Łostajskie (1600-1789)”, 
Wilno 1930, Zakłady Grafi czne „Znicz”, Wilno, ul . Ś-to Jańska No 1, tel. 3-40 
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IV. RECENZJE

MUSA CZACHOROWSKI

LITERATURA O TEMATYCE TATARSKIEJ 
W LATACH 2004-2014

W ostatnim dziesięcioleciu można zauważyć bardzo wyraźny – nie tylko 
ilościowy, ale i jakościowy – wzrost liczby publikacji książkowych, zwią-
zanych z szeroko pojmowaną tematyką tatarską. Zwiększyła się znacznie 
lista autorów, pojawiły się na niej nazwiska młodych naukowców z praw-
dziwą pasją badających tatarszczyznę. W porównaniu do wcześniejszego 
okresu, znacznie poszerzyli oni obszar dotychczasowych dociekań, sięga-
jąc po zagadnienia traktowane dotąd raczej marginalnie – lub w ogóle nie-
przedstawiane. Nie mamy już do czynienia z opisywaniem na kilka spo-
sobów historii dawnego osadnictwa tatarskiego na Litwie i w Koronie, ale 
ukazały się książki traktujące między innymi o życiu religijnym Tatarów, 
o tatarskiej oświacie, kuchni, muzyce, poezji. Także o tatarskich losach na 
Ziemiach Zachodnich powojennej Polski, o tatarskiej gminie w Stanach 
Zjednoczonych; prezentowane są również tatarskie biografi e. 

Wśród współczesnych autorów zauważyć można coraz więcej osób 
pochodzenia tatarskiego, zarówno znanych z wcześniejszych publikacji, 
jak i dopiero debiutujących. Aleksander (Ali) Miśkiewicz, który w pamięci 
czytelników zapisał się książką „Tatarzy polscy 1918-1939. Życie spo-
łeczno-kulturalne i religijne” wydaną w roku 1990, opublikował kolejne 
bardzo ważne nie tylko dla tatarskiej społeczności pozycje: „Tatarzy 
Słowiańszczyzną obłaskawieni” (wspólnie z Januszem Kamockim) 
i „Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski w latach 1945-2005”. Są to 
pierwsze tak obszerne prace o życiu mniejszości tatarskiej w powojennej 
Polsce, poświadczające, że wbrew wyrażanym gdzieniegdzie obawom 
wcale „nie rozpłynęła się” ona w polskim społeczeństwie. Niestety, obie 
ukazały się w niewielkich nakładach, które rozeszły się błyskawicznie. 

Tatarski autor, Selim Chazbijewicz, znany z wydawnictw poetyckich, 
a także dotyczących Tatarów krymskich: „Awdet, czyli powrót. Walka 
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polityczna Tatarów krymskich o zachowanie tożsamości narodowej i nie-
podległości państwa po II wojnie światowej” oraz „Tatarzy krymscy. 
Walka o naród i wolną ojczyznę ”, potwierdził swój szeroki zakres zainte-
resowań i możliwości twórczych, publikując kilka książek, między innymi 
kolejny zbiór poetycki – „Hymn do Sofi i”, pracę historyczną (wspólnie ze 
Sławomirem Moćkunem) – „Tatarzy pod Grunwaldem”, a także „Baśnie, 
podania i legendy polskich Tatarów”– po raz pierwszy prezentując pol-
skiemu czytelnikowi ten rodzaj literatury. Selim Chazbijewicz jest rów-
nież współautorem kolejnej nowości: antologii poezji Tatarów polskich 
„Tatarskie wierszowanie. Oto moje dziedzictwo”. 

Bardzo udanie wszedł na rynek przedstawiciel młodego pokolenia 
tatarskiego – Artur Konopacki. Jego książka „Życie religijne Tatarów na 
ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XIX wieku” to efekt 
wytężonych poszukiwań – między innymi – w archiwach litewskich oraz 
białoruskich, dzięki którym dotarł do wielu nieznanych wcześniej mate-
riałów. Niedawno opublikował „Alfurkan tatarski prawdziwy na czter-
dzieści części rozdzielony” Piotra Czyżewskiego, XVII-wieczny paszkwil 
na Tatarów, niestety, nakład jest niewielki i będzie trudno zdobyć egzem-
plarz tego antytatarskiego i antymuzułmańskiego dziełka.

Kolejna autorka, Barbara Pawlic-Miśkiewicz, zajęła się tatarskimi tra-
dycjami kulinarnymi. Wspólnie z Katarzyną Jęrzejczyk-Kuliniak zebrała 
i opracowała „Przysmaki z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej”, 
a także informator „Tatarzy – muzułmanie w Białymstoku”. Ponadto 
jest współautorką wydania (wraz z Piotrem Michałowskim i Tomaszem 
Miśkiewiczem) „Muzycznej jurty – śladami Tatarów” – książki o tatarskiej 
muzyce, do której dołączono płytę z nagraniami inspirowanymi tatarskimi 
motywami w wykonaniu zespołu Ansambl Peregrinus z Wrocławia. Obie 
pozycje stanowią interesujące novum, świadczące o rozszerzaniu się zain-
teresowań tatarskich twórców. 

Dołączyć do tego należy poezję. Oprócz „Hymnu do Sofi i” 
Selima Chazbijewicza ukazało się kilka tomików poetyckich Musy 
Czachorowskiego: „Samotność”, „W życiu na niby”, „Na zawsze * 
навсегда”, „Rubajaty stepowe”, „Poza horyzontem” oraz duży zbiór 
wierszy i prozy poetyckiej „Jeszcze tylko ten step...”. Czachorowski 
zajmuje się również tłumaczeniami, między innymi przetłumaczył: 
nogajskie bajki ludowe „Kara-Batyr i Błękitny Koń” (wspólnie z synem 
Danielem), „Tatarskie biografi e. Tatarzy polsko-litewscy w historii i kul-
turze” Stanisława Dumina, Adasa Jakubauskasa i Galima Sitdykowa, 
a także „40 rad dla muzułmańskiego domu” Szajcha Muhammada Saliha 
al-Munajjida. Daniel Czachorowski jest natomiast tłumaczem wspomnień 
Tatara z Białorusi, Chasienia Aleksandrowicza, pt. „Księga Pamięci”. 



193193193MUSA CZACHOROWSKI: Literatura o tematyce tatarskiej

Okazało  się, że wspomniane powyżej nogajskie bajki w pewnym 
momencie rozpoczęły samodzielne życie poza stronicami książki. W roku 
2012 zaistniały podczas białostockiego Festiwalu Inny Wymiar czytane 
przez Musę Czachorowskiego do muzyki elektronicznej w wykonaniu 
Mateusza Wysockiego. Bajki zainspirowały go do tego stopnia, że stwo-
rzył specjalną ścieżkę muzyczną połączoną z głosem Czachorowskiego. 
Tak powstała płyta pt. „Mniej niż 40 opowieści”, zaprezentowana w roku 
2013 na kolejnej realizacji projektu Wschód Kultury / Inny Wymiar 
w Białymstoku. Bajkoczytanie odbywało się ponadto przy innych oka-
zjach, między innymi we wrocławskiej szkole żydowskiej, podczas Nocy 
Muzeów, Dnia Dziecka itd. Najciekawszym jednak przedsięwzięciem 
związanym z książką „Kara-Batyr i Błękitny Koń” jest niewątpliwie utwo-
rzenie młodzieżowego Teatru Bajek Nogajskich w Radomsku, będącego 
kontynuacją wakacyjnych warsztatów teatralnych zorganizowanych 
latem 2012 roku przez miejscowe Towarzystwo Przyjaciół Muzeum, które 
odbywały się w zabytkowej zagrodzie tatarskiej w Stobiecku Miejskim. 

Wróćmy jednak do literatury: tomik wierszy pt. „Nikt nie jest znikąd” 
stanowi debiut książkowy Józefa Mucharskiego, którego kilka utworów 
znalazło się w antologii „Tatarskie wierszowanie. Oto moje dziedzictwo”. 
Książkowym debiutantem jest też Jan Sobolewski: jego „Żołnierskie wspo-
mnienia” z czasów wojny opublikowane zostały kilka miesięcy temu. 
„Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego” Stanisława 
Dumina doczekał się już drugiego wydania: obydwa rozeszły się bły-
skawicznie. Tatarka z Litwy, Fatima Buinovska, to współautorka (wraz 
ze Sławomirem Moćkunem) interesującej pozycji pt. „Kuchnia tatarska”, 
również niedostępnej już w kilka dni po wydaniu. 

Książek o Tatarach pióra polskich autorów ukazało się naprawdę sporo. 
Drugiego już wydania doczekali się „Tatarzy” Leszka Podhorodeckiego, 
praca o charakterze popularnym, podobnie jak „Chanat Krymski. Państwo 
koczowników na kresach Europy”. Jan Tyszkiewicz, wieloletni przyjaciel 
tatarskiej społeczności, opublikował tom pt. „Tatarzy w Polsce i Europie. 
Fragmenty dziejów”. „Wierzę w kismet” Teresy Zaniewskiej jest dru-
gim, uzupełnionym wydaniem książki o Dżennet Dżabagi-Skibniewskiej 
z roku 2002 – „Dżennet znaczy raj”. O rodzajach, pochodzeniu i znaczeniu 
tatarskich nazwisk napisała Leonarda Dacewicz w „Antroponimii Tatarów 
litewsko-polskich w przekroju historycznym”. Urszula Wróblewska 
w „Oświacie Tatarów w Drugiej Rzeczypospolitej” podjęła temat jeszcze 
żywy w pamięci starszego tatarskiego pokolenia. Książka interesująca, 
chociażby dlatego, że pokazuje między innymi jak w przedwojennej Polsce 
władze oraz sama społeczność tatarska podchodziła do szeroko rozumia-
nych działań oświatowych. Niewielka książeczka Sylwestra Milczarka 
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pt. „Tryptyk tatarski” nawiązuje do dawnego kresowo-tatarskiego świata 
ludowych zwyczajów i wierzeń.

„Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze” 
pod redakcją Joanny Kulwickiej-Kamińskiej i Czesława Łapicza są pracą 
zbiorową: oprócz polskich zawiera również teksty naukowców z: Litwy, 
Ukrainy, Białorusi, Rosji oraz Wielkiej Brytanii. Praca ważna, pomagająca 
w zrozumieniu tatarskiego fenomenu kulturowo-religijnego. „Trzy czoła pro-
roków z matki obcej. Myśl historyczna Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej” 
Wojciecha Wendlanda to kolejna książka szczególna, odsłaniająca zakres 
działań twórczych tatarskich intelektualistów, dotąd traktowany jakby 
dość marginalnie, na szerszą skalę właściwie prawie nieznany polskiemu 
czytelnikowi. Tatarska myśl społeczna i polityczna, analiza, ocena zdarzeń 
oraz sytuacji, wyrastająca z połączenia głęboko humanistycznej wrażliwości 
religijnej z praktycznymi doświadczeniami funkcjonowania w różnorod-
nym społeczeństwie, miała na celu syntezę najlepszych wartości Wschodu 
i Zachodu. Naprawdę warto sięgnąć po tę lekturę, podobnie jak po „Młode 
pokolenie polskich Tatarów” pióra Michała Łyszczarza, będące efektem wie-
loletnich badań autora, prowadzonych głównie wśród tatarskiej młodzieży 
ze szczególnym uwzględnieniem jej religijności i tożsamości etnicznej.

Interesujące są także książki Grzegorza Czerwińskiego, który podjął 
w nich tematy znane do tej pory co najwyżej garstce specjalistów. Pierwszą 
z nich są „Sprawozdania z podróży muftiego Jakuba Szynkiewicza. 
Źródła, omówienia, interpretacje”. Dzięki nim mamy okazję poznać postać 
muftiego, działacza religijnego i społecznego, bystrego obserwatora, 
szczerze troszczącego się o polską społeczność muzułmańską. Następna 
to „Wspomnienia, utwory poetyckie, eseje” Stanisława Kryczyńskiego, 
które Czerwiński wybrał, opracował i opatrzył wstępem. I znowu przy-
bliża nam człowieka, znanego dotąd przede wszystkim z jednej publikacji 
– „Tatarzy litewscy: próba monografi i historyczno-etnografi cznej”. Trzecia 
książka – „Podróże do serca islamu. Antologia międzywojennego repor-
tażu polskich Tatarów” – jest równie zajmująca, co poprzednie. Wszystkie 
zaś ukazują odmienne od stereotypów sylwetki i działania tatarskich inte-
lektualistów II Rzeczypospolitej. 

Mówiąc o autorach i książkach, warto wspomnieć też o wydawnic-
twach. Nie ma już od dawna monopolizujących rynek wielkich molo-
chów wydawniczych. Coraz częściej pojawiają się skromne ofi cyny, nasta-
wione często na jeden rodzaj publikacji. Wśród nich są także tatarskie oraz 
muzułmańskie. W okresie wychodzenia Rocznika Tatarów Polskich (1993-
2006), gdy jego redaktorem naczelnym był Selim Chazbijewicz, istniało 
Niezależne Wydawnictwo Rocznika Tatarów Polskich pod tą samą redak-
cją Selima Chazbijewicza, które opublikowało łącznie dwadzieścia jeden 
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pozycji tatarsko-muzułmańskich w formie suplementu. Periodyk znowu 
się ukazuje, kierowany tak jak poprzednio przez Selima Chazbijewicza, 
naturalną więc rzeczą będzie wznowienie suplementów. Pierwszym jest 
pamiątkowy album z fotografi ami z Wszechpolskiego Kongresu MZR 
w roku 1936, wydany wraz z bieżącym numerem Rocznika. 

Od kilku lat udaną działalność wydawniczą (dotowaną w większo-
ści przez ministerstwo administracji i cyfryzacji) prowadzi Muzułmański 
Związek Religijny w RP. Obok literatury religijnej, np. „Al Fatiha i 13 sur 
Świętego Koranu” (14 sur po polsku, arabsku i w transkrypcji), staraniem 
MZR ukazują się książki związane z tatarską kulturą (np. wspomniane powy-
żej „Muzyczna jurta – śladami Tatarów” i „Przysmaki z jurty. Tradycyjne 
przepisy kuchni tatarskiej”), wspomnieniowe („Żołnierskie wspomnie-
nia”), historyczno-biografi czne („Tatarskie biografi e. Tatarzy polsko-litew-
scy w historii i kulturze”), a nawet poetyckie – ciekawą inicjatywą są tu np. 
„Sonety krymskie. Qırım sonetleri” Adama Mickiewicza po polsku oraz 
w tłumaczeniu na język krymskotatarski, pióra Szakira Selima. Warto pod-
kreślić, że MZR jest również wydawcą czasopism: „Przeglądu Tatarskiego” 
i obecnej edycji Rocznika Tatarów Polskich. Sporadycznie przedsięwzię-
cia wydawnicze podejmuje też Muzułmańska Gmina Wyznaniowa MZR 
w Białymstoku. Dzięki długoletniej, byłej już przewodniczącej Halinie 
Szahidewicz opublikowano pierwszą w dziejach antologię poezji Tatarów 
polskich „Tatarskie wierszowanie. Oto moje dziedzictwo” i tomik poetycki 
Musy Czachorowskiego „Poza horyzontem”. W jego druku partycypowała 
inicjatywa wydawnicza Çaxarxan Xucalıq z Wrocławia.

Çaxarxan Xucalıq, przedsięwzięcie rodzinno-przyjacielskie, angażuje 
się w niskonakładowe publikacje, dotyczące przede wszystkim tematyki 
tatarskiej i muzułmańskiej. Dotychczas przyczyniło się do wydania mię-
dzy innymi „Prolegomeny do modlitwy” Abu al-Lajsa as-Samarkandiego, 
jednego z najwybitniejszych przedstawicieli szkoły hanafi ckiej; w tłu-
maczeniu i opracowaniu Marka M. Dziekana; „Nowojorskiego meczetu 
Rzeczypospolitej. Historii gminy tatarskiej w Stanach Zjednoczonych” 
autorstwa Antoniego Przemysława Kosowskiego, biografi i „Pułkownik 
Józef Korycki. Tatarski artylerzysta II Rzeczypospolitej” Wojciecha 
Jaskulskiego, klasycznej pozycji „Historia meczetu w Wilnie” Leona 
Kryczyńskiego, zapomnianego „Katechizmu z okazyi ochrzczenia 
Tatarzyna Budziackiego” księdza Michała Ignacego Wieczorkowskiego, 
„Ja sin. 36 sura Świętego Koranu” (tłumaczenie i transliteracja 
M. Czachorowskiego) oraz „Al-Kur’an al-Karim” w zapisie łacińskim 
(wespół z Najwyższym Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego). 

Bogatą działalność wydawniczą pochwalić się może Stowarzyszenie 
Jedności Muzułmańskiej. Ten szyicki związek wyznaniowy publikuje 
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nie tylko literaturę religijną, ale, co ciekawe, podejmuje też tematykę 
tatarską. Zawdzięczać to należy zainteresowaniom naczelnego imama 
SJM Rafała Bergera oraz jego wieloletnim kontaktom z Tatarami, szcze-
gólnie z Maciejem Musą Konopackim, piewcą tatarszczyzny, publicystą, 
działaczem społeczno-kulturalnym i międzyreligijnym, znanym dobrze 
również na Białorusi oraz Litwie. Z tekstami Konopackiego można zapo-
znać się w książce „Увесь свет Мацея Канапацкага” (w jęz. białoruskim) 
pod redakcją Leny Głogowskiej. Rafał Berger, przyjaźniący się z nim od 
dawna, został nieformalnym depozytariuszem jego archiwum, obejmują-
cego między innymi bogatą korespondencję z ludźmi rozmaitych wyznań, 
przedstawicielami nauki i kultury. Najpierw sięgnął do historii i powstała 
książka „Hassan Konopacki – Tatar, muzułmanin, bydgoszczanin”, o ojcu 
Macieja Musy Konopackiego. 

Potem opublikował listy Dżennet Dżabagi-Skibniewskiej w zbiorze pt. 
„Dżennet do Macieja” (współredakcja z Michaliną Berger), a następnie 
przedstawił jego samego: „Maciej (Musa) Konopacki. Udręczenie tatar-
skością”. I kolejne listy, które pisali „Ułani do Macieja” – mjr Aleksander 
Jeljaszewicz oraz por. Wieńczysław Barsegow-Pławiński. Najnowsza pozy-
cja nosi tytuł „Literaci do Macieja”, byli zaś wśród piszących między innymi: 
Kazimiera Iłłakowiczówna, Anna Kajtochowa, Jarosław Iwaszkiewicz i Jan 
Dobraczyński. Pisarze z zainteresowaniem i życzliwością odnosili się do 
tatarskiej społeczności, ujawniając przy okazji własne tatarskie koneksje 
(np. Jan Dobraczyński). Cóż... Znając przemożną skłonność Macieja Musy 
Konopackiego do prowadzenia korespondencji, bez obaw stwierdzić 
można, że materiału na dalsze książki z pewnością nie zabraknie.

W sumie, w latach 2004-2014 ukazało się blisko sześćdziesiąt ksią-
żek, poświęconych tematyce tatarskiej i powiązanej z nią muzułmańskiej. 
Poniższe zestawienie nie jest wszakże pełne, nie obejmuje bowiem publikacji, 
w których problematyka tatarska nie stanowi motywu głównego. W porów-
naniu z wcześniejszym dziesięcioleciem wyraźnie zauważalne jest przej-
ście od opisywania początków osadnictwa Tatarów na ziemiach Wielkiego 
Księstwa Litewskiego i Korony do czasów nam bliższych, międzywojnia oraz 
okresu powojennego. Obok autorów ze znacznym dorobkiem, pojawiają się 
naukowcy młodego pokolenia, którzy bardzo udanie podejmują nowe wątki 
z tatarskich dziejów. Prezentowane są postaci zasłużonych przedstawicieli 
społeczności tatarskiej i ich działalność, życie tatarskiej mniejszości, jej trady-
cje oraz zwyczaje. Jeżeli do wydawnictw książkowych dodamy jeszcze np. 
publikacje prasowe, teksty konferencyjne i okazyjne, wtedy dopiero okaże 
się, z jakim ogromem materiału mamy do czynienia.

W tę obecną rzeczywistość, także naukowo-literacką i kulturalną, coraz 
szerzej wpisują się sami Tatarzy. Nie tylko czytają, ale piszą i publikują: 
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książki naukowe, wspomnienia, poezję. Są zarówno odbiorcami, jak 
i twórcami. Wszystko to dowodzi, że trwające od ćwierćwiecza działania 
edukacyjne, między innymi wydawanie własnych czasopism, organizo-
wanie rozmaitych imprez okolicznościowych, utrzymywanie kontaktów 
z pobratymcami w sąsiednich krajach, pielęgnowanie zwyczajów i tra-
dycji, przyczyniają się do rozwoju tatarskiej społeczności. Mają ponadto 
Tatarzy liczne grono oddanych przyjaciół, którzy z wielką życzliwością 
oraz sympatią wspierają ich przy każdej okazji. Wielu z nich jest wśród 
autorów wymienionych powyżej książek.

Musa Czachorowski
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WYKAZ PUBLIKACJI Z LAT 2004-2014

* Aleksander Miśkiewicz, Janusz Kamocki, „Tatarzy Słowiańszczyzną obła-
skawieni”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 
UNIVERSITAS, Kraków 2004, ISBN 83-242-0287-0

* Selim Chazbijewicz, „Hymn do Sofi i”, Oddział Stowarzyszenia Pisarzy 
Polskich w Olsztynie 2005, ISBN 83-919014-1-6

* Musa Czachorowski, „W życiu na niby”, Teksty Literackie Etc. Mediana, 
Wrocław 2006, ISBN 83-918484-7-7

* Stanisław Dumin, „Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa 
Litewskiego”, wydanie II, Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, 
Gdańsk 2006, ISBN 83-89190-85-0

* Szajch Muhammad Salih al-Munajjid, „40 rad dla muzułmańskiego domu” 
(tłum. z jęz. czeskiego Musa Czachorowski), Teksty Literackie Etc. 
Mediana, Wrocław 2007, ISBN 978-83-918484-6-3

* Chasień Aleksandrowicz, „Księga Pamięci” (tłum. z jęz. ros. i białorus. 
Daniel Czachorowski), Teksty Literackie Etc. Mediana, Wrocław-Wilno 
2007, ISBN 978-83-918484-9-4

* Musa Czachorowski, „Samotność”, Eurosystem, Wrocław 2008, ISBN 
978-83-924102-8-7

* Musa Czachorowski, „Na zawsze * навсегда” (tłum. na jęz. ros. Tatjana 
Čachorovska), Soleczniki-Wrocław 2008, ISBN 978-83-60425-21-3

* Sylwester Milczarek, „Tryptyk tatarski”, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 
2008, ISBN 978-83-7606-027-9

* Jan Tyszkiewicz, „Tatarzy w Polsce i Europie. Fragmenty dziejów”, 
Akademia Humanistyczna, Pułtusk 2008, ISBN 978-83-7549-056-5

* „Islam. W poszukiwaniu wiedzy”, Centrum Kultury Tatarów Polskich, 
Gdańsk 2008, ISBN 978-83-60425-17-6

* Musa Czachorowski, „Rubajaty stepowe”, Çaxarxan Xucalıq Wrocław 2009, 
ISBN 978-83-60425-37-4

* Aleksander Miśkiewicz, „Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski w latach 
1945-2005”, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Gorzów Wlkp. 
2009, ISBN 978-83-928846-5-1

* „Kara-Batyr i Błękitny Koń” (nogajskie bajki ludowe, tłum. na jęz. ros. Daniel 
Czachorowski i Musa Czachorowski), Çaxarxan Xucalıq Wrocław 2009, 
ISBN 978-83-60425-37-4
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* Musa Czachorowski, „Poza horyzontem”, Muzułmańska Gmina 
Wyznaniowa MZR w Białymstoku, Çaxarxan Xucalıq Wrocław – 2010, 
ISBN 978-83-60425-42-8

* Artur Konopacki, „Życie religijne Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa 
Litewskiego w XVI-XIX wieku”, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2010, ISBN 978-83-235-0762-8

* Leszek Podhorodecki, „Tatarzy”, Bellona, Warszawa 2010, ISBN 
978-83-11-11801-0

* Teresa Zaniewska, „Wierzę w kismet”, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 
2010, ISBN 978-83-7583-196-2 (dzięki dotacji Heleny Radkiewicz oraz 
Haliny i Adama Szahidewiczów)

* „Al Fatiha i 13 sur Świętego Koranu”, Najwyższe Kolegium 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, Białystok 2010, ISBN 
978-83-60425-54-1

* „Tatarskie wierszowanie. Oto moje dziedzictwo”, Muzułmańska Gmina 
Wyznaniowa MZR w Białymstoku, Çaxarxan Xucalıq Wrocław – 
2010, ISBN 978-83-60425-39-8 (dzięki dotacji Heleny Radkiewicz)

* Abu al-Lajs as-Samarkandi, „Prolegomena do modlitwy” (tłum. z jęz. 
arab. Marek M. Dziekan), Çaxarxan Xucalıq Wrocław 2011, ISBN 
978-83-60425-68-8

* Rafał Berger, „Hassan Konopacki – Tatar, muzułmanin, bydgoszczanin”, 
Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej. Instytut Muzułmański, 
Warszawa 2011, ISBN 978-83-921662-6-9

* Antoni Przemysław Kosowski, „Nowojorski meczet Rzeczypospolitej. 
Historia gminy tatarskiej w Stanach Zjednoczonych”, Çaxarxan Xucalıq 
Wrocław 2011, ISBN 978-83-60435-71-8

* Józef Mucharski, „Nikt nie jest znikąd”, Fundacja Rozwoju Rejonu Gołdap, 
Gołdap 2011, ISBN 978-83-62424-00-9

* „Muzyczna jurta – śladami Tatarów” (opr. i red. Piotr Michałowski, Tomasz 
Miśkiewicz, Barbara Pawlic-Miśkiewicz), wydanie I, Najwyższe 
Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, Białystok 2011, 
ISBN 978-83-934341-1-4

* „Tatarzy – muzułmanie w Białymstoku. Informator” (opr. i red. Katarzyna 
Jędrzejczyk-Kuliniak, Barbara Pawlic-Miśkiewicz), Najwyższe 
Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, Białystok 2011, 
ISBN 978-83-934341-0-7

* „Увесь свет Мацея Канапацкага” (w jęz. białoruskim), wybór i red. tek-
stów Lena Głogowska, Ніва, Białystok 2011, ISBN 978-83-62857-04-3

* Katarzyna Jęrzejczyk-Kuliniak, Barbara Pawlic-Miśkiewicz, „Przysmaki 
z jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej”, Najwyższe Kolegium 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, Białystok 2012, ISBN 
978-83-934341-4-5
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* Fatima Buinovska, Sławomir Moćkun, „Kuchnia tatarska”, Muzeum Bitwy 
pod Grunwaldem, Grunwald 2012, ISBN 978-83-934441-0-6

* Selim Chazbijewicz, Sławomir Moćkun, „Tatarzy pod Grunwaldem”, 
Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Grunwald 2012, ISBN 
978-83-934441-1-3

* Selim Chazbijewicz, „Baśnie, podania i legendy polskich Tatarów”, 
Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, 
Białystok 2012, ISBN 978-83-934341-3-8

* Leonarda Dacewicz, „Antroponimia Tatarów litewsko-polskich w prze-
kroju historycznym”, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 
Białystok 2012, ISBN 978-83-61209-85-0

* Stanisław Dumin, Adas Jakubauskas, Galim Sitdykow, „Tatarskie biogra-
fi e. Tatarzy polsko-litewscy w historii i kulturze” (tłum. z jęz. ros. Musa 
Czachorowski), Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w RP, Białystok 2012, ISBN 978-83-934341-2-1

* Waldemar Jaskulski, „Pułkownik Józef Korycki. Tatarski artylerzy-
sta II Rzeczypospolitej”, Çaxarxan Xucalıq Wrocław 2012, ISBN 
978-83-60425-90-9

* Leon Kryczyński, „Historia meczetu w Wilnie”, Çaxarxan Xucalıq Wrocław 
2012, ISBN 978-83-60425-87-9

* Leszek Podhorodecki, „Chanat Krymski. Państwo koczowników na kresach 
Europy”, Bellona, Warszawa 2012, ISBN 987-83-11-12262-8

* X. Michał Ignacy Wieczorkowski, „Katechizm z okazyi ochrzczenia 
Tatarzyna Budziackiego”, Çaxarxan Xucalıq Wrocław 2012, ISBN 
978-83-60425-86-2

* Urszula Wróblewska, „Oświata Tatarów w Drugiej Rzeczypospolitej”, 
Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2012, ISBN 
978-83-7507-104-7

* „Dżennet do Macieja” (red. Michalina Berger i Rafał Berger), Stowarzyszenie 
Jedności Muzułmańskiej. Instytut Muzułmański, Warszawa 2012, ISBN 
978-83-935547-0-6

* „Ja sin. 36 sura Świętego Koranu”, Çaxarxan Xucalıq Wrocław 2012, ISBN 
978-83-60425-95-4

* Adam Mickiewicz, „Sonety krymskie. Qırım sonetleri” (tłum. na jęz. krym-
skotat. Szakir Selim), Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w RP, Białystok 2013, ISBN 978-83-934341-6-9

* Rafał Berger, „Maciej (Musa) Konopacki. Udręczenie tatarskością”, 
Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej. Instytut Muzułmański, 
Bydgoszcz 2013, ISBN 978-83-935547-1-3

* Musa Czachorowski, „Jeszcze tylko ten step...”, Najwyższe Kolegium 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, Białystok 2013, ISBN 
978-83-934341-5-2
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* Grzegorz Czerwiński, „Sprawozdania z podróży muftiego Jakuba 

Szynkiewicza. Źródła, omówienia, interpretacje”, Książnica Podlaska, 
Białystok 2013, ISBN 978-83-63479-12-8

* Piotr Czyżewski, „Alfurkan tatarski prawdziwy na czterdzieści części roz-
dzielony” (wyd. źródła Artur Konopacki), Uniwersytet w Białymstoku, 
Białystok 2013, ISBN 978-83-937860-0-8

* Michał Łyszczarz, „Młode pokolenie polskich Tatarów”, Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski, Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w RP, Olsztyn-Białystok 2013, ISBN 
978-83-64358-21-0

* Wojciech Wendland, „Trzy czoła proroków z matki obcej. Myśl historyczna 
Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej”, Towarzystwo Autorów 
i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2013, ISBN 
978-83-242-2290-2

* „Al-Kur’an al-Karim”, Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w RP, Çaxarxan Xucalıq, Wrocław 2013, ISBN 
978-83-60425-60-2

* „Muzyczna jurta – śladami Tatarów” (opr. i red. Piotr Michałowski, Tomasz 
Miśkiewicz, Barbara Pawlic-Miśkiewicz), wydanie II, Najwyższe 
Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, Białystok 2013, 
ISBN 978-83-934341-7-6

* „Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze” (red. 
Joanna Kulwicka-Kamińska i Czesław Łapicz), Towarzystwo Naukowe 
w Toruniu, Toruń 2013, ISBN 978-83-61487-09-8

* „Ułani do Macieja” (red. Rafał Berger), Stowarzyszenie Jedności 
Muzułmańskiej. Instytut Muzułmański, Warszawa 2013, ISBN 
978-83-935547-2-0

* Stanisław Kryczyński, „Wspomnienia, utwory poetyckie, eseje” (wstęp, 
wybór i opr. Grzegorz Czerwiński), Katedra Badań Filologicznych 
„Wschód – Zachód”, Białystok 2014, ISBN 978-83-64081-09-5

* Jan Sobolewski, „Żołnierskie wspomnienia”, Najwyższe Kolegium 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, Białystok 2014, ISBN 
978-83-934341-8-3

* „Literaci do Macieja” (red. Rafał Berger), Stowarzyszenie Jedności 
Muzułmańskiej. Instytut Muzułmański, Warszawa 2014, ISBN 
978-83-935547-4-4

* „Podróże do serca islamu. Antologia międzywojennego reportażu pol-
skich Tatarów” (wstęp, wybór i opr. Grzegorz Czerwiński), Katedra 
Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”, Białystok 2014, ISBN 
978-83-64081-11-8

Wykaz publikacji z lat 2004-2014



202202202 IV. RECENZJE

RAFAŁ BERGER

O KONOPACKICH W KSIĄŻKACH 

Maciej Konopacki, syn Hassana, urodził się 29.01.1926 roku w Wilnie. Od 
roku 1946 mieszkał w Bydgoszczy, gdzie ukończył Pierwsze Państwowe 
Liceum (obecnie I Liceum Ogólnokształcące). W roku 1956 zakończył stu-
dia rusycystyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Rok wcześniej podjął 
pracę w Redakcji Wiadomości Zagranicznych PAP, a następnie znalazł 
się w Polskim Radiu w Białymstoku, jako kierownik audycji, poświę-
conych mniejszości białoruskiej. Związany był z białoruskojęzycznym 
tygodnikiem „Niwa”, gdzie publikował artykuły o polsko-białoruskich 
związkach w literaturze przełomu XIX i XX wieku. W swej publicystyce 
zajmował się również sprawami tatarskimi (uważam, że należy on do naj-
wybitniejszych znawców tatarszczyzny w Polsce). Macieja można nazwać 
prekursorem powojennego tataroznawstwa. 

Przez lata gromadził zabytki polskich Tatarów, które obecnie znaj-
dują się w zbiorach Muzeum Historycznego w Białymstoku (początkowo 
w Muzeum Ziemi Sokólskiej Ośrodka Kultury w Sokółce). 

Od II Soboru Watykańskiego Maciej Konopacki swoją działalność 
publicystyczną w dużej mierze poświęca tematyce ekumenicznej, dru-
kując artykuły w prasie katolickiej, wygłaszając odczyty w instytucjach 
kościelnych i seminariach duchownych. Jest orędownikiem zbliżenia 
islamu oraz chrześcijaństwa w Polsce. Pod koniec pracy zawodowej zaj-
mował się też gerontologią. 

Maciej Konopacki w swojej działalności prowadził bogatą korespon-
dencję z ludźmi Kościoła, nauki, sztuki. Z wieloma swoimi pobratym-
cami, zwykłymi ludźmi zainteresowanymi historią Tatarów, szukającymi 
swoich tatarskich korzeni itp. 

Trudno mi dziś orzec od kiedy dokładnie, ale w pewnym momencie sta-
łem się biografem rodziny Konopackich. „Tytuł” ten nadał mi sam Maciej. 
Może początek to rok 2000, gdy w „Ekspressie Bydgoskim” ukazał się 
mój krótki artykulik, dotyczący pułkownika Hassana Konopackiego, ojca 
Macieja, dowódcy oddziałów białoruskich tworzonych w II RP z rozkazu 
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Józefa Piłsudskiego. Później, to 
moje „bydgoskie” pisanie nabrało 
tempa. 

W roku 2001 zaczęła dzia-
łać strona internetowa poświę-
cona Generałowi Bułak-Bałacho-
wiczowi, na której ukazał się 
biogram pułkownika. W grud-
niu 2002 roku Stowarzyszenie 
Jedności Muzułmańskiej w Byd-
goszczy na łamach swojego kwar-
talnika „Al-Islam” przypomniało 
postać pułkownika i rok 2003 (50 
rocznica śmierci) ogłosiło rokiem 
Hassana Konopackiego, co odbiło 
się echem wśród mniejszości bia-
łoruskiej w Polsce i społeczności 
tatarskiej na Białorusi. W roku 
2004 na łamach miesięcznika 
„Świat Infl ant” Maciej Konopacki publikuje artykuł zatytułowany „Syn 
o ojcu”. Rok 2006, wrzesień, to odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświę-
conej pułkownikowi, przy ulicy Mazowieckiej 11, i opisanie tych uroczy-
stości w „Świecie Infl ant”, w grudniu. 

 W 2007 roku również w „Świecie Infl ant” zamieszczono artykuł zaty-
tułowany „Pułkownik Hassan Konopacki”, a na łamach „Kalendarza 
Bydgoskiego” ukazał się tekst: „Tatar, muzułmanin, bydgoszczanin”. 
Rok później „Kalendarz Bydgoski” zamieścił fragment zatytułowany 
„Pozostaje na całe życie”, będący zapowiedzią książki o pułkowniku.

„Hassan Konopacki – Tatar, bydgoszczanin, muzułmanin” pod takim 
tytułem ukazała się w roku 2011, wydana przez Stowarzyszenie Jedności 
Muzułmańskiej, książka. Obaj z Maciejem bardzo się z niej cieszyliśmy, ja 
jednak wiedziałem, że czeka mnie jeszcze inna książka, dotycząca samego 
Macieja. Początkowo bardzo się przed tym wzbraniał, nie uważał, że 
jest postacią, o której należy pisać. Wiedziałem, że jest inaczej i w końcu 
udało mi się go przekonać. Pomogło w tym pogarszające się zdrowie 
Macieja, on sam zrozumiał, że czas nam ucieka. Zaczęliśmy penetrować 
wyjątkowo „niepoukładane” (słowo nader dyplomatyczne w stosunku 
do stanu faktycznego) archiwum Macieja. Odbywałem wielogodzinne 
z nim rozmowy. Książka „zaczęła się pisać”, ale dostrzegłem również 
sens wydawania korespondencji Macieja. Tak zrodził się pomysł cyklu 
„Listów do Macieja” i zanim w 2013 roku ukazała się książka „Maciej 

Rafał Berger z Maciejem Musą Konopackim 
(po prawej)
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(Musa) Konopacki. Udręczenie 
tatarskością”, w roku 2012 
wydaliśmy (wszystkie książki 
wydaje Stowarzyszenie Jedności 
Muzułmańskiej, które także je 
rozpowszechnia – niewielką część 
nakładu przekazujemy MZR) 
książeczkę „Dżennet do Macieja”. 
Przytoczono w niej część obszer-
nej korespondencji Konopackiego 
z Dżennet Dżabagi-Skibniewską1. 
Pod koniec roku 2013 ukazała 
się następna część cyklu zaty-
tułowana „Ułani do Macieja”, 
gdzie zacytowano listy mjr. 
Aleksandra Jeljaszewicza, ostat-
niego dowódcy 1. Szwadronu 
Tatarskiego 13. Pułku Ułanów 
Wileńskich i por. Wieńczysława 
(Barsegowa) Pławińskiego do-
wódcy 1. plutonu szwadronu.

Obecnie przygotowujemy kolej-
ną książkę zatytułowaną „Literaci 
do Macieja”. Znajdą się w niej fragmenty listów m.in. Kazimiery 
Iłłakowiczówny, Jarosława Iwaszkiewicza, Jana Dobraczyńskiego, 
Anny Kajtoch, Tytusa Karpowicza, Witolda Dąbrowskiego, Tadeusza 
Żychiewicza, emigracyjnego pisarza Wiesława Lasockiego i wielu innych. 
Chcemy, aby tym sposobem zawartość archiwum Macieja Konopackiego, 
stała się własnością większej liczby osób, a jednocześnie pokazujemy, że 
islam jest, zgodnie z jego uniwersalnym przesłaniem, inspiracją dla ludzi 
chcących działać na rzecz innych.

Poniżej przytaczam fragment tej nowej publikacji.

Historia pewnej karteczki
W listach Anny i Jacka Kajtochów, literatów z Krakowa, przewija się 
motyw karteczki wyrwanej z muzułmańskiego modlitewnika, którą 
Maciej Konopacki ofi arował Annie Kajtoch, kiedy ciężko chora, leżała 
w szpitalu (listopad/grudzień 1985 roku). 
1 Porucznik Dżennet Dżabagi-Skibniewska, obrońca Wybrzeża w 1939 roku, żołnierka Polskich Sił 

Zbrojnych na Zachodzie, dziennikarka, córka Ingusza Wassana Gireja Dżabagi, wybitnego działa-
cza kaukaskiego i muzułmańskiego.

Rodzice Macieja Musy Konopackiego, 
Helena i Hassan Konopaccy
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Skąd u Macieja wziął się ów modlitewnik, z którego wyrwał karteczkę 
podarowaną poetce?

W 1906 roku w Mińsku, w rodzinie tatarskiej, silnie przywiązanej 
do tradycji muzułmańskiej, urodził się Jakub Szegidewicz. Rodzina 
Szegidewiczów do roku 1921 przebywała na terenie Rosji bolszewic-
kiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej młody Jakub rozpoczął naukę 
w Średniej Szkole Handlowej Polskiej Macierzy Szkolnej. Po jej skoń-
czeniu został w roku 1935 powołany do służby wojskowej. Służył 
w Szkole Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie. To właśnie na 
lotnisku dęblińskim Jakub Szegidewicz uczył pilotażu córki Marszałka 
Piłsudskiego – Jadwigę i Wandę. Jadwiga w czasie II wojny światowej słu-
żyła w brytyjskiej służbie transportowej (ATA), Wanda jako por. pil. inż. 
wylatała kilkaset godzin i została odznaczona m.in. Medalem Lotniczym 
i Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami. 

Jakub Szegidewicz brał udział w obronie Warszawy, następnie dzia-
łał jako kurier w Związku Walki Zbrojnej. Aresztowany w grudniu 1939 
roku trafi ł na aleję Szucha (siedziba Gestapo). Po miesiącu przeniesiono 
go na Pawiak. W kwietniu 1940 roku trafi ł do izby chorych2, gdzie poznał 
franciszkanina – Ojca Maksymiliana Kolbe3. „Podszedł do mojego łóżka 
i usiadł naprzeciwko mnie. Wiedząc, że jestem innego wyznania, pocie-
szał mnie z wielkim wyczuciem, uwzględniając moje przekonania reli-
gijne. Wypytywał się o ilość moich ziomków w Polsce, miejsce osiedlenia, 
zwyczaje narodowe i religijne, prosił o wytłumaczenie poszczególnych 

2 Sławomir Hordejuk, Jan Jakub Szegidewicz (1906-1983). Wspomnienia w 30. rocznicę śmierci. [w:] 
„Przegląd Tatarski” nr 3/2013, Wrocław 2013, s 26.

3 Maksymilian Maria Kolbe (ur. 1894, zm. 1941. Franciszkanin, prezbiter, męczennik i święty Kościoła 
Katolickiego. W 1912 roku rozpoczął studia w Krakowie. Po kilku miesiącach wysłano go do 
Międzynarodowego Kolegium Serafi ckiego w Rzymie, gdzie w 1914 roku złożył śluby wieczyste, 
przyjmując imię Maria. Doktorat z fi lozofi i uzyskał w 1916 roku na uniwersytecie Gregorianum. 
W 1919 doktorat z teologii na Wydziale Ojców Franciszkanów. Rok wcześniej w 1918 roku przyjął 
święcenia kapłańskie. W 1927 roku założył klasztor w Niepokalanowie pod Warszawą. W latach 
1930-1935 prowadził działalność misyjną w Japonii, Chinach i Indiach. Po powrocie do Polski kie-
rował klasztorem w Niepokalanowie z 700 zakonnikami i nowicjuszami. Pozostawił po sobie nie 
tylko bogaty dorobek duchowy (wydawał pismo „Rycerz Niepokalanej” w nakładzie 750 tys. egz., 
także wydawane w języku japońskim w nakładzie 65 tys.!) - mało znanym faktem z życia Ojca Kolbe 
jest to, że interesował się także matematyką i fi zyką. Pozostawił opis statku (pojazdu) kosmicznego, 
który nazwał „etereoplanem”, napędzanego odrzutowo. Opis wynalazku wraz z obliczeniami opu-
blikowało czasopismo „Scienza per Tutti”. Do dziś uważa się, że jak na ówczesne czasy projekt był 
błyskotliwym przejawem myśli technicznej. W Niepokalanowie działała radiostacja (o. Kolbe był 
krótkofalowcem), elektrownia, drukarnia, różnego rodzaju warsztaty, straż pożarna. O. Kolbe inte-
resował się przekazywaniem obrazu za pomocą fal radiowych. 

 Po likwidacji klasztoru przez Niemców przebywał w obozie w Amtlitz i Ostrzeszowie. Zwolniony 
w grudniu 1939 roku wrócił do Niepokalanowa, gdzie pomagał wysiedlanym z Poznańskiego (w tym 
ok 2000 Żydom). 28 maja 1941 roku trafi ł do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (Auschwitz). 
W obozie, w zamian za współwięźnia F. Gajowniczka, został skazany na śmierć głodową. Zmarł 14 
sierpnia 1941 roku (po dwóch tygodniach głodu) dobity zastrzykiem trucizny. Beatyfi kowany przez 
Pawła VI (1971 r.), kanonizowany przez Jana Pawła II 10 października 1982 r. jako męczennik. 
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świąt mahometańskich oraz związanych z nimi tradycji (…) Z kontaktów 
osobistych przypominam sobie jeszcze to, że z porcji obiadowej Ojciec 
Kolbe oddawał mi zawsze swoje buraczki, przynosząc je do łóżka”4.

Pod koniec maja obaj, wysłani tym samym transportem, znaleźli się 
w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu (KL Auschwitz). Osadzeni zostali 
w bloku 14. Szegidewicz, jako „więzień polityczny” przebywał w Auschwitz 
pod fałszywym nazwiskiem, z fałszywą datą urodzenia i narodowością, 
jako Jakub Sahid, urodzony w roku 1917 – Turek, z zawodu pilot5. 

Obozowy dramat połączył przyjaźnią Szegidewicza i o. Kolbego. Maciej 
Konopacki pisał: „Na tym ciernistym szlaku […] franciszkanin i muzuł-
manin stali się sobie szczególni bliscy, przede wszystkim w wypełnianiu 
identycznego nakazu swych religii – służeniu bliźniemu”6.

Szegidewicz wspominał:
„Podchodzi on do mnie i mówi Sahibie, co znaczy po turecku panie. Już 

na Pawiaku w Warszawie więźniowie zmienili moje przybrane nazwisko 
Sehyd na Sahib. Zaintrygowało to mnie na początku, ale po chwili przy-
pomniałem sobie po wyglądzie i głosie, że jest to mój znajomy ze szpitala 
Pawiaka, ojciec Kolbe […] Wyjąłem z zanadrza pajdę chleba i wręczyłem ją 
ojcu Kolbemu, który przyjął tylko połowę. Niedługo trzeba było czekać, 
aby otrzymany ode mnie chleb ojciec Kolbe oddał komu innemu”7.

Szegidewicz działał w konspiracyjnym ruchu obozowym. W marcu 
1943 roku przeniesiono go do obozu w Neuengamme, koło Hamburga, 
Rok później znalazł się w obozie w Płaszowie koło Krakowa. W styczniu 
1945 roku podczas ewakuacji obozu uciekł, unikając niechybnej śmierci.

Po wojnie, w latach 1945-1951 pracował w Czechach, zaś od roku 1951 
do 1952 w Katowicach (kierownik sekcji BHP, kierownik Sekcji Socjalnej). 
Następnie wrócił do Czechosłowacji, gdzie – podobnie jak podczas pierw-
szego pobytu – pracował w resorcie zdrowia. Od roku 1961 ponow-
nie zamieszkał w Katowicach, pracował tam w Rejonowym Oddziale 
Stali Zwykłej „Centrostal”. W Katowicach zawarł związek małżeński 
z Elfrydą Skupin. Zmarł w roku 1983, pochowany został na Cmentarzu 
Komunalnym w Katowicach8.

Jakub Szegidewicz – muzułmanin – był, oczywiście obok Franciszka 
Gajowniczka9, za którego Ojciec Kolbe oddał życie w sierpniu 1941 roku, 

4 Sławomir Hordejuk, dz. cyt.; Relacja Jana Jakuba Szegidewicza z 13.04 1967 r. Dyczewski L.B. 
Człowiek człowiekowi… Rzecz o św. Maksymilianie Marii Kolbe, Oświęcim 1994, s. 166-167. 

5 Sławomir Hordejuk, dz. cyt. s. 26.
6 Maciej Konopacki. „Ludzka communio” w doświadczeniu międzyreligijnym: muzułmanie w otoczeniu 

chrześcijan w Polsce [w:] „Rocznik Tatarów Polskich”, t. III, Gdańsk-Toruń 1995, s. 155. Także [w:] 
Rafał Berger, Maciej (Musa) Konopacki. Udręczenie tatarskością, Bydgoszcz 2013, s. 160-161.

7 L.B. Dyczewski Człowiek człowiekowi…Rzecz o św. Maksymilianie Marii Kolbe, Oświęcim 1994, s. 166-167.
8  Sławomir Hordejuk, dz. cyt. s. 27.
9 Franciszek Gajowniczek (1901–1995), żołnierz II RP (sierżant), wzięty do niewoli po kapitulacji 
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najważniejszym świadkiem w procesie beatyfi kacyjnym franciszkanina. 
Pisał o tym ks. Konrad Szweda (poznał Szegidewicza w Oświęcimiu) 
w „Gościu Niedzielnym” nr 46/1984, w artykule zatytułowanym 
„Koronny świadek męczeństwa”. Ks. Szweda napisał: 

„Ojciec czytał swym trzem synom Koran, kształtował ich postawę 
etyczną. Matka – religijna, uczyła prawdziwej miłości bliźniego, wycho-
wywała dojrzałego człowieka”

Od końca lat sześćdziesiątych XX wieku Szegidewicz odwiedzał Macieja 
Konopackiego w Sopocie. Od tego czasu, aż do śmierci Szegidewicza, 
trwała ich znajomość. W roku 1971, rok po procesie beatyfi kacyjnym 
o. Maksymiliana, Konopacki pisał w liście do redakcji „Tygodnika 
Powszechnego”, z którym współpracował:

Redakcja „Tygodnika Powszechnego” 
Kraków, ul. Wiślana 12

Jestem zobowiązany Szanownej Redakcji za zamieszczenie mej notatki 
w nr. 1170 „Tygodnika Powszechnego” […]

Pragnę podzielić się z Redakcją swym wspomnieniem o spotkaniu 
z p. Jakubem Szegidewiczem z Katowic, który niedawno bawił w Sopocie. 
Jestem do głębi przejęty tym wszystkim, o czym mi opowiadał gość. Otóż 
przebywał wraz z Ojcem Kolbe w Oświęcimiu, nieraz stykając się z nim 
bezpośrednio. Ojciec Arnold z Niepokalanowa przez dłuższy czas poszuki-
wał byłego pielęgniarza z tego obozu zagłady, występującego wówczas jako 
Sehid – obywatel turecki. A był to przecież mój współwyznawca – Tatar 
polski. Przypadek zrządził, że dowiedziano się, kim właściwie jest ów Sehid.
Szegidewicz podczas specjalnego „procesu” dowiódł, że na przykład zace-
rował ojcu Kolbe guziczki u swetra. Dzisiaj Szegidewicz jest bardzo ser-
decznie przyjmowany w Niepokalanowie, ma zdjęcia z Ojcem Arnoldem, 
ciekawą korespondencję z Niepokalanowem. Jak mi mówił, występuje 
w dokumentalnym fi lmie o Ojcu Kolbe […] W czasach ekumenizmu ten 
fakt nabiera wręcz symbolicznej wymowy, dowodzi, że ekumenizm zawsze 
przenikał serca ludzi, a jedynie Janowe10 nauki go usankcjonowały. Tak to 
staram się widzieć i pojmować.

Z wyrazami najgłębszego szacunku – 
   Maciej Konopacki (Sopot, dn. 14 VII 71)

twierdzy Modlin Po ucieczce i próbie przedostania się na Węgry aresztowany przez Gestapo, 
a następnie, po siedmiu miesiącach barbarzyńskich przesłuchań, osadzony w niemieckim obozie 
koncentracyjnym w Oświęcimiu (wrzesień 1940), gdzie przebywał do października 1944 roku. 
Następnie w obozie w Sachsenhausen, Uwolniony przez Amerykanów w 1945 roku. Po śmierci 
został pochowany w Niepokalanowie. 

10 Jan XXIII.
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W czasie jednego z takich spotkań Jan Jakub Szegidewicz wręczył 
Maciejowi stary (przedwojenny), pożółkły chamaił – modlitewnik (Maciej 
w swoich artykułach i listach, dla lepszego zrozumienia pojęcia chamaił nazy-
wał go „brewiarzykiem”), zawierający modlitwy dua11 w języku arabskim. 

Kiedy w listopadzie 1985 roku dotarła do Macieja wiadomość o choro-
bie poetki Anny Kajtoch, mającej korzenie tatarskie (z domu Nogaj), z którą 
Maciej korespondował, nie zastanawiając się wiele wyrwał z „szegidowi-
czowego” chamaiłu kartkę z modlitwą, włożył ją w kopertę i wysłał listem 
poleconym do Jacka Kajtocha, męża Anny. Jak wynika z listów cytowanych 
dalej, karteczkę dostarczono do szpitala, szyjąc dla niej stosowny woreczek. 
Maciej zaś tłumaczył to tak: „Otóż postąpiłem tak, aby na modłę zwyczaju 
Tatarów kresowych darować znajdującej się w niebezpieczeństwie oso-
bie tekst odpowiedniej modlitwy. Kartka z nią powinna być stale noszona 
w jakiejś kieszonce, blisko serca, względnie zawieszana na szyi”. 

Od tego momentu zdrowie Anny zaczęło ulegać poprawie. 
Niebagatelna w tym rola przede wszystkim lekarzy, może jej tatarskiego 
pochodzenia i być może muzułmańskiej duajki…

Po latach w swojej powieści „Tamten Brzeg”, pani Anna opisała to 
wydarzenie12, a w egzemplarzu podarowanym Maciejowi Konopackiemu 
wpisała dedykację:

Maciejowi Konopackiemu, Najdroższemu Bratu z Plemienia, w gorącej 
podzięce za duajkę z chamaiłu i jej cudowne działanie (s. 207). Hanka13, 
Kraków 18 czerwca 1993 roku. 

Od tego czasu Maciej ogromną rolę przywiązywał do kartek z chamaiłu 
Jana Jakuba Szegidewicza, co wiąże się z moją osobistą refl eksją i wspomnie-
niem. Kiedyś, wraz z moją żoną Elżbietą, gościłem u Macieja w Sopocie. 
Wyjął on wówczas ów chamaił i mówiąc, że taki prezent daje tylko tym, 
których ceni i darzy przyjaźnią, wyrwał z niego kolejną karteczkę, ofi aro-
wując ją nam. Byliśmy bardzo wzruszeni, chociaż wtedy poznałem, czym 
naprawd ę jest tzw. mieszane uczucie. Duma i radość z prezentu, mieszały 
się z wewnętrznym bibliofi lskim krzykiem, aby tego nie robił. 

Dostałem w życiu kilka nagród, wyróżnień, nawet odznaczeń, 
ale żadne z nich nie jest dla mnie tak cenne, jak otrzymana od Macieja 
Konopackiego ta mała karteczka z chamaiłu Jana Jakuba Szegidewicza, 
koronnego świadka w procesie beatyfi kacyjnym o. Maksymiliana Kolbe. 

Rafał Berger
11 Dua (arab. i tur. – dosł. to, co nosi się przy sobie, amulet) – modlitwa (zwana także przez pol-

skich Tatarów-muzułmanów duajką), zawierająca osobiste prośby i podziękowania. W tradycji 
muzułmańskiej, tatarskiej, karteczki z takimi modlitwami nosiło się na szyi w specjalnie do tego 
uszytych woreczkach.

12 Anna Kajtoch, Tamten brzeg, Kraków 1993, s. 207-208.
13 Często przyjaciele i starsza część rodziny zwracała się do p. Anny „Hanka”, podobnie i ona tak się 

podpisywała w nieformalnych, bardziej poufałych listach.
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V. CZĘŚĆ LITERACKA
SULEJMAN MUCHARSKI 

BAKU, WALKA I MIŁOŚĆ

Od kilku miesięcy Tatarzy i Ormianie 
strzelali do siebie przez rzekę. Ormianie 
zza ułożonych na swoim brzegi worków 
z piaskiem. Tatarzy z okien murowanych 
domów nadbrzeżnych lub po prostu zza 
pierwszych lepszych głazów. Obie wro-
gie części miasta łączył jedyny most, uży-
wany przez nieliczną ludność różnego 
pochodzenia, zachowującą neutralność 
w odwiecznej nienawiści dwóch najlicz-
niejszych narodowości. Po ogłoszeniu 
niepodległości burżuazyjnych republik 
zakaukaskich, Tatarzy w tym mieście 
uważali się za prawowitych gospoda-
rzy i w zasadzie mieli słuszne prawo do 
rozbrojenia Ormian. Z drugiej zaś strony 
w tej walce nie chodziło o zdobycze tery-
torialne. Obie strony broniły własnego 
życia. Ulec – oznaczało ewentualne poderżnięcie gardła zwyciężonemu. 
Niekoniecznie tak musiałoby być, ale w to wierzono i ta wiara utrzymy-
wała dyscyplinę oraz bojowe morale w ormiańskiej części miasta. 

Tatarom zależało przede wszystkim na zdobyciu broni i amunicji, 
w tamtym okresie droższej od chleba, który zresztą był zastępowany 
ryżem. Przyszła stolica Azerbejdżanu była w rękach obcych, których 
można było wyprosić tylko przy pomocy broni, której świeżo powstałemu 
korpusowi tatarskiemu brakowało. Szukano różnych sposobów, aby temu 
zaradzić. Jednym z nich było zdobywanie broni od żołnierzy rosyjskich 
powracających z frontu kaukaskiego. Szły z niego eszelony pełne rewo-
lucyjnych żołnierzy na wszelki wypadek uzbrojonych. Tatarzy prosili 

Mogiła ppłk. Sulejmana 
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o broń. Życie rosyjskich żołnierzy nie było im potrzebne, ale który żołnierz 
odda broń cudzemu człowiekowi, do którego nie ma zaufania? 

W małym domku o płaskim dachu siedziało siedmiu jednoroczniaków-
-abiturientów przy stole z kilkoma butelkami wina. Poprzez gęste zasłony 
w oknach ledwo dostawało się gorące słońce. Była pora obiadu. Wielką 
izbę od kuchni oddzielała gruba, ciężka kotara. Siostra gospodarza wnio-
sła wielki półmisek płowu z baraniną, postawiła na stole, spojrzała przez 
dziurki jedwabnej czadry na kolegów brata i oddaliła się, by wejść jeszcze 
raz z miednicą pełną wody i ręcznikiem. Młodzi mężczyźni umyli ręce 
i zasiedli do uczty. Nabierali czterema palcami tłusty sypki ryż z kawał-
kami baraniny na swoje deserowe talerzyki i w tenże sposób przenosili do 
ust. Kwaśno-słodkie jadło zakrapiali obfi cie szklankami gronowego wina. 
Gdy mieli już trochę w czubach, jeden z nich, blisko dwudziestoletni junak 
o czarnej czuprynie, Gadżyjew, popatrzył w okna i cicho powiedział:

– Jutro w południe czeka nas gorąca robota. Koło dwunastej spodzie-
wany jest eszelon z rosyjskimi żołnierzami. Krzywdy im nie będziemy 
robić. Pociąg zatrzymamy, by oddali broń i niech jadą sobie z Allahem. 

– Sami nie damy rady – odezwał się młody, smagły i chudy kandydat 
na studenta.

– Niech cię głowa nie boli – rzekł spokojnie trzeci, niskiego wzrostu 
o szerokich plecach. – Po obu stronach toru przy wałach będą leżeć gotowi 
do akcji mieszkańcy sąsiednich okolic.

– Wszystko pójdzie gładko – wtrącił Gadżyjew. – Przygotujcie na 
wszelki wypadek konie i swoją broń. Szczegóły jutro o ósmej rano w szta-
bie. A teraz chodźmy do ogrodu na winogrona.

Wstali, umyli ręce i wyszli przez kuchnię na zaplecze domu, do niedu-
żego ogrodu. Nad głowami wisiało rusztowanie, z których zwisały ciężkie 
kiście czarnych winogron. Przy ogrodzeniach rosło parę drzewek mło-
dych fi gowców i granatów. Promienie chylącego się ku zachodowi słońca 
ledwo przebijały się do wnętrza ogrodu. Zbliżał się orzeźwiający wieczór.

Noc minęła spokojnie. Jej cisza rozdzierana była momentami przez 
pojedyncze wystrzały. Suche trzaski niby z bicza. Koło południa zawia-
dowca stacji przysłał gońca z wiadomością o zbliżającym się pociągu. Już 
ze stacji Akstafa sygnalizowali, że eszelon jest mocno uzbrojony. Przy 
otwartych drzwiach wagonów ustawiono karabiny maszynowe. Wszelkie 
propozycje, by zostawiono broń, odniosły wręcz odwrotny skutek – żoł-
nierze zorganizowali się, wybierając spośród siebie dowódców. 

Siedmiu zuchwałych młodych ludzi pod dowództwem Gadżyjewa 
wyruszyło na koniach w okolice stacji Jelisawetpol. Pokłusowali wzdłuż 
toru, porozmawiali z leżącymi w kryjówkach ludźmi w papachach i skrę-
cili za stacyjne magazyny. Trzech przy koniach, a reszta poszła na stację. 
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Ledwo zamienili kilka słów z dyżurnym ruchu, gdy w oddali ukazał się 
dym sapiącej lokomotywy. Pociąg posuwał się wolno z wielką ostroż-
nością. Na tendrze parowozu siedziało dwóch żołnierzy. Należało przy-
puszczać, że było to ubezpieczenie i jednocześnie zwiad drogi. Dyżurny 
ruchu, dając wjazd, ustawił jednocześnie czerwony sygnał do odjazdu. 
Maszynista stopniowo hamował. Pociąg stanął. Gadżyjew podszedł 
do środkowych wagonów i zapytał po rosyjsku, kto jest komendantem 
transportu. 

– My wszyscy dowódcy – odpowiedziało naraz kilku żołnierzy.
– Ale na pewno jest ktoś taki najstarszy?
– A czego ci potrzeba? – wysunął się do przodu ogromny żołnierz 

w rozpiętym szynelu.
– Chcieliśmy was poprosić – zaczął grzecznie Gadżyjew – żebyście 

zostawili nam broń. Wam ona nie jest potrzebna. Nawet może przeszka-
dzać. Dalej z bronią i tak was nie przepuszczą.

– My nikogo wcale nie będziemy o to prosić – odpowiedział buńczucz-
nie starszy.

– W takim razie nie pojedziecie dalej – powiedział spokojnie dyżurny 
stacji

– Coś powiedział? – wyskoczył z wagonu starszy.
Podszedł do dyżurnego, spojrzał z góry i rozkazał:
– Zwolnij drogę...
Patrzyli sobie z nienawiścią w oczy. Dowódca eszelonu odchylił połę 

płaszcza i położył rękę na kaburze pistoletu.
– Zwolnij drogę, albo...
– A jeżeli nie? – wtrącił Gadżyjew.
– Będziemy strzelać – odpowiedział.
Z wagonu podeszło kilku żołnierzy. Otarli spocone czoła, wzięli pod 

rękę dyżurnego stacji i poprowadzili do nastawni. Czerwone światło 
zniknęło. Rosjanie wskoczyli do wagonu i machnęli rękami w kierunku 
maszynisty. Pociąg ruszył. Gadżyjew ze swoimi towarzyszami pobiegli 
do koni. Ledwo zdążyli wskoczyć na siodła, gdy rozległy się pojedyn-
cze wystrzały, potem seria z karabinu maszynowego. Gadżyjew rozka-
zał zatrzymać pociąg. Konie przeszły w galop, Gadżyjew wyskoczył do 
przodu. Miał najszybszego konia. W prawym ręku trzymał pistolet. Trzeba 
było wyprzedzić lokomotywę i nakazać maszyniście zatrzymanie esze-
lonu. Osadził wierzchowca i podniósł rękę z pistoletem w stronę maszyni-
sty, który raptownie zahamował. W tym samym momencie jeden z siedzą-
cych na tendrze żołnierzy wycelował i strzelił w stronę Gadżyjewa. Jego 
prawa ręka zaczęła powoli opadać w dół, wypuszczając pistolet. Kula dra-
snęła ścięgno tuż przy dłoni. Koledzy doskoczyli. Pociąg stał. Z różnych 
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zakamarków wyskoczyli Tatarzy w papachach i rzucili się do wagonów. 
Żołnierze, zaskoczeni masą tubylców, przestali strzelać. Znali charakter 
rozpalonych kaukazczyków. Nie chcieli być baranami na rzeź. 

– Urus dobry. My tylko broń.
Oddali, pojechali. Gadżyjew zakręcił rękę urwanym kawałkiem koszuli 

i pojechał stępa w stronę miasta. Usłyszał gwizd lokomotywy. Obejrzał 
się. Eszelon oddalał się i malał z każdą minutą. Przy torach kolejowych 
Tatarzy układali broń, która błyszczała w promieniach gorącego słońca 
Zakaukazia. Nim odzyskał normalną władzę prawej ręki, korpus tatarski 
wspomagany turecką dywizją Enwera Paszy nie tylko rozbroił Ormian, 
lecz również oswobodził przyszłą stolicę Azerbejdżanu – Baku. 

Gadżyjew przyjechał do Baku w trzy dni po jego wyzwoleniu. O wal-
kach i wojsku zapomniał, marzył o dalszych studiach. Chwilowo stawiał 
pierwsze kroki w pewnym biurze naftowym, co dawało mu wystarczające 
środki do życia. Nim trafi ł do pracy, napatrzył się na wozy pełne zwłok, 
wywożonych za miasto do wspólnych grobów. Można było oglądać 
w bezwładzie ludzkie nogi i ręce zwisające z różnego rodzaju wehikułów, 
przejeżdżających głównymi ulicami. Tak po raz ostatni wywożono na 
cmentarz carską politykę narodowościową. Niebawem miała przejść do 
historii jako jedna z ciemnych plam w stosunkach międzyludzkich.

Gadżyjew zamieszkiwał w opuszczonym przez Ormianina hotelu. 
W dzień gorące powietrze wdzierało się poprzez wybite szyby, za to 
w nocy orzeźwiały chłodniejsze przeciągi. Pewnej nocy obudziły go 
odgłosy wystrzałów. Posypało się szkło z wiszącej cudem szyby. Położył 
materac pod ścianą przy oknie i leżąc na nim, nasłuchiwał odgłosów szyb-
kich kroków oraz nawoływań z ulicy. Pojedyncze strzały przybrały cha-
rakter bezładnej strzelaniny, która stale się oddalała. Po godzinie nastąpiła 
cisza i miasto pogrążyło się we śnie. Rano Gadżyjew dowiedział się, że do 
miasta w nocy wtargnęli od morza jacyś „biczerachowcy”, by uzupełnić 
swoje zapasy, nie wykluczając napadu na bank. Baku w tym okresie było 
magnesem dla wszelkich ciemnych elementów, w szczególności dla bia-
łych i ich popleczników.

Wydarzenia te dały początek nocnym orgiom i napadom. 
Niebezpieczeństwo czyhało na każdego przechodnia nawet wczesnym 
wieczorem. Szczególnie na kobiety. Nie chodziło o życie. Ono nikomu nie 
było teraz potrzebne – potrzebne były ubrania, zegarki, buty. Szerzył się 
bandytyzm rabunkowy. Władze musiały zastosować drastyczne środki. 
Opryszków zatrzymanych na gorącym uczynku wieszano bez pardonu 
w publicznym parku centrum miasta. Kilka ciał dyndało już z wywieszo-
nymi grubymi jęzorami. Na piersiach wisiały ogromne plakaty w trzech 
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językach: tatarskim, rosyjskim i ormiańskim. Przechodnie czytali, kiwali 
głowami z aprobatą oraz zadowoleniem. Skutki były natychmiastowe – 
po trzech dobach można było spacerować w środku nocy i wracać cało do 
domu. Można było pokazywać złote zegarki i chwalić się nowym garnitu-
rem. Nie było na nie chętnych. Życie wracało do normalnego stanu. 

Po kilku niedospanych nocach Gadżyjew postanowił poszukać nowego 
lokum. Życie w hotelu na dłuższą metę nie było możliwe. Przede wszyst-
kim postanowił nie karmić swoją krwią głodnych i zasuszonych „czoł-
gów”, przed którymi nie było obrony. Nie pomagały miseczki z naftą, 
do których wstawiał nogi żelaznego łóżka, na którym próbował spać. 
Obudzone pluskwy, niby wywiadowcy, lazły ze ścian i znienacka spa-
dały na swoją ofi arę. Doprowadzały do rozpaczy i zniechęcały do rado-
wania się pięknymi wieczorami, spędzanymi na nadmorskim bulwarze. 
Drobne fale biegły jedna za drugą i z pluskiem odbijały się od kamieni-
stego brzegu. Z każdym wieczorem ciągnęło od morza i od północy coraz 
chłodniejszym powiewem – kończyła się jesień.

Pewnego popołudnia Gandżijew szedł powoli pod górę wąską żwiro-
watą uliczką tuż przy bulwarze. Marzył o jakimś pokoiku w zacisznym 
domu, w pobliżu pracy. Skrzypnęła w murze gruba drewniana furtka, 
przy której ukazała się niska, zakutana w długą czarną chustę gruba i stara 
kobieta. Twarz miała odkrytą, ale na widok młodego człowieka, próbo-
wała ją częściowo zakryć. Gadżyjew zatrzymał się i po azersku zapytał, 
czy nie wie czasem o jakimś pokoju w tych okolicach. Uradowana ojczystą 
mową ożywiła się i wyraziła chęć ulokowania go tu zaraz w sąsiednim 
domu. Poszedł za kobietą. Po drodze zdążyła mu opowiedzieć, że jej męża 
wykończyli Ormianie przed oswobodzeniem miasta, że teraz mieszka 
u siostry i prowadzi go właśnie do własnego domu, z którego uciekła. 

Przeszli przez obszerne podwórze i weszli na drewniane ciemne 
schody. Przy wielkich szerokich drzwiach sięgnęła ręką pod czarne okry-
cie, wyciągnęła klucz i otworzyła drzwi. Weszli. Przekręciła kontakt i nikłe 
światło ukazało długi korytarz. 

– Proszę za mną – powiedziała cichym głosem.
Otworzyła drugie wysokie drzwi. Znaleźli się w dużym ciemnym pokoju, 

do którego ledwo sączyła się odrobina światła przez zamknięte okiennice. 
Pośrodku pokoju stał okrągły stół i dwa krzesła. Gadżyjew z zakłopotaniem 
patrzył na skromnie wyglądające umeblowanie. Szczególnie uderzył go 
brak czegoś na czym można spać. Pragnął tego więcej niż powietrza, jedze-
nia lub innych ziemskich i pozagrobowych rozkoszy. 

Gospodyni domu zrozumiała widać rozczarowany wyraz twarzy 
kandydata na lokatora. Pośpiesznie otworzyła kolejne drzwi, za którymi 
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ukazała się dość obszerna alkowa z polowym łóżkiem. Gruby materac 
i poduszka były przykryte kocem nie pierwszej świeżości. Ciemna chmura 
spłynęła z twarzy Gadżyjewa. A kiedy jeszcze przeszli przez następne 
drzwi na obszerny balkon, który wisiał tuż nad wąską uliczką prowadzącą 
wprost na bulwar, twarz jego przybrała wygląd człowieka szczęśliwego. 

– Dobrze, zostaję – powiedział. – Ile?
– Niech pan sam decyduje. Ruble mało co warte.
– Trzysta miesięcznie. Dosyć?
– Niech będzie – odpowiedziała cicho z zakłopotaniem.
– Aby nie było tylko lokatorek – powiedział, żartując.
– Owszem, są w drugim pokoju, ale to dwie bardzo spokojne i miłe 

młode Rosjanki. Mój krewny, jeden taki Ingusz przyprowadził...
– Ja nie o takich lokatorkach, pani nie zrozumiała.
Zdziwiona kobieta patrzyła mu w oczy, jakby nie wiedziała, o co cho-

dzi młodemu człowiekowi.
– Ja nie o tych płatnych. Tylko o tych, co siedzą za tapetami i czekają na 

takich jak ja.
Wreszcie zrozumiała. Przyłożyła dłoń do serca i rzekła;
– Niech mnie Allah skaże, jeżeli choć jedna tu mieszka.
 Nie skłamała. Przyszłość pokazała, że za tapetami nie było rzeczy-

wiście sublokatorów. Byli tylko mili współlokatorzy, których niebawem 
poznał.

Do pokoju, który zajmowały Lena i Ola, prowadziły drzwi z długiego 
korytarza. Dwa wielkie okna wychodziły na obszerne podwórze, a raczej 
pusty plac, na końcu którego stał wysoki murowany stary dom o kilku 
kominach. Był to skraj starej twierdzy. Ciche, odosobnione miejsce, dokąd 
wtedy nie dochodziło żywsze, bardziej pulsujące życie. Wymarzone dla 
odpoczynku i ucieczki od gwaru ulicznego. Urządzenie pokoju przy-
jaciółek było nader skromne. W rogu, wprost na podłodze, leżały grube 
materace niczym japońskie maty, przykryte starym, ale cennym dywa-
nem. Na nim kilka poduszeczek różnej wielkości. Przy oknie mały okrągły 
stoliczek, nakryty białą wiązaną serwetką. Dalej, w rogu, na odwróconej 
skrzyni prymus, kilka szklanek i garnuszków. Całe to wyposażenie uzu-
pełniało wiszące na ścianie sfatygowane lustro. Wszystko wskazywało na 
tymczasowość życia zamieszkujących tu osób. 

Okna pokoju wychodziły na południe. W letnie gorące dnie pełno tu 
było promieni słonecznych, a w noce gwiaździste – księżycowej poświaty. 
Gadżyjew po tygodniu zapoznał się z sąsiadkami, a raczej ze współloka-
torkami i zaczął wieczorami przesiadywać u nich. Czasami mówiły obie 
naraz:
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– Niech pan przychodzi dzisiaj na bliny rosyjskie. Jasne, że nie będą 
one prawdziwe, ale coś tam się zrobi.

Pewnego wieczoru Ola zaskoczyła Gadżyjewa znajomością jego nieda-
lekiej przeszłości:

– Z pana to nie byle jaki bohater – gonić tak na koniu pociąg.
– Skąd pani o tym wie, skoro panie siedzą w Baku?
– Niech pan lepiej spyta, gdzie nas nie było.
– Nie ma co wspominać o przykrych rzeczach. Przecież walczyłem 

z waszymi rodakami, a wy mnie przyjmujecie jako najlepszego gościa.
– Ale teraz jesteśmy pod waszą opieką – odezwała się Lena. – Tak jakby 

po trochu waszymi niewolnikami...
– Co ty wygadujesz – zadźwięczał wesoły głos Oli – ja tam nie czuję się 

niewolnicą i nie mam zamiaru iść do haremu. Wolę sama brać do niewoli. 
Prawda, panie... Niestety, nie znam pana imienia....

– Iskander.
– To mi nic nie mówi. Będę nazywała pana Saszą. Zgoda?
– Zgoda... Będę dla pani Saszą. 
I tak Iskander Gadżyjew, syn Szakira i Azymy, odwiecznych mieszkań-

ców okolic Jelizawietpola, został Saszą.

Nadeszła zakaukaska zima, bez śniegu i mrozów, ale z częstymi pory-
wistymi i chłodnymi północnymi wiatrami. Ola pracowała na nowo 
otwartym uniwersytecie w charakterze kreślarki i plastyczki, Lena prowa-
dziła skromne gospodarstwo. W wolnych chwilach czytała książki, a naj-
więcej i najczęściej, leżąc na materacach, pogrążała się w rozmyślaniach. 
Gdyby ktoś miał możność obserwować ją, pogrążoną w jej tylko znanych 
myślach, mógłby przypuszczać, że patrzy na rzeźbę. Jedynie poruszające 
się piwne oczy wskazywały, że nie jest głazem wyrzeźbionym przez przy-
rodę lub człowieka. Wszystko jednak zmieniało się z chwilą powrotu Oli 
z pracy. Bez względu na pogodę, ona przynosiła do domu słońce, radość, 
zadowolenie, ożywienie. Jednym słowem – życie. 

Sasza zaglądał co wieczór. We trójkę pili wieczorną herbatę. Jego stosu-
nek do tych dwóch kobiet nabierał dziwacznych cech. Do wnętrza mężczy-
zny zaczęły się wciskać dwa sprzeczne obrazy: dusza Leny i ciało Oli. Ten 
dualizm uczuć niepokoił go i drażnił jednocześnie. W tym samym czasie, 
gdy przyglądał się spadającym kasztanowym włosom Leny i w jej spokoj-
nej, zamyślonej twarzy widział abstrakcyjne, mało wyrażalne piękno, Ola 
drążyła uczucia Saszy niby robak jabłko. Stopniowo oddalał się od Leny 
i podświadomie zbliżał ku Oli, która doskonale to wyczuwała, a czym 
w zasadzie nie była zachwycona, chociaż z drugiej strony schlebiało to jej 
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ambicji jako kobiecie. Uważała zresztą, że głównym zadaniem kobiety jest 
ściąganie na siebie uwagi mężczyzny.

Pod koniec zimy zaczęło przygrzewać słońce. Sasza wstawał wcześniej, 
by odprowadzić Olę do pracy. W słoneczne i bezwietrzne poranki szli 
okrężną drogą, przez bulwar. Siadali nieraz na ławce i obserwowali łodzie 
kołyszące się na morzu. Snuli marzenia o przyszłości – Sasza o uniwersy-
tecie, Ola o szkole malarskiej. Potem biegiem opuszczali bulwar, wpadali 
w dołki, zderzali się ramionami, śmiali się jak sztubacy i rozweseleni wpa-
dali pomiędzy ludzi w centrum miasta. I tak prawie co dzień. Czasami zda-
rzało się, że Ola zaspała. Gadżyjew biegł wtedy po dorożkę, w której siadali 
przytuleni ramionami i kazali się szybko wieźć. Wydawał zarobione ruble 
i był szczęśliwy. Wystarczało, że jadąc odczuwał jej ciepłe ramię. Kiedy mil-
czał i na jego twarzy pokazywał się cień smutku, Ola mówiła:

– Tak bym pana wytargała za te włosy.
– Za co?
– Tak. Dla zabawy.
– Proszę – odpowiadał, i lekko skłaniał głowę w jej stronę.
Zapuszczała wypielęgnowane palce w jego włosy, przyciągała lekko 

ku sobie i patrząc mu w czarne, błyszczące oczy, dodawała:
– Ależ z pana dzieciak, a jest pan właściwie już studentem...
Starsza o parę lat od niego, Ola nie rozumiała, że Saszy wystarczała 

tylko jej obecność. Zadziwiała ją jego nieśmiałość. Może nie chciała uwie-
rzyć w szczere i bezinteresowne uczucia do swojej osoby.

Od jakiego czasu Ola zaczęła wracać z wysokim, około trzydziestolet-
nim przystojnym mężczyzną. Był to Ingusz z Machaczkały, który niegdyś 
jechał z nimi w jednym wagonie, a potem ulokował Lenę i Olę w tym 
właśnie domu swojej ciotki. Niekiedy znikali wspólnie i wracali póź-
nym wieczorem. Sasza towarzyszył Lenie. Siedzieli i przeżuwali własne 
myśli. Patrzył na nią jak na martwe bóstwo i bał się naruszyć jej niewy-
słowiony spokój. Najczęściej szedł do swojej alkowy, kładł się na łóżku, 
czytał i mało co rozumiał, gdyż postać Oli przysłaniała stale treść książki. 
Coraz bardziej zaczynał drażnić go ten Ingusz, który wcale nie podejrze-
wał Gadżyjewa o jakiekolwiek uczucia względem Oli. 

Któregoś wieczoru siedzieli wszyscy razem przy herbacie, którą jak 
zwykle z wdziękiem rozlewała Lena. Każdy siedział cicho i patrzył 
poprzez kolorowy płyn na dno swojej szklanki. Zdawało się, że wypatrują 
tam swojej przyszłości. Tylko Ola dostrzegła, że Sasza siedzi nachmu-
rzony, inny niż dawniej i ukradkiem zerka w stronę Ingusza. Niekiedy 
pili koniak i wino. Prowadzili wówczas zażarte dyskusje o bolszewizmie, 
mieńszewizmie, anarchizmie, kolonializmie i Bóg tylko wie, o czym jeszcze. 
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O wszystkim, co się działo na szerokim świecie i o tym, co powinno się 
dziać. Tyle koncepcji, ile głów. Tyle zgody, ile sprzeczności, a we wszyst-
kim Gadżyjew szukał pretekstu do atakowania Ingusza. Ola zaczynała 
rozumieć sytuację i natychmiast ucinała niebezpieczne dyskusje. 

Gadżyjew nabrał przekonania, że znikanie Ingusza z Olą nie było 
tylko wychodzeniem na zwykły spacer. W takich momentach zamykał się 
w swoim pokoju i udawał, że śpi. W rzeczywistości sprawdzał godzinę, o któ-
rej wracała, a potem i tak nie spał. Tymczasem słońce z każdym dniem coraz 
wyżej przesuwało się nad miastem i nagrzewało płaskie białe dachy domów. 
W parkach i na bulwarze raptownie zazieleniły się krzewy i drzewa. Zbliżała 
się wczesna bakińska wiosna. Znikały chłodne powiewy, chmury odpływały 
na zachód, noce stawały się gwiaździste i coraz cieplejsze. Zaprzestano pale-
nia mazutem w piecach, otwarto szeroko okna i drzwi balkonowe. Ciepło 
wdzierało się do mieszkań. Oddechy stały się głębsze i pełniejsze.

– Panie Gadżyjew – powiedziała pewnego popołudnia Ola. – 
Nadchodzi wiosna, a pan taki nachmurzony. To nieładnie. Robią się ładne 
poranki, grzeje pieszczotliwie słońce. Będzie pan mnie znowu odprowa-
dzał do pracy jak zeszłego roku, prawda? Niechże pan rozjaśni swoje obli-
cze i spojrzy na mnie. Na podłodze naprawdę nie ma niczego ciekawego.

Nie odezwał się i głowy nie uniósł. Po raz pierwszy zamiast imienia 
wypowiedziała jego nazwisko. To go zastanowiło. Miał chęć powiedzieć: 
„Niech odprowadza Ingusz”. Ale tego nie zrobił. Bał się, że utraci Olę.

Kiedy wieczorami spotykali się w pokoju przy herbacie, zapadała 
żenująca cisza. Teraz można by ich nazwać „Klubem ludzi milczących” 
lub „Klubem ludzi wyczekujących”, co byłoby właściwsze. Zdawało się, 
jakby zawisła nad nimi Nemezis, od której zależały losy tych tak różnych 
czterech charakterów.

Ola otrzymała nagrodę za pięknie wykonany plakat „Przyszłość Baku”. 
Z tego powodu urządziła małą uroczystość. Wino buszowało w głowach 
całej czwórki. Nawet Lena ożywiła się i wyszła chwilowo ze swej skorupy 
na światło dzienne. Jej marmurowa twarz rozjaśniła się, w kącikach ust 
ukazał się delikatny uśmiech i zaczęła nucić melodię o burłakach. Ingusz 
najpierw zaciągnął smutną melodię miłosną z operetki „Arszin małałan”, 
a potem wyszedł na środek pokoju, klasnął w ręce w takt lezginki i pod-
robił wkoło, by przejść do żywiołowych podskoków. Po krótkim tańcu 
wyszedł na korytarz i znikł w ciemnym pokoju Gadżyjewa. Otworzył 
drzwi balkonowe. Na czystym niebie migotały gwiazdy, sierp księżyca 
rzucał słabe światło na wieczorową ciszę. Ola wyszła za nim. Nie wracali. 

– Niech pan ich zawoła lub chodźmy wszyscy do pana na balkon – 
powiedziała Lena.
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– Zaraz sprawdzę, co się dzieje – rzekł Gadżyjew i wyszedł na kory-

tarz. Poprzez uchylone drzwi w jaśniejszym świetle gwiaździstej nocy 
zobaczył – niczym na obrazie – dwie postacie złączone w miłosnym poca-
łunku. Poczuł, jak krew uderza mu do głowy, gotów był rzucić się i roz-
szarpać tych bliskich sobie ludzi. Opanował się jednak, wszedł do ciem-
nego pokoju i umyślnie uderzył nogą o krzesło. Ingusz i Ola odskoczyli 
od siebie. Gadżyjew stanął w drzwiach balkonowych i drżącym głosem 
powiedział złośliwie:

– Przeszkadzam w kontemplacji przyrody, ale mój balkon nie jest … – 
nie dokończył.

– Czym nie jest balkon? – zapytała spokojnie Ola.
– … mój balkon nie jest dachem – dodał.
– Nie rozumiem... – wtrącił Ingusz.
– Kotki powinny wabić kocurów na dachu. Czyż nie tak, pani Olu?
– Jest pan bardzo złośliwy, panie Gadżyjew.
– Nareszcie pani zrozumiała.
Gadżyjew opuścił balkon, wszedł do alkowy, rzucił się na swoje 

polowe łóżko i chyba po raz pierwszy w życiu zapłakał. Tydzień później, 
po powrocie z pracy, zastał pusty pokój po współlokatorkach. Odeszły bez 
pożegnania. Patrzył na martwe wnętrze z wielkim materacem i drobnymi 
mebelkami. Przed oczyma, jak we mgle, stały mu dwie postacie: wysoka, 
zamyślona Lena i wesoła, jasna i rozświergotana Ola. Wydały mu się zja-
wami nie z tego świata, które zabłysły na krótko w jego życiu i zgasły jak 
poranne gwiazdy, pozostawiając mu pierwszy zawód, jaki może spotkać 
każdego młodego człowieka. Po dłuższym rozmyślaniu przyszedł do 
przekonania, że cała ta głupia historia, która dała mu kilka niezapomnia-
nych chwil, zakończyła się melodramatem z jego winy. 

Pewnego majowego popołudnia w korytarzu dało się słyszeć cięż-
kie kroki i cichą rozmowę. Gadżyjew wyjrzał. Z przodu dreptała gospo-
dyni, za nią wysoki barczysty mężczyzna w marynarskim ubraniu z dużą 
walizką. Pochód zamykała kobieta, mniej więcej czterdziestoletnia, wzro-
stu poniżej średniego, o twarzy okrągłej, wydatnych policzkach i małych 
oczkach.

– O, tu, na lewo – mówiła gospodyni łamanym językiem rosyjskim, 
otwierając jednocześnie drzwi do pokoju.

Mężczyzna z walizką wszedł pierwszy, rozejrzał się wkoło, zmarszczył 
brwi i rzekł:

– A na czym moja Daszeńka będzie spać, za pozwoleniem?
– A na tych chyba materacach – podchwyciła żona, nie czekając na 

odpowiedź gospodyni.
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– To tak po wschodniemu – śmiała się. – Jakby w haremie.
– Ale ci będzie twardo, Daszeńka ?
– Tak spały poprzednie lokatorki – wtrąciła gospodyni – i wcale nie 

narzekały. To grube materace, niech pan popatrzy.
– Ale one na pewno były młode, a moja Daszeńka, tego owego, jak to 

powiedzieć, ma kosteczki trochę starsze.
Mówiąc to, przygarnął silnie niedźwiedzim ramieniem żonę, patrząc 

jej w oczy.
– Nie ściskaj tak starszych kosteczek – powiedziała z gniewną miną 

– bo je jeszcze połamiesz. Materaców się nie boję. Nie gorzej będzie niż 
w kajucie. Niech odpocznę choć raz na lądzie. Mam dosyć tej wiecznej 
huśtawki na tym twoim kaspijskim jeziorze.

– Tylko nie jeziorze, bo się obrażę. To jest złote morze. A że kiwa się, to 
taka jego natura.

I tak Gadżyjew został współlokatorem słomianej wdowy. Mąż odjechał 
do Krasnowodska. Powrót przyrzekł w zależności od warunków. Morze 
należało w tamtym okresie do różnych bogów – wszystko się mogło przy-
darzyć. Z tego właśnie powodu postanowił na wszelki wypadek zapew-
nić swojej kochanej Daszeńce bezpieczeństwo na lądzie. Było ono pewniej-
sze niż na wodzie.

Daria Iwanowna Jegorowa (tak nazywała się ofi cjalnie nowa lokatorka) 
załatwiała sprawy gospodarcze pod nieobecność Gadżyjewa, a wieczo-
rem siedziała jak mysz pod miotłą i czytała stare sentymentalne romanse. 
Po ciężkich przygodach związanych z rewolucją i walkami czerwonych 
z białymi korzystała z zasłużonej samotności oraz spokoju. Raz byli na 
wozie, raz pod wozem, nim ostatecznie udało się z Wołgi wypłynąć na 
szersze wody Morza Kaspijskiego. 

Z nastaniem upałów w dzień zasłaniała okna, zaś wieczorami uchylała 
je szeroko i często siedziała przy nich bez światła, patrząc na sąsiednie 
domy i nasłuchując odgłosów życia z centrum miasta.

Gadżyjew miał szefa Polaka, niezmiernie dowcipnego człowieka po 
pięćdziesiątce, od kilku lat wdowca. Nie wymyślał własnych dowcipów 
lub powiedzonek, lecz miał wprost rzadko spotykaną pamięć do zasłysza-
nych kawałów i opowiadania ich w sposób nader zaskakujący. W podróży 
mógł przez całą dobę niemal bez przerwy rozśmieszać towarzystwo coraz 
to nowymi opowiadaniami. Był wprost nie do pokonania w tej dziedzinie. 
Dzięki swojemu talentowi towarzyskiemu zdobył serce starszawej, ale 
dużo młodszej od siebie panny i postanowił jeszcze raz spróbować mał-
żeńskiego szczęścia. Pierwszy związek był udany, ale małżonka wkrótce 
go opuściła, odchodząc na wieczny spoczynek pod sosnami o długich 
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igłach, zmęczona nieustannym śmiechem z opowiadanych o każdej porze 
dnia i nocy dowcipów z całego świata.

– Niech pan zgadnie – powiedział pewnego poranka do Gadżyjewa – 
co ja takiego wymyśliłem?

– Nowy kawał?
– Taki, jakiego pan nie spodziewa się.
– Słucham.
– Żenię się.
– Winszuję.
– Dziękuję, ale proszę o jeszcze.
– O co?
– O pańskie wielkie kawalerskie mieszkanie na weselną kolacyjkę. 

Moje nadaje się tylko do intymnego gruchania, a chciałbym zaprosić parę 
osób... Pan wie, z naszego biura.

– Służę pokojem i balkonem, bo drugi pokój już jest zajęty przez tajem-
niczą damę.

– Okazja do uniesienia rąbka tajemnicy.
– W jaki sposób?
– Po prostu zaprosimy tę tajemniczą damę do stołu.
– Ale kto ten stół przygotuje?
– A może tajemnicza dama?
– Spróbujmy.

Daria Iwanowna, przy pomocy właścicielki domu i panny młodej, urzą-
dziła pyszną rusko-tatarsko-polską kolację, suto podlewaną winem. Znalazł 
się nawet stary gramofon z nieco zardzewiałą tubą. Zdezelowane płyty roz-
brzmiewały skrzypiącymi, nieco fałszywymi melodiami starych walców, ale 
nie raziły uszu rozbawionych i roześmianych gości oraz gospodarzy. Nikt 
z tubylców nie uwierzyłby, że trwa uczta weselna, podczas której, zwycza-
jem kaukaskim, odbywa się chaotyczna strzelanina z pistoletów na wiwat. 
Zamiast strzałów co rusz rozlegał się niepohamowany śmiech po każdym 
dowcipie opowiedzianym przez pana młodego. Radosny nastrój leciał 
przez otwarte drzwi balkonowe i ginął w niedalekim listowiu bulwarowych 
drzew, którym słońce nie zdążyło jeszcze odebrać świeżej, zielonej barwy.

Wśród gości była młoda kobieta, podobna wyglądem i usposobieniem 
do Oli. Za dużo wypiła i wyszła do alkowy. Położyła się na polowym 
łóżku i przymknęła oczy. Gadżyjew zajrzał do niej, schylił się i pocało-
wał w policzek. Natychmiast podniosła się i powiedziała: 

– Myślisz, że jestem prostytutką... – i ponownie opadła na poduszkę.
Gadżyjew wycofał się cicho. Potem długo prześladowały go te słowa: 

„Myślisz, że jestem prostytutką...” Kiedy nad ranem żegnał tę kobietę, rzekła:
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– Może pan mnie odprowadzić.
Odprowadził. Po drodze ani razu nie wspomnieli o pocałunku. Oboje 

uważali zdarzenie w alkowie za zapomniany sen. 

Po uczcie weselnej Daria Iwanowna wróciła do swoich książek. 
Gadżyjew błądził w wolnym czasie po mieście, zapuszczał się w dziel-
nice handlowe, z odrazą patrzył na wiszące w jatkach ociekające krwią 
i usiane muchami ćwiartki i całe połowy krów. Po tych widokach nie 
mógł już jeść mięsnych obiadów. Innym razem poszedł wieczorem na 
spotkanie literackie z futurystami i słuchał przez godzinę patetycznych 
okrzyków na scenie. Nie mógł uchwycić treści ani sensu deklamowanych 
wierszy. Czasami wpadały mu do ucha słowa: „I trafi ł palcem w dziurę 
nieba”, po których, rozczarowany, wychodził, szedł na bulwar, nasłu-
chiwał plusku fal i wracał do swojej alkowy. Leżał. Próbował czytać, ale 
obraz Oli przeszkadzał mu w skupieniu się nad treścią. Zły, wstawał 
i wychodził na balkon. Patrzył bezmyślnie na ślepą ścianę sąsiedniego 
domu do późnej nocy.

Pewnego takiego wieczoru, siedząc na balkonie, usłyszał lekkie puka-
nie do drzwi. Przed nim stała Daria Iwanowna. 

– U mnie w pokoju jak w chlebowym piecu – powiedziała. – Jeżeli nie 
przeszkadzam, chętnie posiedzę na balkonie. Tutaj choć ciągnie od morza.

Gadżyjew przyniósł krzesło, ale Daria Iwanowna wolała stać oparta 
o marmurową balustradę. Był lipcowy gorący wieczór. Milczeli. Po jakimś 
czasie sąsiadka jednak usiadła, zakładając nogę na nogę. Jedwabny szla-
frok rozsunął się i odkrył jej okrągłe kolano. Mimo woli wyczuł, że kobieta 
ma na sobie jedynie to piękne, ze wschodnimi deseniami okrycie. Lewa 
ręka Darii przesunęła się po balustradzie i napotkała rękę Gadżyjewa. 
Lekko ją ścisnęła. Nie cofnął swojej i tak pozostali na dłuższą chwilę.

Połówka księżyca chowała się za listowiem drzew bulwarowych. 
Zapadała cisza. Na ciemnogranatowym niebie wibrowały gwiazdy. 
Jedna zabłysła, potoczyła się w dół i zgasła. Daria Iwanowna wstała, ujęła 
Gadżyjewa za ramiona, pocałowała w czoło i wyszeptała:

– Niech pan wpadnie do mnie za pół godzinki.

Przekraczając próg pokoju kobiety, która mogłaby być mu matką, 
Gadżyjew czuł tylko silne bicie własnego serca. Był posłuszny jej woli 
i szedł w nieznane niczym lunatyk. W pokoju paliła się maleńka lampka. 
Daria Iwanowna półleżała na materacach. Obok – mocno sfatygowana 
książka. Skierował się w stronę krzesełka przy stoliku. 

– Nie tak daleko, panie … Właściwie to jak panu na imię?
– Iskander.
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– Takie straszne. Może jakoś inaczej?
– Niech pani nazywa mnie w takim razie Saszą – rzekł.
– To już lepiej, ale niech no Sasza siada tutaj bliżej i wygodniej. O, tutaj, 

na tej poduszeczce, na materacu i niech mi Sasza opowie coś o sobie.
 Posłuszny Gadżyjew zajął wskazane miejsce. Przed jego oczami miał 

obraz Oli, na którą był zły, ale której nie mógł wyrzucić ze swojej głowy.
– Nie chcę takiego zamyślonego chłopca – powiedziała, wyciągając ku 

niemu rękę. – Założę się, Sasza, że pana coś gnębi.
Nie odpowiedział. Patrzył w błyszczące niby gwiazdy małe oczka 

kobiety, w twarz, która stawała się coraz bardziej ruchoma i żywa. 
Przyciągnęła go ku sobie i mocno pocałowała w usta. Wyczuł jej drżące 
ciało. Zgasiła lampkę.

– Kochany głuptasku – szeptała, zapuszczając jedną rękę w jego czarną 
czuprynę, a drugą zsuwała z niego piżamę.

Całowała jego ciało rozdygotana, pełna pożądania, którego nie umiał 
ugasić. Była rozczarowana i jednocześnie zachwycona. Zachłystywała się 
niepełną rozkoszą o jakiej marzyła, ale czuła słodycz zwycięstwa. 

Potem powiedziała, że go obudzi, aby się nie spóźnił do pracy. I rzeczy-
wiście obudziła – delikatnym muśnięciem warg po jego ustach. Otworzył 
oczy, wyciągnął ręce i przyciągnął ją do sobie. 

Gadżyjew przestał jadać na mieście. Daria Iwanowna czekała na niego 
z wielką niecierpliwością, czasami z nieuzasadnioną obawą. Wymyślała 
królewskie potrawy, na jakie można było sobie wtedy pozwolić. Po 
obiedzie długo pili herbatę z konfi turami, opowiadali sobie o różnych 
zdarzeniach w czasie wojny, najmniej rozmawiali o bieżących chwilach, 
jakby się bali je wypłoszyć. Daria Iwanowna nie wspominała o mężu, 
Gadżyjew unikał rozmów o poprzednich lokatorkach. Trochę czytali, 
a z nadejściem wieczoru kochali się na materacach. Daria Iwanowna 
zdawała się być nienasycona. Wpadała w egzaltację, pieszcząc swo-
jego Saszę, który przyjmował wszystko, uważając, aby jej przypad-
kiem czymkolwiek nie urazić. Żył chwilą, przede wszystkim młodością 
i wciąż ukrytą tęsknotą za Olą. 

– Mocniej mnie kochaj, mój najdroższy Saszeńka – szeptała mu do ucha 
w chwilach uniesienia.

– Mów do mnie, kochany... Mów, że jestem twoja, cała twoja... 
Powtarzaj, że mnie kochasz, kochasz....

Daria Iwanowna chciała, jeżeli nie prawdziwej miłości (bo o takiej wła-
ściwie nie myślała), to przynajmniej złudzeń. Wiedziała dobrze, że przyj-
dzie w końcu dzień, kiedy ich grzeszna miłość pęknie jak kolorowa bańka 
mydlana. Starała się o tym nie myśleć, żeby nie psuć tego co wciąż trwało.
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Minęły prawie trzy tygodnie. Gadżyjew wieczorami chodził na wykłady 
i nieraz wracał bardzo późno. Daria Iwanowna czekała cierpliwie i jeżeli 
długo nie przychodził do niej, to sama szła do niego. Siedzieli na balkonie, 
nabierali w płuca świeższego powietrza od morza i szli na materace. 

Kiedyś wrócił wyjątkowo późno. Był już po kolacji,odczuwał zmęcze-
nie i położył się spać, zamykając drzwi do alkowy. Zaraz po północy usły-
szał lekkie pukanie do drzwi. Domyślił się czyje. Udawał, że śpi. Pukanie 
natarczywie powtarzało się. Usłyszał głos:

– To ja, Sasza, twoja Daszeńka.
Nie odzywał się. 
Daria nie dawała za wygraną. Zastukała mocno i niemal błagalnym 

głosem powtórzyła:
– Sasza, otwórz. Bez ciebie nie mogę zasnąć. Nie bądź taki niedobry...
Wreszcie odeszła.
Na drugi dzień wieczorem opowiedział o snach, dręczących go ostat-

niej nocy. Wyraźnie słyszał, że ktoś dobijał się do jego alkowy. Nie mógł 
jednak się obudzić. Rano nic nie pamiętał. Po raz pierwszy skłamał. Daria 
Iwanowna uwierzyła. Była znowu szczęśliwa. 

Nastała druga połowa sierpnia. Od morza wiało z północy chłodniej-
szym wiaterkiem. Upały zmalały. Nawet w pokoju Darii, przy dwóch 
otwartych oknach, wieczory były przyjemne. Żadne zasłony, ani fi ranki nie 
tamowały dopływu świeżego, orzeźwiającego powietrza. Koniec sierpnia 
na Zakaukaziu jest początkiem okresu obfi tości. W ogrodach uśmiechają 
się do człowieka brzoskwinie, fi gi, granaty, winogrona. Zmierzchy są 
pełne zapachów owoców, krzewów i kwiatów. Powietrze staje się słodkie. 
Liście szepczą przy najmniejszym ruchu powietrza. Otaczająca przyroda 
uosabia człowieka do rozmyślań i czyni z niego marzyciela. Albo pogrąża 
w Nirwanę. 

Była wyjątkowa księżycowa noc sierpniowa, kiedy Gadżyjew nie wia-
domo już który raz przekroczył próg pokoju Daszy. Zaskoczył go wyjąt-
kowy wybuch jej temperamentu. Była po prostu wulkanem, który wyrzu-
cał z siebie gorącą lawę. Szeptała niby do siebie: „Może niedługo przyje-
chać. Co mu wtedy powiem? Czy nic nie powiem? Jak go spotkam? A co 
robić, jeśli zechce zabrać mnie za sobą?” Sasza wsłuchiwał się w słowa, 
które gubiły się w przestrzeni pokoju i które wydawały mu się tajemną 
modlitwą. Potem zapytał:

– Komu stawiasz pytania?
– Sobie, Saszeńka, sobie. Myślę o tym, że mój mąż może niedługo przy-

jechać. Może mnie zabrać. Jak ja będę żyła bez ciebie? Wiem, że jestem 
szalona, ale tak ciebie pokochałam...



224224 V. CZĘŚĆ LITERACKA224
I przygarnęła go mocno do siebie, mówiąc:
– Chodź do mnie, kochany. Niech się tobą nacieszę. Kto wie, jak długo 

będzie trwało nasze szczęście...
Kiedy Gadżyjew chciał wstać, żeby przejść do swojej alkowy, przytrzy-

mała go i powiedziała:
– Nie puszczę cię dziś od siebie. Jutro niedziela. Śpij ze mną.
I został. Zapadli w sen jakby pod działaniem haszyszu.

Właśnie tej pięknej księżycowej nocy do przystani towarowej w Baku 
dobił mały transportowy statek. Kapitan Jegorow zwolnił pomocni-
ków, pozostawiając dyżurnego. Zawinął w niedzielę, odwiedzić swoją 
Daszę, do której tęsknił już od kilku tygodni. Wiózł pieniądze i podarki. 
Miał zamiar poczekać do świtu, aby nie budzić żony. Nie mógł zasnąć. 
Przeszkadzała chęć wzięcia w silne ramiona kobiety, dla której wiózł 
wypoczęte i stęsknione ciało. 

Ta tęsknota zadecydowała, że opuścił kajutę i udał się w stronę twier-
dzy. Namacał klucz od drzwi wejściowych do korytarza, dobrze scho-
wany w bocznej strony kieszeni marynarki. Dostał go od właścicielki 
domu. Był to klucz po jej zabitym mężu. Miał zamiar o tym powiedzieć 
drogiej Daszeńce, ale przy czułym pożegnaniu zupełnie o nim zapomniał. 
Zresztą, czy ma to jakieś znaczenie? 

Droga od przystani była krótka. Nawet stąd widział okrągłą spicza-
stą wieżą, a tuż zaraz i upragniony dom. Wszedł na schody i sięgnął ręką 
po klucz. Delikatnie przekręcił, by nie robić hałasu, drzwi zostawił tylko 
przymknięte i cichutko skierował kroki w stronę pokoju żony. Nie zdzi-
wił się wcale, że drzwi, przez które padało pasmo delikatnego, dyskret-
nego światła księżycowego, były otwarte. Zatrzymał się. Przez otwarte na 
oścież okna widział okrągłą uśmiechniętą maskę księżyca nad wysokim 
kominem sąsiedniego domu. Potężne księżycowe światło zalewało pokój. 
W tej poświacie kamiennym snem spało dwoje ludzi – Dasza i Sasza. Ona 
trzymała rękę na jego piersi. 

Jegorow nie mógł ruszyć się z miejsca. Nogi miał niczym przygwoż-
dżone do progu. Nie wierzył sobie, nie wierzył własnym oczom i chciałby 
nie wierzyć księżycowi nad kominem. Ale jego blask był zbyt intensywny, 
żeby nie rozpoznać swojej żony. Mężczyznę widział po raz pierwszy i to 
prawdopodobnie zadecydowało, że zamiast się rzucić i rozszarpać, jeżeli 
nie obie ludzkie istoty pogrążone we śnie, to przynajmniej jedną, wyco-
fał się cicho, zamknął za sobą na klucz drzwi wejściowe i ruszył wolno 
w kierunku przystani. Stawiał na chodniku ciężkie kroki, których echo 
ginęło w nocnej ciszy. Z zaciśniętymi pięściami wszedł na pokład statku, 
oparł się o burtę i patrzył bezmyślnie na spokojne, lśniące lustro morza. 
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Po ściągniętych brwiach sądzić należało, że człowiek ten podejmuje jakąś 
decyzję wielkiej wagi. W rzeczywistości stał jak bezradne dziecko na 
pustyni. Wszelkie uroki nocy zostały bezlitośnie zmiażdżone. 

 Pierwszy odruch, jaki powstał po odzyskaniu przytomności umysłu, 
był bardzo prosty i poniekąd logiczny: natychmiast odjechać i nigdy więcej 
nie wrócić. To byłoby najlepszym oraz najprzyzwoitszym rozwiązaniem. 
Ale zaczęła w nim zwyciężać mroczna natura. Chodził po pokładzie, od 
dziobu do rufy i z powrotem. Miotał się niby zwierz w klatce. Wszedł do 
kajuty, położył się. Założył potężne ręce na głowę, mocno ją ściskał, próbo-
wał drzemać. Wyciągnął z szafki pół litra koniaku, odkorkował, przechylił 
i wypił do dna niby lemoniadę w gorący dzień przy dużym pragnieniu. 
Pragnienie rzeczywiście miał ogromne, tylko nie wiedział, jak je ugasić. 
Kiedy poczuł działanie alkoholu, odżyło raptem uczucie zemsty. Uczucie 
chyba najgorsze, jakie może powstać na samym dnie człowieczej duszy. 

Ledwo za miastem, za pasmem górskim, zaróżowiło się niebo, Jegorow, 
zmęczony myśleniem i odurzony alkoholem, zasnął. Gdy się obudził, 
był już dzień w pełnej krasie. Maleńkie fale chlupotały o burty stojących 
u przystani statków. Zdecydowanym krokiem udał się prosto do miesz-
kania żony. Chociaż klucz miał w kieszeni, tym razem mocno zapukał do 
drzwi. Otworzyła Dasza. Stała w szlafroczku skamieniała, trochę zdzi-
wiona, więcej może przestraszona. Nie dziwił się. 

– Coś taka niemrawa? Nie cieszysz się?
– Jeszcze jak, tylko tak znienacka. Jestem zaskoczona miłą niespodzianką...
– Stęskniłaś się chyba za mną, moje biedactwo?
– Jeszcze pytasz? 
I zawisła na jego silnym karku. Rozłączył jej ręce, wszedł do pokoju, 

zerknął nieuchwytnie na materace, usiadł na skrzypiącym krześle i niskim 
głosem powiedział:

– Pakuj się, bo zaraz odjeżdżamy. Smutno ci tutaj samej, lepiej nam 
będzie na morzu.

Nic nie mówiąc otworzyła walizkę, pozbierała drobne rzeczy i osobistą 
bieliznę. Ściągnęła paskiem i była gotowa do odejścia. 

– Idź prosto na przystań, ja wstąpię do gospodyni i rozliczę się.
Niosła dość ciężką walizką, na co nigdy dotychczas nie pozwalał, 

ale dzisiaj nie przywiązywała do tego żadnego znaczenia. Nawet jego 
posępny wygląd i poniekąd ofi cjalne zachowanie się nic jej nie mówiły. 
Była przekonana, a raczej przypuszczała, że jest zwyczajnie zmęczony 
nocną podróżą, bo przecież nie zapytała go, kiedy przyjechał. 

Jegorow zapłacił za mieszkanie i klucz, który skrzętnie schował 
w marynarce.
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Na obiad poszli do stołówki na bulwarze. Jedli, milcząc, i unikali 

patrzenia sobie w oczy. Wieczorem, na statku, poszli wcześniej spać. 
Daria Iwanowna próbowała spędzić nieuzasadnione, jej zdaniem, 
chmury z twarzy męża. Objęła go mocno, całowała po nieogolonych 
policzkach, a kiedy położyła swoje usta na jego wargach, nie tylko nie 
otrzymała żadnej wzajemności, lecz odwrotnie – zacisnął usta i odsunął 
Daszę od siebie. 

– Co ci jest, Miszeńka? – zapytała troskliwie. – Chybaś nie chory?
– Nie wiesz nawet jak ciężko... – odpowiedział wymijająco.
– Co ci dokucza? – ponowiła pytanie.
– Wszystko mi dokucza. Głęboko w środku strasznie mnie wszystko 

boli. Aż w mózgu wierci. Miejsca nie mogę znaleźć.
– Czego nie pójdziesz do lekarza?
– Na moją chorobę nie ma lekarza... Sama musi przejść...
– Nic nie rozumiem.
Zamilkli. Kręcili się, nie mogąc zasnąć. Jegorow utkwił wzrok w sufi -

cie. Myśli kłębiły się mu w głowie, wreszcie przybrały konkretny kształt: 
„A może wziąć tę hurysę tak za te długie włosy i opuścić to grzeszne ciało 
do morskiej słonej wody z pływającą ropą, tak trochę potrzymać i zapytać, 
co robiła pewnej nocy z soboty na niedzielę w księżycową noc?” Po chwili 
pojawił się nowy pomysł: „A może tak po prostu ścisnąć ją trochę za szyję 
i zapytać, czy nie wie przypadkiem za co jej dokuczam?”

Nie mógł i nie chciał pozbyć się jej tak od razu, za jednym zamachem. 
Przecież dawniej był do niej szczerze nie tylko przywiązany. Nie tylko 
lubił. Tyle lat ją kochał. Dała mu z siebie wiele; może żadna inna kobieta 
nie potrafi łaby tego zrobić. Im wyraźniej stawała mu przed oczyma ich 
wspólna przeszłość, tym bardziej łagodniał i tracił pewność. Chciał 
o wszystkim zapomnieć. Próbował podejść do swojej Daszy z ciepłym, 
dobrym sercem. Chciał, jak niegdyś, przycisnąć ją mocno do siebie, poca-
łować, zagubić się w jej jędrnym ciele. Dasza już się cieszyła oznakami 
wyzdrowienia. Ale kiedy dochodziło do zbliżenia, między nimi raptem 
pojawiała się księżycowa maska nad kominem i odpychał zdziwioną żonę.

Diabeł na nowo łechtał jego duszę i Jegorow czuł w sobie nieodpartą 
chęć dręczenia ciała, które niejedną noc musiało należeć do innego męż-
czyzny, kiedy on huśtany morskimi falami wiecznie powracał myślami do 
kochanej kobiety. Jeżeli zostawił ją samą na kilka miesięcy, to tylko dla jej 
dobra. Bał się, żeby na morzu nie przydarzyło się coś niedobrego. Czasy 
były niespokojne. Sam morza się nie bał. Wiele przeżył i wyszedł cało. 
Wierzył w swoją siłę. Teraz czuł, że siły i wiara go opuszczają. Wił się jak 
piskorz na piasku. 
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Na trzeci dzień odjechali do Krasnowodzka. Podczas jazdy szukał 
jak najwięcej pracy: miał nadzieję, że ona go uleczy. Na statku nie mogli 
się nadziwić zmianom w charakterze kapitana. Nie znajdywali żadnych 
widocznych przyczyn i nie bardzo rozumieli nadmierną gorliwość, która 
czasem przekraczała wszelkie granice. Wszędzie go było pełno. Chwytał 
się każdej roboty, nawet pomagał przy myciu pokładu. Ale robił wszystko 
z jakąś złością. Rzadko się odzywał do załogi, która szeptała, że ich sze-
fowi musiało się coś przytrafi ć paskudnego. Jednakże nikt nie miał odwagi 
podejść, nawet przy kieliszku, i po prostu zapytać:

– Michaile Pietrowiczu, dlaczego jesteście nie takim jak dawniej?
Daria Iwanowna miała aż za dużo czasu, aby rozmyślać nad przeży-

ciami ostatniego okresu. Łamała sobie głowę nad zmianą stosunku do niej 
Miszy, człowieka tak niegdyś czułego i dobrego. Gdyby mogła przypuścić, 
że on o wszystkim wie, to sprawa byłaby jasna, aż może za jasna i byłaby 
zadowolona, że jej pierwsze i pewnie ostatnie szaleństwo – z tą niby miło-
ścią – tak dobrze się zakończyło. Uważałaby wtedy, że jej w duchu prze-
baczył, tylko wyznaczył kwarantannę na oczyszczenie się, na ewentu-
alne przyznanie się do popełnionej winy, do błagania o przebaczenie, do 
całowania jego rąk i nóg. Ale skąd mógłby cokolwiek wiedzieć? Nikt nie 
widział, nikt nie wiedział, nikt nie mógł podejrzeć: dokoła ślepe mury bez 
okien. Czyżby inna kobieta w jego życiu? To chyba najpewniejsze. Z tym 
niepewnym przekonaniem mogła czasami zasnąć i resztę czasu poświę-
cała wypatrywaniu poprzez fale brzegu prawdziwej egzotycznej Azji. 

 
Do Krasnowodzka przybyli pod wieczór. Ze świeżego morskiego 

powietrza wpadli prosto w objęcia suchego, gorącego powiewu.
– Może byśmy tak poszli wykąpać się i popływać, Dasza – powiedział 

Jegorow.
Był od dziecka niepospolitym pływakiem. Jako szesnastoletni chłopiec 

przepływał bez odpoczynku dwukrotnie Wołgę pod Carycynem. Marzył 
o podróżach morskich i marzenia swoje zamknął ostatecznie na Morzu 
Kaspijskim. Dasza pływała „na pieska”. Jegorow o tym dobrze wiedział. 
Znał również doskonale każdy skrawek dna Morza Kaspijskiego w oko-
licy Krasnowodska. Wiedział, gdzie długo można iść jak po gładkiej 
pochylni, a gdzie raptem nogi usuwają się i fale niespodziewanie zakry-
wają głowę i do otwartych ust wpada wyjątkowo słona woda. 

Odpłynął daleko od brzegu. Dasza stała w wodzie, która sięgała jej 
zaledwie powyżej kolan, do połowy okrągłych i kształtnych, jak na ten 
wiek ud. Jegorow zawrócił w stronę brzegu i kiwnął ręką do żony: 

– Chodź, nie bój się – doleciało do jej uszu ze wschodnim wiatrem. – 
Tutaj płytko.
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Ruszyła, stopniowo macając ostrożnie po dnie palcami nóg. Woda się-

gała jej do piersi i zaczynała podrzucać do góry. Jegorow podpłynął, par-
sknął kręcąc mokrą głową i zachęcał żonę:

– Pływaj, kochanie, po falach życia. One zmywają z nas wszelkie złe 
myśli, czasami nawet grzechy.

Ostatnie słowo zazgrzytało nieprzyjemnie w jej uchu. Oderwała nogi 
od dna i zaczęła młócić wodę rękami i nogami. Przepłynęła może dzie-
sięć metrów i chciała stanąć na nogi. Dno uciekło. Zanurzyła się z głową, 
odbiła od dna i krzyknęła:

– Misza!
Był niedaleko. Udawał, że płynie do niej. W rzeczywistości wisiał 

w wodzie, przebierając rękami. Dasza ponownie skryła się w wodzie 
i jeszcze raz wynurzyła na powierzchnię z okrzykiem:

– Miszeńka, ratuj, ja tonę!
– Nie toniesz, nie toniesz – krzyczał z daleka. – Pij słoną wodę, ona cię 

oczyści, ona cię zbawi od wszelkich utrapień.
Ostatnie słowa nie dotarły do świadomości Daszy. Była już u kresu sił. 

Jegorow odbił się od wody, podpłynął do żony, wziął ją za podbródek, 
położył się na wznak i doholował do płycizny, postawił na nogi i zapytał:

– Dużo naleciało?
Bladła coraz bardziej. Nie odpowiedziała. Wyprowadził ją na brzeg, 

położył brzuchem na zgięte kolano. Nacisnął, wyleciało trochę wody. 
Ułożył na mokrym piasku. Otworzyła oczy.

– Zimno mi – wykrztusiła.
Położył ją na ubraniu i i przykrył swoją kurtką. Rozejrzała się dokoła 

i powiedziała:
– Żeby nie ty – utonęłabym...
– Też tak myślę – odparł.

Kiedy pewnego dnia wróciła z bazaru, zauważyła na stole grubą zakle-
joną kopertę. Wzięła do rąk i wyczuła jakiś twardy przedmiot. Otworzyła. 
Wyciągnęła z niej klucz, który wydał się jej dziwnie bliskim i znajomym 
przedmiotem. Położyła go na szafce, wyjęła z koperty duży arkusz papieru 
złożony na czworo. Usiadła na kanapie i przeczytała:

Dario Iwanowna,

Pewnej księżycowej nocy z soboty na niedzielę mogłem cię zabić we 
śnie razem z twoim młodym kochankiem. Mogłem was zmiażdżyć jednym 
uderzeniem pięści. Znasz moją siłę. Jeżeli nie zrobiłem tego, to równie dobrze 
wiesz, że w moim wielkim i silnym ciele siedzi malutka i strasznie litościwa 
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duszyczka, dzięki której nie mam na sumieniu ani jednego człowieka. Co 
ja mówię? Nie mam na sumieniu nawet psa lub kota. Chyba tylko rybę. 
Ale to już taki mój zawód. Pewnego popołudnia mogłem cię utopić, 
a raczej mogłem tylko cię nie ratować. Sama byś poszła na dno. I tego nie 
zrobiłem. Nie mógłbym potem znaleźć dla siebie miejsca na kuli ziemskiej. 
Za mną wlókłby się wiecznie twój okrzyk: „Miszeńka, ja tonę!” Takim 
słabym człowiekiem już jestem. Ale również nie mogę już być takim jak 
dawniej. Księżyc, który jest zwykle patronem i wspólnikiem zakochanych, 
nas rozdzielił na zawsze. Nie możemy nadal iść obok siebie jedną i tą samą 
życiową ścieżką. Stale będzie nas dzieliła uśmiechnięta, w naszym wypadku 
ironicznie, maska sierpniowego księżyca nad kominem sąsiedniego domu. 

Pragnąłem twojej śmierci, ale przekonałem się, że to nie rozwiąże 
sprawiedliwie naszego pożegnania. Biorę na siebie część winy: nie trzeba 
było zostawiać ciebie samej na długie tygodnie. Odjeżdżam na południe, 
do Iranu. Nigdy nie będę cię szukał i postaraj się o mnie nie myśleć. Jesteś 
jeszcze dość młoda, zdrowa i silna. Na pewno ułożysz sobie życie beze 
mnie. Przebaczam ci tę pomyłkę, która była może ponad twoje siły. Ale 
przebaczając, nie mogę, jak już powiedziałem, kochać cię jak dawniej, a bez 
szczerego uczucia życie jest niczym. Załączony klucz był największym 
naszym nieszczęściem. Gdyby nie on, wszystko byłoby pokryte tajemniczym 
milczeniem. 

 Jegorow
 

Sulejman Mucharski
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JAN SOBOLEWSKI

OJCIEC 

Na Kresach – na dalekim pograniczu – 
każda wioska żyła specyfi cznym klima-
tem, ludzie interesowali się tylko własnymi 
sprawami. W zasadzie nie zajmowali się 
tym, co działo się u sąsiadów. Chyba jedy-
nie jakieś większe wydarzenie w sąsiedz-
twie było komentowane przez społeczność 
iwanowską, ale trwało to niedługo i ule-
gało zapomnieniu, a ludzie przechodzili 
do bieżących problemów. Czasami, gdy 
ktoś odgrzebał zapomnianą myśl, słucha-
cze ograniczali się do potwierdzenia faktu: 
„ano, było tak, było...” – i na tym rozmowa 
się kończyła, zaś życie znowu toczyło się 
przez wieki udeptaną ścieżką. Natomiast 
to, co przydarzyło się we własnej wsi było 
długo komentowane. Rozpatrywano sprawę z różnych stron, przez długi 
czas nie schodziła z ust wiejskiej społeczności, zawsze bowiem znajdowali 
się zwolennicy i przeciwnicy, powstawały sprzeczki. Zapamiętałem kilka 
takich wydarzeń, tym bardziej, że sprawcą niektórych był mój Rodzic.

Ojciec nie był mężczyzną wysokim, ale sprawnym. Podczas wieloletniego 
pobytu w wojsku, wyszkolił się dobrze w walce na bagnety. Kiedy z bratem 
Romanem, pod wpływem fi lmu „Robin Hood”, próbowaliśmy walki na 
kije, Ojciec początkowo nam się przyglądał, potem powiedział: „To nie tak”, 
następnie wziął kij do ręki i zaczął wyjaśniać: „Wyobraźcie sobie, że jest to 
karabin z nasadzonym bagnetem. Prawą ręką trzymaj zawsze kolbę, a lewą 
za lufę, bagnet musi znajdować się po lewej stronie człowieka. Robisz zwrot 
tułowia w lewo i przeciwnika uderzasz lufą, odbijasz w lewo bagnet ataku-
jącego i uderzasz go piętką kolby, a tak się robi <kłuj przeciwnika>, a tak 
<kłuj z wypadem>. Natomiast atakiem markującym należy zmylić przeciw-
nika i zadać mu decydujący cios”.

JAN SOBOLEWSKI
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Ojciec pokazał nam jeszcze wiele sposobów obrony i przechodzenie 
z obrony do ataku. Staliśmy z otwartymi ustami i podziwialiśmy jego 
sprawność oraz umiejętności w zakresie szermierki. Ćwiczenia takie odby-
wały się dość często. Nie pomagała interwencja Matki, która mówiła: „Co, 
chcesz z nich zrobić żołnierzy? Oni na wojnę nie pójdą”. 

Niestety, Matka się myliła. Życie często płata fi gle. Ćwiczenia z Ojcem 
bardzo mi się przydały. Szermiercze umiejętności szybko sprawdziłem na 
kolegach. Zaraz uzyskałem wśród nich posłuch, zaś oni zaczęli unikać starć 
ze mną. Fakty te utwierdzały mnie w przekonaniu, że nie jestem niezdarą. 
Z czasem nabierałem coraz większej pewności siebie.

Pewnego letniego dnia wieś obiegła trwożna nowina, że po polach i ogro-
dach włóczy się wściekły wilk, atakuje bydło i pastuchów. Chłopi w mig się 
zmobilizowali – każdy chwytał co miał pod ręką: widły, kosę, cep – i poszli 
na obławę. Jednak wilk wymknął się im, zaczął uciekać do lasu. A tam, pod 
lasem, był akurat mój Ojciec z końmi, orał ziemię. Wilk gnał wprost na Ojca. 
Chłopi z obławy zaczęli krzyczeć, aby uciekał wraz z końmi. Ojciec szybko 
zorientował się w sytuacji, wyciągnął orczyk i ruszył wilkowi na spotka-
nie. Gdy wilk skoczył na niego, wtedy Ojciec walnął go orczykiem. Zwierzę 
padło na ziemię i zdechło. Nadbiegli chłopi długo kiwali głowami i dziwo-
wali się: „Jak to jednym ciosem ubić taką bestię”. Faktycznie, wilczysko było 
ogromne. Chłopi zaciągnęli padlinę na obrzeże lasu i tam spalili w  ognisku. 
Swąd spalenizny unosił się nad polami. 

We wsi długo o tym rozprawiano. Podziwiano Ojca za spryt i odwagę. 
Matka z początku nic nie mówiła, tylko potakiwała, ale w końcu nie wytrzy-
mała i rzekła: „Wielki mi bohater, ubił bestię. Ja tę bestię z domu pomyjami 
wygnałam”. 

Zaczęto Matkę wypytywać co i jak, aż zaczęła pomału opowiadać: 
„Było ciepło, pootwierałam w domu okna i drzwi. Zaczęłam robić wio-
senne porządki: myć okna, podłogi, wycierać kurze. Chciałam wynieść na 
podwórko brudną wodę, odwróciłam się i widzę, że przednimi łapami opar-
tymi o próg stoi jakaś bestia, ma wywalony ozór, a z pyska cieknie jej piana. 
Lunęłam pomyjami, wilk cofnął się do sieni. Skorzystałam z tego i zatrzasnę-
łam drzwi do mieszkania. Potem walnęłam o nie kilka razy pustym wiadrem. 
Nahałasowałam, wilk wyskoczył z sieni na podwórko, a ja zatrzasnęłam dru-
gie drzwi. Po chwili zobaczyłam przez okno, jak ulicą biegli uzbrojeni męż-
czyźni. Drań narobił szkody, w sieni musiałam zbierać brudną wodę.

Ojciec pokiwał głową i w końcu powiedział: „Ja go przed lasem ubiłem, 
a on przyszedł do mego domu w gościnę”. Zapanowało długie milczenie, 
wreszcie mężczyźni rozpoczęli rozmowę, ale całkiem na inny temat. Z cza-
sem skończyły się wspomnienia na temat wilka. Od tamtego wydarzenia 
minęło kilka lat, gdy znowu Ojciec dał znać o sobie.
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Aby mieć w gospodarstwie dorodne stado, trzeba było trzymać raso-
wego buhaja. Od dawna już trzymaliśmy u siebie dorodne, celowo dobie-
rane osobniki. Bydło wyganiano na pastwisko, a buhaj pozostawał w obo-
rze, mocno przywiązany łańcuchami. Jednego razu zbuntował się na taką 
niesprawiedliwość, porozrywał łańcuch, połamał wrota w oborze, na 
podwórku rozpędził chłopów ,usiłujących zagrodzić mu drogę, wreszcie 
wyłamał furtkę w ogrodzeniu i wybiegł na ulicę. Tam przewrócił kilka fur 
naładowanych sianem, zawrócił bydło gonione z pastwisk, rozpędził pastu-
chów, zatrzymał ruch uliczny. Bydła nie atakował, natomiast uganiał się za 
ludźmi. Przerażeni kryli się po domach lub włazili na drzewa.

Powiadomiono Ojca, że nasz byk demoluje wioskę. Ruszył więc 
wierzchem na koniu, zobaczyć co się dzieje. Kilka razy krzyknął: „Do 
obory!”, ale byk nie zareagował. Ojciec zawrócił wtedy konia i wjechał 
na podwórko. Za chwilę zobaczyłem go, jak z dubinką (coś w rodzaju 
maczugi) w ręku szarżował na byka i zdzielił go w łeb. Rozległ się tępy 
dźwięk; byk od uderzenia wygiął się, zakręcił wokoło, jakby chciał gnać 
za koniem, ale zrezygnował. Ojciec zawrócił wierzchowca i znowu naje-
chał na byka, przejeżdżając obok niego zadał kolejny cios. Buhaj wydał 
głuchy ni to ryk, ni to westchnienie. Ojciec krzyknął: „Do obory!” Byk 
podniósł łeb do góry, popatrzył na Ojca, na stado krów i przeciągle zary-
czał, ale nie był to już „zew bojowy”, obwieszczający wszystkim, że on 
tu jest mocarzem i władcą, a raczej żałosna skarga na swój los. Potem, ze 
spuszczonym łbem, kuśtykając, powlókł się do obory i stanął na swoim 
miejscu. Nikt do niego się nie zbliżał, stał nieprzywiązany, ale nie był to 
już ten sam agresywny zwierz. Wciąż stał nieruchomo, miał opuszczony 
łeb i bardzo smutne oczy. Nie przyjmował żadnego pokarmu. Przyszło 
kilku miejscowych „znawców” bydła, ale żaden z nich go nie dotknął. 
Ojciec uznał, że z buhajem jest niedobrze. Przyjechali kupcy, targiem usta-
lono cenę i powędrował na rzeź. Po tygodniu ten sam kupiec przybył do 
naszego domu i powiedział: „Byk z wielkim trudem pokonał drogę do 
Klecka, po uboju i rozbiorze tuszy stwierdzono, że w dwóch miejscach 
były połamane żebra”.

Matka nie odezwała się, tylko popatrzyła na Ojca, zaś na drugi dzień 
dubinkę wrzuciła do pieca.

We wsi wydarzenie z bykiem długo nie schodziło z ust. Podziwiano 
sprawność Ojca. Mówiono, że takiemu strach wchodzić w paradę. 
Mieszkańcy wsi zaczęli odnosić się do niego z większym szacunkiem. Ale 
widać było, że te komentarze i pochwały nie cieszyły Ojca. Jednego razu, 
zwracając się do Matki, powiedział: „Ja nie zamierzałem tak mocno pobić 
byka, tylko tak trochę chciałem go poskromić, bo nadto stawał się agre-
sywny, nikogo nie chciał słuchać. A stało się tak, jak się stało”. 
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Miejsce buhaja w naszej oborze niedługo świeciło pustką. Ojciec znowu 
kupił rasowego byczka. Nazwaliśmy go Mikrusem, bo faktycznie od swego 
poprzednika był o wiele mniejszy i młodszy.

Wszelkie wydarzenia we wsi są długo komentowane przez miej-
scową społeczność, ale i one z czasem ulegają zatarciu w ludzkiej pamięci. 
Czas wszystko łagodzi, zaciera ostrość widzenia spraw – jakby pokry-
wał je mgiełką i tak wydarzenia te odchodzą do historii. Podobnie było 
i tym razem. Po upływie roku zaprzestano mówić o zbuntowanym byku. 
Każdego gnębiły własne troski i zmartwienia. U chłopa rzadko pojawiła się 
radość na twarzy: gdy tak się stało, to musiało przytrafi ć się coś nadzwy-
czajnego. Alkohol też nie dawał wesołości. Chłopi upijali się na smutno.

Szara codzienność wsi znowu została zmącona. Sprawcą zdarze-
nia ponownie był mój Ojciec. Było to już po scaleniu wiejskich gruntów 
i wydzieleniu ziemi dla poszczególnych gospodarstw w jednym kawałku. 
Wieś rozbito na kolonie. Naszemu gospodarstwu wykrojono ziemię tak, 
że w części stykała się z gruntami sąsiedniej wsi, zwanej Kirkowszczyzna. 
Właśnie tam na naszym polu była posiana koniczyna. Stryj Bronisław, mój 
Ojciec i ja jechaliśmy furą ciągnioną przez parę dorodnych koni. Mężczyźni 
cicho rozmawiali o sprawach gospodarskich, a ja wygodnie rozłożyłem 
się na furze i obserwowałem zawieszonego w przestworzach skowronka, 
który uparcie powtarzał tę samą melodyjkę. Podziwiałem ptaszynę – parę 
razy machnie skrzydełkami i długo nieruchomo wisi w powietrzu. Raptem 
fura stanęła, Ojciec zeskoczył z wozu i pobiegł przed siebie. Dopiero teraz 
zauważyłem, że w naszej koniczynie popasał jakiś koń. Ojciec złapał konia, 
rozwiązał mu pęta i przyprowadził do fury, do której go uwiązał. Była to 
dość nędzna szkapina – zapadnięte boki, wystający grzbiet; rzadka, wytarta 
grzywa.

Wybrano miejsce postoju, wyprzężono konie, mężczyźni zaczęli oglą-
dać i szacować szkodę, jaką uczynił obcy koń w łanie koniczyny. Była ona 
w wielu miejscach doszczętnie zdeptana. W oddali zauważono, że coś na 
miedzy leży. Wszyscy trzej poszliśmy tam. Na rozścielonej derce spał jakiś 
mężczyzna. Kopnięciem w pośladki, Ojciec obudził go. Mężczyzna powoli 
wstał, rozejrzał się wokoło, popatrzył na Ojca, później wzrok przeniósł na 
stryja, długo przyglądał się koniom, przywiązanym do fury – widocznie 
oceniał powstałą sytuację, która nie była dla niego korzystna. Wreszcie 
powiedział: „Zasnąłem, a koń wszedł w koniczynę, miał paść się na między. 
Proszę wybaczyć za to wydarzenie. Jeden raz to się zdarzyło. Byłem zmę-
czony, zasnąłem. Więcej to się nie powtórzy, proszę oddać mego konia”. 

Stał przed nami mężczyzna dobrze zbudowany, wysoki, ubrany w płó-
cienne spodnie i koszulę wypuszczoną na spodnie. Na nogach nie miał żad-
nego obuwia. Nie było widać u niego żadnej pokory. Słowa przepuszczał 
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przez zaciśnięte zęby. Wydawało się, że nie mówi, a raczej warczy i szykuje 
się do skoku niczym drapieżny zwierz.

Zarówno Ojciec, jak i stryj przyjęli postawę bojową. Nie uszło to uwadze 
chłopa, nie był już taki hardy. Pokornie zaczął prosić o oddanie mu zare-
kwirowanego konia. Powtarzał, że jeden raz to się zdarzyło, iż koń wszedł 
w koniczynę. 

Ojciec zrobił krok do przodu w kierunku chłopa, wskazując na niego 
palcem powiedział: „Kłamiesz jak podły pies! Konia tu pasłeś przez cały 
tydzień, ślepy nie jestem, widzę ile tu jest zdeptanej koniczyny! Skosisz tę 
część zdeptanej koniczyny – tu Ojciec ręką pokazał o jaką część chodzi – 
wtedy dostaniesz konia, inaczej sprzedam go na jarmarku za tani grosz”.

Ojciec odwrócił się i poszedł do wozu, za nim podążył stryj i ja. Chłop 
został na między. Coś tam mówił do siebie, wymachiwał rękoma, obracał 
się wkoło, przestępował z nogi na nogę, w końcu podniósł z ziemi derkę 
i wolnym krokiem zaczął zbliżać się do wozu. Gdy podszedł, padł przed 
Ojcem na kolana i zaczął płaczliwie prosić: „Panoczku, daruj moje winy, 
mnie durnemu chłopu – tak jak to czynili twoi dziadowie i pradziadowie. 
Oddaj konia. Kartofl e trzeba radlić, inaczej zielskiem zarosną. Robotę tę 
muszę zrobić u siebie i u mojej siostry, ona jest biedna , nie ma konia. Tak, 
że zgodziłem się radlić kartofl e u mego sąsiada. Koniem trochę dorabiam, 
jestem biedny, daruj i oddaj konia, ja panoczku koniczynę skoszę”.

Ojciec długo przyglądał się chłopu, potem powiedział: „Zabieraj konia, 
ale zdeptaną koniczynę skosisz”. 

Chłop wstał z kolan, odwiązał od wozu swego konia, na jego sterczący 
grzbiet zarzucił lnianą derkę i wskoczył nań jednym ruchem. Kilka razy 
energicznie uderzył piętami w brzuch konia i odjechał. Trochę się zdziwi-
łem, że chłop nie złożył żadnego podziękowania za wydanie zwierzęcia. 
Kiedy, według swego mniemania, odjechał na bezpieczną odległość, zawró-
cił szkapę w naszym kierunku i na całe gardło zaczął krzyczeć: „Ej, ty … 
taki i owaki synu! O takiego – tu chłop pokazał rękę zgiętą w łokciu – skoszę 
tobie koniczynę. Sam będziesz nad nią grzbiet zginał. Wielki mi pan. Taka 
… twoja mać”.

Był tak zacietrzewiony w ruganiu nas, pewny swego bezpieczeństwa, że 
nie zwracał uwagi, co robią mężczyźni przy wozie. Początkowo byli obo-
jętni na wyzwiska chłopa. Zauważyłem jednak, że u stryja Bronisława drga 
muskuł na policzku, a Ojciec jakby zesztywniał, czynności wykonywał nie 
tak jak zawsze, jakby ukradkiem, jakby cudzymi rękami. Odwiązał klacz od 
wozu, wziął za wodze i odprowadził na bok, jakby chciał ją popaść na między. 
Nie zauważyłem, kiedy wsiadł na jej grzbiet, widziałem tylko, że jak burza 
gnał w kierunku chłopa, miękka ziemia rozpryskiwała się spod kopyt na 
boki. Jeździec był nisko pochylony, twarzą prawie dotykał końskiej grzywy. 
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Chłop nie od razu dostrzegł ,co się dzieje. Zanim konia zawrócił, zanim 
zmusił go do biegu, Ojciec był już przy nim. Zamach i uderzenie pięścią, 
chłop jak kłoda zwalił się na ziemię. Ojciec zatrzymał konie, zawrócił i krzyk-
nął: „Wstawaj!” Mężczyzna nie tylko nie wstał, ale nawet nie poruszył się. 
Ojciec zeskoczył z klaczy i zaczął mu się przyglądać, wreszcie kopnął go 
i powtórzył: „Wstawaj”. Chłop pomału zaczął się podnosić z ziemi. „Bierz 
konia i prowadź go do wozu” – zakomenderował Ojciec. Niedawny hardy 
przeciwnik teraz ledwie szedł na miękkich nogach. Bez szemrania wyko-
nał polecenie. Przywiązał swego konia do wozu, odszedł parę kroków na 
bok i stanął ze opuszczonymi rękoma, ponuro patrząc w ziemię. Wyglądał 
nieciekawie, był całkowicie zaskoczony wydarzeniem, które przed chwilą 
zaszło. Nie był to już buńczuczny i zadziorny mężczyzna, a raczej człowiek 
pełen rezygnacji.

„I co ja teraz mam z tobą zrobić?” – powiedział Ojciec. „Proszę, bij mnie” 
– tu chłop ściągnął z siebie koszulę, padł na kolana i wystawił swoje chude 
plecy. Zarówno stryj, jak i Ojciec byli całkowicie zaskoczeni takim postę-
powaniem. Spoglądali jeden na drugiego, jakby chcieli powiedzieć: „Co on 
wyprawia”. Chłop jednak domagał się bicia, krzyczał: „Bierz powróz i wal 
po plecach! Chłopu nie należy okazywać współczucia, bo on od pańskiej 
litości durnieje. Trzeba go bić, aby nabrał rozumu, nauczył się posłuszeń-
stwa i pokory”.

Nie wiadomo było, czy ta mowa to przebiegła kpina, czy gorzka roz-
pacz, ale obu braci wytrąciła z równowagi i nie wiedzieli jak dalej postę-
pować. Zapadło długie milczenie, a chłop z obnażonym grzbietem wciąż 
klęczał. Wreszcie Ojciec powiedział: „Ja bić ciebie nie będę. Dostatecznie bije 
ciebie twoja bieda”. 

„Jak to bić nie będziesz? Chłopa zawsze bito”.
„A kto ciebie bił?” – ze zdziwieniem zapytał stryj.
„O! Ledwo plecy wygoiłem, jak ostatni raz pobił mnie dozorca z radzi-

wiłłowskiego majątku. Ja tam przez długie lata parobkiem byłem. Rządca 
też bił, ale on bił nahają. Jeden raz uderzy i już po wszystkim było, ale for-
nal – dozorca, o! Ten bił kułakiem, a jak się rozsierdził, to walił biczyskiem 
wyciętym z jałowca. Jak nożem ciął na plecach skórę. Po ostatnim pobiciu 
mnie, rzuciłem pracę parobka i wróciłem na swoje, a tu ciasno, panoczku”.

„Przestań nas opowiastkami bawić – nasrożył się Ojciec. – Skosisz całą 
koniczynę, wtedy konia dostaniesz. Inaczej nic nie będzie. Wstawaj, idź po 
kosę i bierz się do roboty. Czym prędzej skosisz, tym lepiej dla ciebie – szyb-
ciej konia dostaniesz”.

Mężczyźni podeszli do wozu i zaczęli zdejmować radła, zaprzęgać konie 
– szykowali się do radlenia kartofl i. Tymczasem chłop podniósł się z klę-
czek, nałożył koszulę, derkę zarzucił na lewe ramię, odwrócił się w stronę 



236236236 V. CZĘŚĆ LITERACKA

Ojca i dość głośno powiedział: „Ty nie bijesz, tylko z biedaka pot wyciskasz. 
Jesteś mało lepszy od tamtych”, po czym odwrócił się i poszedł do wsi. 

Ojciec i stryj końmi w pojedynkę zaczęli radlić kartofl e, posiane obok 
łanu koniczyny. Ja dla zabicia czasu rwałem koniczynę i trawę rosnącą 
przy drodze, i podsuwałem pod pysk chłopskiemu koniowi, a ten zjadał 
wszystko, co mu dałem, widocznie był bardzo głodny. Przyszedł Ojciec 
i uwiązał konia na dłuższy powróz, żeby mógł swobodnie skubać przy-
drożną trawę, a jak dobrze napiął powróz, to sięgał do koniczyny. Powróz 
stale był napięty – widocznie koniowi najlepiej smakowała koniczyna. 

Po przeszło godzinie na pole powrócił chłop. Ale nie był sam, za nim szła 
kobieta, też na ramieniu dźwigała kosę. Popatrzyli, jak ich koń skubie trawkę, 
naostrzyli kosy i przystąpili do koszenia koniczyny. Chłop szedł pierwszy, 
pochylony, szerokim zamachem ciął większy pas, kobieta postępowała za 
nim w ślad, ale jej pokos był węższy. Nie odzywali się do siebie, tylko machali 
ramionami, zatrzymując się od czasu do czasu, by naostrzyć kosy.

Z nadmiaru wrażeń nie mogłem znaleźć sobie miejsca, zaglądałem 
to tu, to tam, szukałem gniazda skowronka, przyglądałem się, jak swa-
wolny wietrzyk kołysze roślinami, a na spulchnionym polu robi kurzawę, 
zakręci trąbę i ziemię do góry podrzuci, to znów po zbożach gna w dal 
nieznaną. Przypatrywałem się wąziutkim zagonom chłopskiej ziemi 
z Kirkowszczyzny. Wąskie pasemka różnobarwnych pól ginęły hen 
w oddali, za pagórkiem. Znużony wlazłem na wóz, ułożyłem się wygod-
nie i zacząłem wpatrywać w błękit nieba. W przestworzach nadal koły-
sał się skowronek. Od strony wsi nadleciał jastrząb, gnany przez jaskółki. 
Atakowały go z góry. W zasadzie nie był zbytnio przestraszony atakiem, ale 
pospiesznie uchodził do lasu. Chwilę się nad tym zastanawiałem; taki duży 
ptak, a ucieka przed drobiazgiem – zbiorowy atak ma jednak swoją moc. 
Brzęczenie owadów, świergot ptaków, poświst ciętych kosą traw coraz sła-
biej docierały do mojej świadomości. 

Nie wiem, jak długo spałem. Obudziła mnie krzątanina mężczyzn koło 
wozu. Zaprzęgano konie, z tyłu fury zostały umocowane radła. Wracaliśmy 
do domu. Na polu zostali tylko kosiarze. Pochyleni nad łanem koniczyny, 
zawzięcie machali ramionami. Na zielonym tle jeszcze długo były widoczne 
ich białawe koszule. 

W domu po obiedzie Ojciec powiedział: „Mania, tam na polu pracują 
kosiarze, trzeba im zanieść jedzenie. Janek ci pomoże”. Krótka narada z moją 
Matką i Mania szybko przygotowała posiłek. W torbie niosłem bochenek 
chleba zawinięty w płócienko, osełkę masła w liściu chrzanowym, dziesięć 
ugotowanych na twardo jaj, dwa kubki, dwie łyżki i nóż. Natomiast Mania 
targała dwa gliniane dzbany. W jednym było kwaśne mleko, a w drugim 
twaróg z posiekanym szczypiorkiem i zalany śmietaną.
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Na polu kosiarze nadal zawzięcie pracowali, gdy zbliżyliśmy się do 
nich, Mania zawołała: „Jedzenie wam przynieśliśmy”. Kobieta pierw-
sza przerwała pracę. Garścią ściętej koniczyny wytarła brzeszczot kosy, 
drzewco (czyli kosisko) wbiła w ziemię, drugą garścią wytarła ręce i ruszyła 
w naszym kierunku. Tymczasem Mania rozpostarła na miedzy płócienko 
i wyłożyła przyniesione jedzenie. Kobieta nachyliła się nad dzbanami, zba-
dała ich zawartość, wzięła łyżkę i zaczęła mieszać kwaśne mleko. Później 
podniosła do ust dzban , długo z niego piła. Wreszcie odsapnęła i powie-
działa: „O! Jakie dobre, zimne”. 

Chłop długo przyglądał się jedzeniu, po namyśle rzekł: „Widocznie 
krwiopijcy sumienie ruszyło”. Kobieta srogo spojrzała na mężczyznę 
i krzyknęła: „Siadaj i jedz! Daremnie strzępisz język. Ten gospodarz zawsze 
robotnikom daje posiłek”. Chłop posłusznie usiadł na miedzy, wziął boche-
nek do rąk i chociaż Mania chciała podać mu nóż, on jedynie ręką mach-
nął, oderwał duży kawałek chleba i wpakował do ust. Mania ponalewała 
w kubki twarogu ze śmietaną i odeszła na bok. Kosiarze pośpiesznie pochła-
niali jedzenie, mieli twarze poważne, skupione. Posiłek trwał krótko. Chłop 
położył się na miedzy – odpoczywał. Kobieta pozbierała puste naczynia 
i oddała nam. Został jedynie niezjedzony kawałek chleba i masło. Kobieta 
zawinęła to w płócienko i powiedziała do Mani: „Masło i resztę chleba zjemy 
później. Powiedz gospodyni, że płócienko później zwrócę, albo odpracuję 
na polu”.

Raptem podniósł się chłop i zwracając się do mnie, zapytał: „Ten mniej-
szy to twój ojciec?”

„Tak, mój” – odpowiedziałem.
„Dziwny człowiek, chłopu jeść posyła, ale w kark też potrafi  dać. O! 

W łapie ma cepa. Jeszcze mnie gnaty bolą” – tu chłop pokręcił głową, to 
w prawo, to w lewo. Jeszcze coś mówił, ale nie mogłem zrozumieć. Tę całą 
mowę kierował raczej do siebie samego, niż do mnie.

Kosiarze jeszcze odpoczywali, gdy my ruszyliśmy w drogę powrotną. 
Mania nie odzywała się do mnie, szła milcząca i zamyślona. Gdzieś 
w połowie drogi westchnęła i powiedziała, ni to do mnie, ni to do siebie: 
„Niedojedzony chleb i nietkniętą osełkę masła kobieta na pewno zanie-
sie do domu, aby nakarmić dzieci. Widzisz, jaka jest nasza chłopska dola, 
nawet jedzenia brakuje, a tu trzeba żyć”. 

„Co mało masz jedzenia?” – zdziwiłem się.
„Ja to mam, aż za dużo, patrz jaki mnie tyłek urósł – Mania odwróciła 

się, klapnęła ręką po pośladku i w uśmiechu pokazała białe zęby. – Ale tam, 
dwadzieścia kilometrów dalej jest wioska, która nosi nazwę Lachi. Tam ja 
się urodziłam, tam mieszka moja rodzina”.

„Masz dzieci?” – zagadnąłem.
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„Skądże! Przecież męża nie mam, ale tam żyją moi rodzice, siostry i bra-
cia. Razem osiem głów – jeść potrzebują, już nie mówię o ubraniu. Na służ-
bie pracuje mój starszy brat i ja. Nasze zarobki są za liche na utrzymanie tak 
licznej rodziny. Ale co ja mówię, jesteś za mały aby to zrozumieć”.

„Mam już siedem lat, jesienią idę do szkoły”.
„Żyjesz jak u Pana Boga za piecem. Na pewno nigdy nie byłeś głodny, 

a ja wiele razy, jak byłam mała...” – na tym urwała się nasza rozmowa.
W domu zająłem się zabawą z kolegami i wydarzenia dnia zaczęły się 

oddalać z mojej pamięci. Drugiego dnia, było już dobrze po południu, gdy 
zmęczeni uganianiem się za szmacianką i słonecznym upałem, leżeliśmy na 
kocu w cieniu drzew i czekaliśmy na obiad. Właśnie wtedy, wolnym kro-
kiem, wszedł na nasze podwórko przygarbiony mężczyzna. Z początku 
pomyślałem, że to żebrak po prośbie, jednak kiedy się zbliżył, wtedy roz-
poznałem kosiarza naszej koniczyny. Stał na szeroko rozstawionych nogach 
i rozglądał po podwórku. Gdy nas zauważył, zawołał: „Gdzie ojciec?”

„W drewutni” – odpowiedziałem.
„Prowadź!”
Wstałem z koca i ruszyliśmy w kierunku drewutni. Ojciec już nas zauwa-

żył i wyszedł na spotkanie. Gdy zbliżyliśmy się do niego, kosiarz powie-
dział: „Przyszedłem po konia. Do skoszenia pozostał nieduży kawałek. 
Baba do wieczora koniczynę skosi”.

„No to zabieraj konia, jest na łące, tam za sadem” – Ojciec ręką pokazał, 
gdzie znajduje się łąka. „Uzda twoja wisi na kołku. Jak odwiążesz konia, to 
łańcuch przynieś i zostaw na podwórku”.

Chłop przestępował z nogi na nogę, drapał się po głowie.
„No co? Coś nie tak?” – zagadnął Ojciec.
„Panoczku, jestem głodny, dziś jeszcze nic w zębach nie miałem, daj coś 

zjeść”.
„Dobrze” – powiedział Ojciec i palcem pokazał na mnie: „Zaprowadź go 

do chaty, niech kobiety dadzą mu jeść i przygotują pożywienie dla kosiarki, 
co jest na polu”, zaś zwracając się do chłopa rzekł: „Po zakończonym 
posiłku przyjdź do mnie, mam tobie coś do powiedzenia”. Kosiarz tylko 
kiwnął głową i poszliśmy do mieszkania. 

Przekazałem Mani polecenia Ojca. W kuchni chłop umył ręce i twarz. 
Mania postawiła na stole całą stertę blinów i pełną makutrę maczanki. 
Chłop zaczął jeść, ale zaraz zwrócił się do Mani: „Daj chleba, bo za ślisko 
idzie”. Mania uśmiechnęła się i podała mu bochenek chleba. Kosiarz odkra-
wał pajdy chleba, zawijał w blin i zanurzał w maczance. Jadł i jadł, mało 
przeżuwał, połykał prawie całe kawałki.

Wyszedłem na podwórko do kolegów. Po półgodzinie z domu 
wytoczył się kosiarz, twarz miał bardziej pogodną, nie taką posępną 
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jak przedtem, podszedł do Ojca i powiedział: „No! Jestem, o co chodzi, 
gospodarzu?”

Ojciec wyjął z kieszeni portfel, odliczył kilka monet i podał chłopu: „To 
za skoszoną koniczynę, a jak ją wysuszysz i pomożesz parobkowi zwieść do 
stodoły, to jeszcze dostaniesz kilka złotych”.

Kosiarz długo przyglądał się otrzymanej zapłacie, widocznie był tym 
faktem mocno zaskoczony. Przyglądał się Ojcu, pieniądze ściskał w ręku, 
zrobił ruch, jakby chciał je gdzieś schować, ale rozmyślił się i zaczął mówić: 
„Alboś pan jest z panów pan, alboś sam w życiu hora zaznał, bo nad bieda-
kami się litujesz, ale pieniążki weź, lepiej daj mąki na chleb, na bliny, trochę 
kaszy i słoniny – trzeba dzieci nakarmić”. 

Teraz Ojciec był zaskoczony nieoczekiwaną propozycją kosiarza. Patrzył 
to na niego, to na jego wyciągniętą rękę: „Pieniądze zatrzymaj, kupisz sło-
niny, bo ja nie mam, a po kaszę i mąkę przyjdź z workami, to dostaniesz za 
wysuszenie i zwózkę koniczyny”.

„To niech tak będzie” – zakończył rozmowę kosiarz. Odwrócił się 
i poszedł po konia, stale trzymając pieniądze w ręku, a węzełek z jedzeniem 
dla kobiety pod pachą.

W kilka dni później woziliśmy wysuszoną koniczynę do stodoły. Ja 
siedziałem na samym wierzchu naładowanej fury i lejcami kierowałem 
końmi, zaś Piotr i kosiarz podtrzymywali widłami furę, aby nie wywróciła 
się na nierównościach polnej drogi. Już na placu, przed stodołą, złaziłem 
z fury, bo była wysoko ładowana i przy wjeżdżaniu do stodoły mógłbym 
zostać zagarnięty przez wierzeje. Mężczyźni zajmowali się rozładunkiem 
fury, a ja szedłem po kwas chlebowy, aby ugasić pragnienie, bo upał był 
niesamowity. 

Cały dzień zszedł na zwożeniu koniczyny. W międzyczasie był obiad: 
jakże on mnie smakował! Jedliśmy babkę i zapijaliśmy chłodnym kwa-
śnym mlekiem. Ten smak kartofl anej babki z młodą baraniną do dziś 
pamiętam. 

Dzisiaj podają babkę ziemniaczaną, ale gdzie jej do tamtej z mego dzie-
ciństwa. To wszystko namiastka. Dawniej babka była podpiekana z obu 
stron na płomieniu dla uzyskania chrupiącej brunatnej skórki, a następnie 
pieczona w trzonowym piecu. Gdy wyjmowano ją z pieca, wtedy po całym 
domu roznosił się specyfi czny zapach przypraw, pieczonego mięsa i kar-
tofl i oraz topionego masła. Wszyscy domownicy zbiegali się wówczas do 
stołu, bowiem aromat zaostrzał apetyt i wywoływał pragnienie jedzenia.

Kilka lat temu, w Mińsku Białoruskim, spotkałem moją dalszą krewną, 
Lilę Aleksandrowicz, z domu Korycką. Wspominając o Iwanowie, powie-
działa: „W mojej pamięci z dziecięcych czasów w Iwanowie najbardziej 
wyraziście tkwi właśnie babka ziemniaczana z mięsem, pieczona w twoim 
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domu. Ech, co to były za babki! Jesz i jesz i jeszcze się chce. Twoja mama 
często nas częstowała, gdy całą paczką dzieciaki wpadały do domu. To była 
dobra kobieta, a jej babki – wprost wspaniałe”.

I tak nasze wspomnienia powędrowały do tamtych dawnych lat, wypie-
ków wykonywanych w iwanowskim zaścianku tatarskim, do zimowych 
wieczornic, fi gli płatanych starszym, do pierwszych miłości, naszego mło-
dzieńczego wieku, zmarnowanego przez wojnę i  rozłąki spowodowanej 
repatriacją do Polski. 

Wiele razy widziałem chłopa z Kirkowszczyzny – to przy pracach 
polowych lub przy omłotach. Jednak najbardziej w mojej pamięci utkwił 
moment, gdy tenże człowiek przyprowadził do naszego domu dziew-
czynkę w wieku około ośmiu lat. Zwracając się do Ojca, powiedział: „Panie, 
weź ją na służbę jako pastuszkę. Ona jest robotna i posłuszna, przyda 
się panu w gospodarstwie. U mnie w domu sporo gąb do wykarmienia, 
a pożywienia brakuje”.

Widocznym było, że propozycja Andreja (tak nazywano tego chłopa) 
była dla Ojca wielkim zaskoczeniem. Przestępował z nogi na nogę, drapał 
się po głowie, wzrok przenosił z dziewczynki na Andreja i odwrotnie, to 
chrząkał, jakby coś miał w przełyku, to zamyślony przez dłuższą chwilę 
milczał. 

„Co ty, Andrej, rozum stracił? Gdzie to dziecko pchasz do roboty? Przede 
wszystkim dziewczynkę trzeba lepiej odżywiać i słać ją do szkoły, a nie do 
krów. Ty chyba sumienia nie masz?!”

„Panie, weź ją choć za same jedzenie. Ty, panie, jesteś dobry człowiek – 
krzywdy jej nie zrobisz – tu się trochę odpasie, popatrz, jak ona chudzina, 
a u mnie w domu bieda”.

 Dziewczynka tuliła się do boku swego ojca i ukradkiem, spode łba, spo-
glądała na otaczających ją ludzi. Była bosa, długa płócienna koszula sięgała 
jej do kostek, blond włosy zaplecione w jeden warkocz, na końcu związany 
kolorową krajką, spadał na wątłe plecy. Jasnoniebieskie oczęta i ciemne 
brwi nadawały nieco kolorytu bladej twarzyczce. Milczała, jakby trochę 
przestraszona. Otworzyła buzię, dopiero wtedy gdy mój Ojciec ją zagadnął: 
„Jak się nazywasz?”

„Ola” – brzmiała odpowiedź.
„Bardzo ładne masz imię – Ojciec podszedł do dziewczynki i pogłaskał 

ją po głowie –A do szkoły chcesz chodzić?”
Ola kiwnęła główką i na jej twarzy, po raz pierwszy, pojawił się uśmiech, 

ukazujący dwa rzędy bialutkich zębów. W uśmiechu Ola była całkiem inna, 
było jej z nim do twarzy.

Tu do rozmowy wmieszała się moja Matka: „Ola do naszego domu może 
zawsze przychodzić, ale nie do roboty”.
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„Andrej – rzekł Ojciec – jak będziesz miał wolny czas, to od jutra przy-
chodź do roboty. W gospodarstwie zawsze są jakieś zajęcia. Jak będziesz 
solidnie pracował, to i taka będzie zapłata”.

„O! U mnie czasu wolnego jest w nadmiarze” – odparł Andrej.
Dalszej rozmowy nie słuchałem, bo koledzy byli już na podwórku 

i wzywali mnie do zabawy. Ponad godzinę kopaliśmy szmaciankę, gdy 
z naszego domu wyszedł Andrej dźwigający na swoich plecach duży tobół, 
a z nim Ola z zawiniątkiem pod pachą. Dziewczynka popatrzyła na spoco-
nych chłopaków, na mnie machającego jej na pożegnanie ręką, obdarzyła 
nas uroczym uśmiechem i pobiegła za oddalającym się ojcem. Od tamtego 
czasu Andrej często pracował w naszym gospodarstwie, niekiedy razem ze 
swoją żoną. I tak mijały lata.

W późniejszych czasach widziałem Andreja, jak chodził do roboty przy 
budowie koszar w Klecku i później przy odbudowie tego miasteczka po 
pożarze w 1936 roku. W roku 1938 pracował, wraz z brukarzami, przy 
budowie szosy między wsią Łań a Kirkowszczyzną. Ja odrabiałem wów-
czas końmi nałożony na nasze gospodarstwo szarwark przy budowie tej 
szosy. W roku 1940 Andrej był nocnym stróżem w Sielsawiecie (Urzędzie 
Gminnym) w Łani. Zagadnąłem go wtedy: „No, jak leci, panie Andrzeju?”

Popatrzył na mnie swym smętnym wzrokiem, zrobił ręką nieokreślony 
gest i powiedział:

„Nam, biednym, zawsze w oczy wieje wiatr”. Odwrócił się i powoli 
odszedł.

Nie był to już ten sam Andrej, co dawniej. Pochylił się mocno, posiwiał, 
powłóczył nogami. Nie było widać u niego tej dawnej hardości białoru-
skiego chłopa. „Ukatali siwku” – pomyślałem sobie. Zrobiło mi się żal tego 
człowieka, który całe życie walczył o przetrwanie, o wychowywanie dzieci, 
a przeklęty los stale stawał mu w poprzek. Widocznie taka była wola Boga. 

Z Olą uczyłem się w jednej klasie, była dobrą uczennicą. Czasami razem 
odrabialiśmy lekcje. Gdy chłopaki ją zaczepiali, zawsze stawałem w jej obro-
nie, a ze mną nie każdy chciał zadzierać, bo znali moją odwagę, siłę i spryt. 
W razie czego śpieszył mi zawsze z pomocą mój niezawodny przyjaciel, 
Soroka. Ten dopiero miał krzepę: jednym uderzeniem pięści każdego walił 
na ziemię. Mój przeciwnik Gurko niejeden raz „całował ojczystą ziemię”, 
gdy dopadł do niego Soroka.

Ola natomiast, za naszą opiekę, pomagała nam w odrabianiu lekcji. Tak 
było do roku 1939. Spotkałem ją później jeszcze kilka razy, ale była to cał-
kiem inna sytuacja. Minął wiek dziecięcy, staliśmy się młodzieżą. 

Jan Sobolewski
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BEKIR CZOBANZADE

GRZECHY PRZESZŁOŚCI 

Ten i ów, gdy książkę otworzy – przeklina,
Batu-chana, Hulagu, Timura,
Barbarzyńca – tak historii brzmi wyrok, 
Na gnącego niegdyś karki emira. 

„Lud i chan tatarski” – szepcą
W różnej mowie, w różnych stronach świata,
Chan tatarski kraje me zniewolił,
Niech go piekło, niech idzie do kata.

Tatar zsiadłszy z konia, zasępiony,
Twarz ukrywa, głos ścisza wstydliwie,
Nie znam Batu, Czyngisa, Timura,
Nie widziałem, nie wiem, nie rozumiem.

„To ty!” – syczą mu wrogowie,
Twój wygląd świadectwem historii,
Ty to jechałeś za Czyngisem,
Ty to paliłeś z żądzy mordu,
Twa cera śniada, nos płaski, skośne oczy.

„To nie ja” – biedak odpowiada,
Jam nie z rodu Czyngisa ni Batu,
Ojciec prawy, zacna matka stara,
Ma rodzina z kadiego, imama. 

Zostawcie ten lud biedny – jest niewinny,
Jeśli byłby, to odpowie za to,
To jam wnukiem Timura, Czyngis-chana,
I ja będę na ich drodze stawał.

Pomnik Bekira Czobanzade 
w rodzinnej miejscowości, 

Karasubazar, obecnie 
Biełogorsk na Krymie
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Biorę wszystkie ich winy na siebie,
My paliliśmy twój Bagdad, twoją Basrę,
Rujnowaliśmy pałace Rzymu.
Zarzynaliśmy. Jednym cięciem trzewia, kości,
Gwałciliśmy kobiety bez litości,
U podnóża gór pięknego Krymu.

    Budapeszt, 13 lutego 1920

W CICHYM STEPIE TATARSKIM

W tatarskim stepie, cichym stepie, nie wyrosła trawa,
W tatarskim stepie, cichym stepie, znikł jadalny owoc,
Już dawno tędy młodzieniec nie przeszedł,
Tą krętą drogą!...

W cichym stepie, stepie tatarskim, martwe wioski stoją,
W tatarskim stepie, cichym stepie, ludzie żyć się boją,
Na cmentarzach zebrana z tatarskiego stepu
Jego młodzież – i rzadkie dziś dzieci!
Nie pije wody step tatarski do końca bezkresu,

Nie przejdziesz nigdy tego stepu bez zmagań z naturą, 
W tatarskim stepie, cichym stepie, trzeba wzniecić burzę,
Wyschły tu rzeki, zeschły żaby, puchacze zawodzą,
W tatarskim tym stepie, cichym stepie, gdy dziecko się rodzi.

W tatarskim stepie, cichym stepie, opadła posucha,
Stepowi temu krwi potrzeba, może się odrodzi. 
W tatarskim stepie, cichym stepie, stada krów, zajęcy,
Stepowi temu lwa potrzeba, by nie wysechł więcej. 

   Budapeszt, 1916
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KURT NEBI CZOBAN

Owce rozpuścił, na kiju się wsparł,
I fl et ożywił Kurt Nebi Czoban.

Włosy czarne, białe nogawice,
Lśni mosiądzem sakwa, błyszczy nóż,
Kurt Nebi Czoban stado swe rozpuszcza po zboczu,
I swe owce, jagnięta i kozy liczy już.
Po czym włożył duszę całą w świst piszczałki,
I o bożym świecie zapomniał był całkiem.

Na zboczu gór krymskich Kurt Nebi Czoban
Patrzy na babie lato, jest zupełnie sam.
I tak gra na swej fujarce Kurt Nebi Czoban,
„Kręć się wkoło, kręć z wiatrem” – kręci się,
Znika smutek i zgryzoty, tym wzbogacę się.

Skaczą jagnięta po łąkach, po wykrotach snadniej,
Owczarek słucha pieśni, aż złagodniał od niej.
Flet oniemiał, zamilkł, a w świecie się zdało,
Że gra jeszcze, to echo w sercu grało.

Zmierzch zapada, wiatr rześki muska i dotyka,
Już umilkła symfonia ćwierków, kumkań, cykań,
Dźwięk fl etu najlepszą jest dla owiec paszą,
Te mu bekiem wtórują, serca swoje pasą. 

A dźwięk pędzi, przez góry dochodzi do wioski,
Z wioski w góry, z gór w niebo, dalej, za nieboskłon,
Co wieczorem wyśpiewa, powie głos pasterza,
Wie już rano i Czongar, i Jałta na brzegach,

I tak całego Krymu wspólna, tajna nuta
Kryje się w owej pieśni przesławnego Kurta. 

    Lozanna, kwiecień 1920
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Zbuduję pałac! Nie będzie w nim chana,
Nie będzie sług, głodu, pogardy, nie będzie w nim krwi.

Z obcych krajów nie ściągnę cegły ni kamienia,
Dość mam cegieł w kraju urodzenia.

Jeśli nie będzie dość wysoki dach błękitny,
Trwały będzie fundament, jasne okna w nim.

Będą one przestronne, by wchodziło światło,
Drzwi otwarte będą, by wejść tam każdy mógł.

Niech wiatr północny domu żadnego nie ziębi,
Niech zagrody dziedzica nie mają tu zrębów.

Zbuduję pałac! Nie będzie w nim chana!
Nie będzie sług, głodu, pogardy, nie będzie w nim krwi,
Przewrócę ziemię, rozkopię kurhany,
Pozbieram dawnych bohaterów kości,
Ugniotę je z gliną, jak na wodę dzbany,
I każdej mogile krzyknę głośno – „kość”!
Niech będą święte wszystkie cztery ściany,
Studnia i kwiaty, majdan i szeroki trakt. 

Nie depczcie ziemi świętej bezczynnie Tatarzy,
Każdy niech pałac wznosi, buduje swój kraj,
I niech on będzie jedynym, według naszej miary,

Dom tatarski, pałac, ojczyzna – nasz Krym.

Zbuduję pałac, nie będzie z kamienia,
Będzie z ducha i kości dawnych bohaterów, 
I nigdy w nim nie będzie obcym żaden Tatar. 

    Lozanna, 22 maja 1920

Bekir Czobanzade

Przekład fi lologiczny z jęz. krymskotatarskiego: Henryk Jankowski 
Przekład poetycki: Selim Chazbijewicz

BEKIR CZOBANZADE: Wiersze
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VI. VARIA

MUSA CZACHOROWSKI

RELIGIJNE STOWARZYSZENIE 
TATARÓW POLSKO-LITEWSKICH W USA

Emigracja Tatarów polsko-litewskich do Stanów Zjednoczonych, przede 
wszystkim o charakterze zarobkowym, rozpoczęła się na początku XX 
stulecia. Wyjeżdżający za ocean wywodzili się głównie z rejonów: wileń-
skiego, grodzieńskiego, mińskiego oraz kowieńskiego1.. Większość z nich 
osiedliła się w Nowym Jorku, między innymi w dzielnicy Brooklyn. 
Przyjmuje się, że przed I wojną światową wyjechało do USA około 500 
osób, co było znaczną liczbą w stosunku do ogólnej liczby Tatarów pozo-
stałych w kraju2. 

Tatarzy w miarę szybko i sprawnie zaadaptowali się do życia 
w nowym kraju: podejmowali pracę, uczyli się angielskiego, w więk-
szości nawet dostosowali swoje imiona i nazwiska do wymogów miej-
scowego języka, np. Amurat Boguszewicz zmienił się na Amurata 
Bogushevitza, Samuel Alijewicz na Sama Alleavitcha, Dawid Murzicz – 
na Dave’a Moorzitza3. Od samego też początku przystąpili do organizo-
wania życia społecznego i religijnego. Już 2 lutego 1907 roku utworzyli 
Lithuanian Tartar Society – Towarzystwo Tatarów Litewskich, którego 
pierwszym przewodniczącym został Jakub Safarewicz, czyli w amery-
kańskiej wersji Jacob Saforowitz (w dokumentacji występuje także jako 
Jacob Safarewitz)4. Towarzystwo posiadało własny statut – Constitution 
of the Lithuanian Tartar Society, opublikowany 28 lutego 1911 roku 
w językach: rosyjskim i angielskim. 

1 Leon Najman Mirza Kryczyński, Emigracja tatarska w Ameryce, Przegląd Islamski, t. 4, Warszawa 
1936, s. 11.

2 Stanisław Kryczyński, Próba monografi i historyczno-etnografi cznej, Warszawa 1938, s. 310.
3 Antoni Przemysław Kosowski, Nowojorski meczet Rzeczypospolitej, Wrocław-Bydgoszcz 1432/2011, 

s. 45-46.
4 Jw. s. 44.
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29 listopada 1927 roku doszło do reorganizacji stowarzyszenia i reli-
gijnego ukierunkowania się tatarskiej społeczności w Nowym Jorku. 
Tym samym potwierdziła się rola religii, jako czynnika od wieków ją 
spajającego. Lithuanian Tartar Society zmieniło nazwę na American 
Mohammedan Society – Amerykańskie Towarzystwo Muzułmańskie5, 
zaś jej pierwszym przewodniczącym wybrano Jacoba Gambitsky’ego – 
Jakuba Gembickiego. W roku 1931 jeden z posiadanych budynków na 
nowojorskiej Powers Street w Williamsburgu, dzielnicy w północnym 
Brooklynie, Tatarzy zaadaptowali na meczet, udostępniony uroczyście 
28 kwietnia dla wszystkich miejscowych muzułmanów6. Na pierwszego 
imama w nowej świątyni powołano Sama Rafalowicha (Rafalowitza) – 
Samuela Rafałowicza7. 22 sierpnia 1934 roku zatwierdzony został nowy 
statut, regulujący całokształt funkcjonowania AMS. 

2 maja 1957 roku doszło do kolejnej reorganizacji wewnętrznej, wyrażającej 
się między innymi w większym otwarciu się na muzułmanów pochodzenia 
innego niż tatarsko-polskie. American Mohammedan Society przekształciło 
się w Muslim Mosque, Inc. – Meczet Muzułmański, który kilka lat później, 16 
maja 1963 roku, został zarejestrowany jako Moslem Mosque, Inc. W latach 50. 
XX wieku należało do niego około czterystu osób, nie tylko Tatarów polsko-
-litewskich, ale także muzułmanów pochodzenia między innymi tureckiego 
i arabskiego. Działalność tatarskiej gminy już 
od samego początku wzbudzała duże zaintere-
sowanie mediów. Przykładowo, lokalny dzien-
nik „Greenpoint Weekly Star” w numerze z 18 
września 1959 roku określił ją jako tamtejszą 
(tzn. amerykańską) „najprawdopodobniej naj-
starszą społeczność muzułmańską”, założoną 
przez przybyłych z Polski, Litwy i Białorusi 
potomków Dżyngis-chana8. 

Fakt, że dzisiejsza gmina w Nowym Jorku 
jest kontynuacją Lithuanian Tartar Society, 
założonego 2 lutego 1907 roku, czyni z niej 
jedno z najstarszych , jeśli wręcz nie naj-
starsze stowarzyszenie Tatarów polsko-
-litewskich. Wprawdzie w tym samym roku, 
1907, w Petersburgu powstało nielegalne 
Koło Akademików Tatarów Polskich – nie 

5 Jw. s. 8.
6 Lejla Majewska, Tatarzy Rzeczypospolitej na dwóch kontynentach [w:] Przegląd Tatarski, nr 3/2014, s. 12.
7 Antoni Przemysław Kosowski, Nowojorski meczet Rzeczypospolitej, Wrocław-Bydgoszcz 1432/2011, 

s. 24.
8 Jw. s. 13.

Sztandar American 
Mohammedan Society

z roku 1907
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wiadomo jednak w jakimi miesiącu. Działało ono do roku 19109. W roku 1909 
utworzono w Wilnie Wileńskie Litewsko-Muzułmańskie Towarzystwo 
Pomocy Biednym Muzułmanom, zaś wiosną 1913 roku w Warszawie roz-
poczęło działalność Warszawskie Muzułmańskie Stowarzyszenie Pomocy 
Biednym Muzułmanom10. Historia Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w RP rozpoczyna się dopiero od roku 1925. Mają więc nowojorscy Tatarzy 
słuszny powód do dumy: w roku 2017 obchodzić będą sto dziesiątą rocz-
nicę zorganizowanego istnienia w Stanach Zjednoczonych.

Tatarski meczet od ponad osiemdziesięciu lat znajduje się niezmiennie 
na tej samej ulicy i  tym samym budynku. Gmina posiada dwa mizary 
w dzielnicy Queens – stary oraz nowy, będący częścią Cedar Creek 
Cementary. Obowiązki przewodniczącego pełni obecnie Allen Bonowitz 
(Szabanowicz?)11, a chociaż większość członków tatarskiej społeczności nie 
mówi już po polsku, to jednak wciąż starają się kultywować dawne trady-
cje i utrzymywać więź ze starym krajem. 

Gmina posiada swój statut, Constitution of the Moslem Mosque, 
Inc., z poprawkami przedyskutowanymi, zatwierdzonymi i jednogło-
śnie ratyfi kowanymi 15 marca 1959 roku, a ostatecznie zatwierdzonymi 
14 czerwca 1959 roku. Kolejne, nieliczne poprawki i uzupełnienia zgła-
szane były i przyjmowane podczas wal-
nych zgromadzeń w latach 1961, 1965, 
1967, 1968 i 1970. Sam statut składa się z 17 
paragrafów: Nazwa, Cele, Funkcjonariusze, 
Rada Zarządzająca, Wymagania członkostwa, 
Posiedzenia, Kworum, Nominacje, wybór oraz 
usuwanie funkcjonariuszy i zarządzających, 
Obowiązki oraz uprawnienia funkcjonariuszy, 
Wakaty w Radzie Zarządzającej, Obowiązki 
oraz uprawnienia Rady Zarządzającej, Składki, 
grzywny i podatki, Członkostwo, Prawa oraz 
przywileje żony jako członka towarzyszącego, 
Świadectwa urodzenia oraz ślubu, Zawieszenia 
regulaminu, Podstawa prawna, Porządek obrad 
– szczegółowo regulujących wszelkie kwe-
stie organizacyjne. 

Opublikowany został w formie 20-stro-
nicowej broszury o wymiarach 13,6 x 17,2 

9 Ali Miśkiewicz, Działalność wydawnicza Tatarów polskich w II Rzeczypospolitej [w:] Bibliotekarz 
Podlaski nr 1/2000, s. 45. 

10 Jan Tyszkiewicz, Z historii Tatarów polskich 1794-1944, Pułtusk 1998, s. 94.
11 Antoni Przemysław Kosowski, Nowojorski meczet Rzeczypospolitej, Wrocław-Bydgoszcz 1432/2011, 

s. 15.

Okładka statutu Lithuanian 
Tartar Society z roku 1911
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cm, w oprawie zeszytowej z zieloną kartonową okładką. Na pierwszej 
stronie okładki znajduje się napis tytułowy:

Moslem Mosque, Inc.
104-6-8 POWERS STREET BROOKLYN, N. Y. 11211

Tel: Evergreen 7-0835 

Późniejsze poprawki i uzupełnienia wydrukowane są na osobnych 
kartkach (wym. 13,6 x 17,2 cm), numerowanych od 1 do 16, złożonych 
w foliową przezroczystą okładkę i wsunięte w plastikowy grzbiet. 

W statucie warto zwrócić uwagę między innymi na zapisy związane 
z władzami stowarzyszenia. Składają się one z funkcjonariuszy: imama 
numer 1, imama numer 2, prezesa, wiceprezesa, sekretarza fi nansowego, 
sekretarza do spraw protokołowania i korespondencji, skarbnika i dwóch 
rewizorów oraz dwunastoosobowej Rady Zarządzającej, której przewod-
niczącym jest wiceprezes. Niedopuszczalne jest dublowanie jakichkol-
wiek stanowisk, a kadencja funkcjonariuszy trwała początkowo tylko rok, 
podobnie jak jednej trzeciej zarządzających. Dopiero w roku 1970 przyjęto 
poprawkę, przedłużającą ją do dwóch lat. Zapobiega to skutecznie dłu-
gotrwałemu zajmowaniu stanowisk przez osoby niekompetentne. Statut 
bardzo poważnie traktuje uczestnictwo w pracach organów gminnych. 
Przed objęciem stanowisk członkowie składają uroczystą przysięgę, zobo-
wiązując się do rzetelnego wykonywania obowiązków, zgodnie ze swoją 
najlepszą wiedzą oraz możliwościami. Nieobecność na posiedzeniach, nie-
stawianie się do pracy w wyznaczonych komisjach może być powodem 
pozbawienia funkcji, nałożenia grzywny albo nawet usunięcia z gminy.

Moslem Mosque nie otrzymuje żadnych dotacji od państwa lub lokal-
nej administracji i przez cały czas swego istnienia utrzymuje się i prowa-
dzi działalność wyłącznie ze środków własnych. Jest to powodem bardzo 
poważnego i solidnego traktowania wszelkich kwestii fi nansowych, co 
znajduje potwierdzenie w wielu zapisach statutu. Na fundusze stowarzy-
szenia składają się: opłaty wpisowe, składki, grzywny i rozmaite podatki. 
Grzywnę można np. nałożyć na członka gminy nie tylko w przypadku 
niepodjęcia pracy w komisji, ale również za niewłaściwe zachowanie pod-
czas posiedzeń, posługiwanie się nieodpowiednim językiem oraz nieprze-
strzeganie zaleceń przewodniczącego. Powtarzające się przypadki mogą 
być powodem do usunięcia z gminy. Każde zwolnienie z jakichkolwiek 
opłat musi być właściwie umotywowane i zatwierdzone, a lista zwolnio-
nych jest corocznie weryfi kowana. 

Rygorystycznie podchodzi się do terminowego płacenia składek 
członkowskich i wszelkich innych zobowiązań fi nansowych. Po trzech 
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kwartałach zaległości dłużnikowi przypomina się o tym listem pole-
conym. Nieuregulowanie należności w ciągu 30 dni od daty wysłania 
powiadomienia może skutkować skreśleniem z listy członków. Zgodnie 
z poprawką przyjętą w roku 1970 list przypominający wysyła się już po 
sześciu miesiącach. Adresat musi ponadto pokryć koszt jego wysyłki.

Księgowością i fi nansami stowarzyszenia zajmuje się sekretarz fi nan-
sowy, który między innymi pobiera od członków wszelkie składki, 
grzywny i podatki. Co kwartał udostępnia on rewizorowi swoje księgi do 
kontroli, zaś na koniec roku składa pełne sprawozdanie o stanie fi nanso-
wym. Skarbnik natomiast przyjmuje od sekretarza fi nansowego zebrane 
środki, które wpłaca na konto bankowe zgodnie ze wskazaniem Rady 
Zarządzającej. Nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek wypłat, 
oprócz realizacji czeku podpisanego przez prezesa lub imama. Skarbnik, 
podobnie jak sekretarz fi nansowy, również podlega cokwartalnej kontroli. 

Uzyskanie członkostwa w Moslem Mosque wiąże się z posiadaniem 
przez kandydata właściwej postawy moralnej i poparciem przez dwóch 
członków gminy. Kandydat stawia się osobiście przed Radą Zarządzającą, 

Członkowie tatarskiej gminy w Nowym Jorku przy wejściu do swojego meczetu 
(rok 1934). Od lewej: Sam Chesbowitz, (?) Bogdanowitz, Joseph Alexander, David 

Rotkowitz, Bekir Rotkowitz, Adam Mucha, Alex Yesinski, John Smolsky, Sam 
Rafalowitch, Tom Morowsky, Sam Alleavitch, NN, Dave Rowe (Ryzwanovitch), 

Alex Bosch (Bogushevitz), Ben Shabanowitz, Sam Wazniak, NN
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która podejmuje decyzję zatwierdzającą bądź odrzucającą jego starania. 
W przypadku aprobaty musi (jeśli ma żonę i dzieci, to wraz z nimi) przejść 
badania lekarskie u wskazanego lekarza (na swój koszt). Dopiero po tym, 
podczas posiedzenia jego kandydatura zostaje poddana pod głosowanie. 
Uzyskanie członkostwa następuje zwykłą większością głosów. Powodem 
zaś wykluczenia z listy członków może być – między innymi – niegodne 
zachowanie, niewywiązywanie się ze zobowiązań fi nansowych, kradzież 
i wyłudzanie środków od gminy, uzyskanie członkostwa dzięki fałszy-
wym informacjom oraz odejście od wiary muzułmańskiej.

Bardzo jasno określone zostało w statucie jego umocowanie prawne: 
wszystkie postanowienia razem i każde z osobna są podrzędne wobec 
praw Stanu Nowy Jork i mogą być przez nie zastąpione. Przypadki nie-
przewidziane statutem i niepodlegające rozstrzygnięciom prawnym, 
rozwiązywane są zgodnie z postanowieniami „Robert`s Rules of Order” 
(„Zbiór Przepisów Roberta”, pierwsze wydanie w roku 1876), regulują-
cymi, najogólniej mówiąc, zasady i procedury dyskusji oraz debat.

W sumie statut jest precyzyjnym zbiorem przepisów, umożliwiającym 
sprawne funkcjonowanie Moslem Mosque, zarówno w sferze organiza-
cyjnej, jak i fi nansowo-prawnej. Niewątpliwie, trzymanie się jego ustaleń 
pozwoliło gminie na tak długie, bezkolizyjne trwanie. 

Musa Czachorowski
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CONSTITUTION 
OF THE MUSLIM MOSQUE, INC.

ARTICLE I
Name 

Sec. 1. This religious corporation shall be know as the MUSLIM MOSQUE, 
INC., hereinafter referred to as “Congregation”.

ARTICLE II
Object

Sec. 1. The object of this Congregation shall be as follows: to provide 
a Mosque for religious services to those following the Islamic faith; to 
preach the teachings of our Prophet Mohammed; to teach our children in 
ther religious laws and customs of our faith; to perpetuate the religion and 
faith of Islam in these United States of America.

ARTICLE III
Offi cers

Sec. 1. The offi cers of this Congregation shall be an IMAM No. 1; IMAM 
No. 2; a President; Vice-Presidentent; Financial Secretary; Recording and 
Corresponding Secretary; Treasurer; and two (2) Comptrollers.

ARTICLE IV
Board of Directors

Sec. 1. All elected offi cers and members elected as Trustees shall constitute 
and be know as the Board of Trustees. The Vice-President shall act chair-
man of the Board of Directors.

ARTICLE V
 Membership Qualifi cations

Sec. 1. Any male person or any unmarried woman of Islamic faith who is 
over 21 years of age and a resident of the United States, of good moral cha-
racter, and who has complied with the rules and regulations hereinafter 
set forth, is eligible for membership in the Congregation, except as here-
inafter provided.
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Sec. 2. A widow of a deceased member automatically becomes a member 
of the Congregation upon the death of her husband and shall be entitled 
to all rights and privileges of a member of the Congregation as long as she 
remains in good standing.
Sec. 3. A son of member of the Congregation is eligible to mambership 
upon marriage, regardless of age.

ARTICLE VI
Meetings

Sec. 1. Regular meetings of the Congregation shall be held on the third 
Sunday of March, June, September, and December, excepting when same 
falls on a religious holiday or when the Mosque is used for funeral services, 
in which case such meetings shall be postponed to the following Sunday.
Sec. 2. Special meetings may be called at any time by the Board of Directors. 
The President must call a special meeting upon written request of fi fteen mem-
bers. Every member of the Congregation shall be notifi ed by mail fi ve days in 
advance of such special meeting, the purpose there of being set forth.
Sec. 3. The Board of Directors shall consist of twelve members, one-third of 
whom shall be elected annually.

ARTICLE VII
Quorum

Sec. 1. Twenty-fi ve members, exclusive of the President, shall constitute 
a quorum at all regular meetings, and one-third membership shall br requ-
ired to constitute a quorum at all special meetings.

ARTICLE VIII
Nominations, Election and Removal 

of Offi cers and Trustees
Sec. 1. Nominations for offi cers and Trustees shall be made at the September 
meeting for the ensuing year.
Sec. 2. Candidates for offi cers and the twelve Trustees shall be nominated 
from the fl oor.
Sec. 3. No person can be nominated for, nor can he hold, more than one 
elective offi ce. 
Sec. 4. No person can be nominated for any offi ce unless he has been 
a member of the Congregation for at least two years prior to nomination. 
Any person can qualify for nomination to the Board of Directors one year 
from the date of admission to membership of the Congregation.
Sec. 5. The Congregation shall hold its election for all its offi cers and one-
-third of the members of the Board of Directors at the December meeting.
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Sec. 6. The candidates for offi ce shall appear on the ballot in the order in 
which they were nominated.
Sec. 7. A plurality vote is required for the election of all offi cers and mem-
bers of the Board of Directors.
Sec. 8. The term offi ce for all regular offi cers shall be for one year commen-
cing with January 1 of the year following their election.
Sec. 9. Installation of members of the Board of Directors and of offi cers 
shall be held during the fi rst meeting of the Board of Directors which 
meeting shall be held in January of the year following such elections. Each 
and every offi cer and Board member shall be required to take an oath of 
allegiance and fi delity to the Congregation and to uphold its Constitution 
and by-laws.
Sec. 10. At the installation of each offi cer and Board member he shall be 
required to make the following oath before assuming offi ce: “I hereby 
solemnly promise that I will faithfully fulfi ll the duties of my offi ce to the 
best of my knowledge and ability.”
Sec. 11. Any offi cer failing to report for installation shall forfeit his right to 
offi ce unless he has good and suffi cient reason for not so doing, in which 
event he shall be sworn in at the next Board of Directors meeting.
Sec. 12. Any offi cer or Trustee accused of malfeasance or misconduct in 
offi ce may be brought up on charges referred to the Board of Directors and 
if same is sustained and recommended by the Board of Directors to the 
Congregation he can be removed from offi ce by a two-third vote of all the 
members present at a regular meeting, after which each and every mem-
ber shall have been notifi ed by mail of such contemplated action.
Sec. 13. No person is entitled to vote unless he is a member in good 
standing.

ARTICLE IX
Duties and Powers of Offi cers

Sec. 1(a). The IMAM is the religious leader of the Congregation. It shall 
be the duty of IMAM No. 1 to perform marriages; to conduct and preside 
over all the religious activities of the Congregation and countersign checks 
as hereinafter mentioned. 
Sec. 1(b). It shall be the duty of IMAM No.2 to fi ll the position of IMAM 
No. 1 in the event of the death or incapacity of IMAM No. 1.
Sec. 2. It shall be the duty of the President to preside at all meetings of 
the Congregation and maintain proper decorum, appoint all committees, 
unless otherwise provided for, to countersign all checks for the expenditu-
res or withdrawals of funds as authorized by the Board of Directors and to 
act as member ex-offi cio on all committees.
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Sec. 3. It shall be the duty of the Vice-President to assist the President in 
maintaining order at the meetings and to act as President in the absence 
or incapacity of the President, and he shall be chairman of the Board of 
Directors.
Sec. 4. It shall be the duty of the Financial Secretary to keep the books 
of the Congregation in accordance with the method approved by the 
Board of Directors and in such a manner that at any time an inspection 
will readily show the fi nancial condition of the Congregation. He shall 
keep a correct list of members and their addresses. He shall also keep 
accounts between the Congregation and the members, collect initiation 
fees, dues, fi nes, and assessments, receive all monies and pay the same 
to the Treasurer, taking his receipt therefor. He shall notify by registered 
mail all members who are liable to be stricken from membership. He 
shall report all delinquents to the Board of Directors. He shall prepare 
quarterly his books for the Comptrollers, and at the end of the offi cial 
term, make out a full report of the fi nancial condition and standing of the 
Congregation. At the close of his term of offi ce, he must surrender to his 
duly successor, all books, documents, and property of the Congregation 
in his possession. 
Sec. 5. It shall be the duty of the Recording and Corresponding Secretary to 
call the Roll of the offi cers at the beginning of each meeting, keep a record 
of the proceedings and read the minutes at every meeting. He shall also 
assist the Financial Secretary whenever so requested, and attend to the 
Correspondence of the Congregation, notices and any other matter that 
may be necessary. He shall call the Roll at the beginning of each Board of 
Directors meeting, keep a record of the proceedings and read the minutes 
at every meeting.
Sec. 6. It shall be the duty of the Treasurer to receive all monies and funds 
belonging to the Congregation from the Financial Secretary, and depo-
sit same in the accounts of the Congregation in such a bank or banks as 
may be designated by the Board of Directors. He shall make no disburse-
ments except by check, countersigned by either the President, or IMAM, 
and keep an accurate record of such receipts and disbursements. He shall 
prepare quarterly his books for the Comptrollers, and at the end of the 
offi cial year make out a full report of the fi nancial condition and standing 
of the Congregation. At the close of his term of offi ce he must surrender 
to his duly elected successor all books, documents, and the property of the 
Congregation in his possession.
Sec. 7. Offi cers shall receive as compensation such sums as the member-
ship body shall direct.
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ARTICLE X

Vacancies in Offi ce
Sec. 1. Any vacancy caused by death, resignation, or removal of the 
President shall immediately be fi lled by the Vice-President, who shall 
serve until the next regular meeting at which time nomination and elec-
tion of a new President shall be held.
Sec. 2. Any vacansy caused by death, resignation, or removal of all offi cers 
other than the President or member of the Board of Directors shall imme-
diately be fi lled by appointment of the President with the approval of the 
majority of those present of the Board of Directors. Such other offi cer or 
member of the Board of Directors shall serve the unexpired term of the 
offi ce fi lled.

ARTICLE XI
Duties and Powers of the Board of Directors

Sec. 1. The Board of Directors shall have control and general management 
of the affairs and business of the Congregation.
Sec. 2. The Board of Directors shall have custody of the Real and Personal 
Property of the Congregation.
Sec. 3. The Chairman of the Board of Directors shall call a meeting of the 
Board at least once a month. 
Sec. 4. The Board of Directors shall submit resolutions and legislation 
pertaining to the welfare of the Congregation or to the transaction of its 
routine business, and all resolutions adopted by the Board of Directors 
must be submitted to the Congregation for its sanction and approval.
Sec. 5. At any meeting of the Board of Directors a majority of the Board 
shall constitute a quorum for the transaction of business.
Sec. 6. Any member of the Board of Directors who absents himself from 
three consecutive meetings of the Board shall automatically be dropped 
from membership of such Board unless he has a reasonable excuse which 
shall be acceptable to a majority of the Board.
Sec. 7. The Board od Directors shall appoint members of all committees.

ARTICLE XII
Donations, Fines and Assessments

Sec. 1. The donations to the Congregation shall be $14.00 per annum, pay-
able quarterly in advance, except the donations of a newly initiated mem-
ber shall commence at the meeting following his initiation.
Sec. 2. An assessment or special assessments may be levied upon approval 
by the majority of members present at the time such a proposal is made.
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Sec. 3. Any member whose conduct or behavior is disorderly, or uses 
language that may tend to create a disturbance, or refuses to comply 
with an order of the Chair, shall be reprimanded or fi ned, or both, upon 
the request of the Chair, by appropriate action of the Board of Directors 
and if such offense or offenses be repetitious, than said member may 
be expelled from the Congregation by a two-thirds vote of the members 
present.
Sec. 4. Any member who is appointed on a committee by the President 
and who fails to attend thereto, shall be fi ned $2.00.
Sec. 5. All fi nes imposed upon members shall be added to the dues of the 
next quarter at which they were imposed.
Sec. 6. If dues, fi nes, and assessments are not paid by the end of the third 
quarter, the Financial Secretary shall send to the member a registered let-
ter demanding payment. If no remittance is received within 30 days of 
the posting of such letter, said delinquent shall be reported to the Board 
of Directors who may recommend his name be stricken from the rolls as 
a member.
Sec. 7. Application for relief of payment of donations, and assessments 
(axcepting fi nes) must be made in person from the fl oor during the regular 
March meeting, after which it shall be referred to the Board od Directors 
for investigation and consideration. The Board of Directors shall report its 
fi ndings to the membership body for approval or rejection at its June regu-
lar meeting.
Sec. 8. It shall be the duty of the Board of Directors during the fi rst quarter 
of each year to investigate fully those members receiving exemption status 
from dues and assessments to determine justifi cation for remaining on the 
exemption status roll. If justifi cation for remaining on the exemption sta-
tus roll is not justifi ed, the Board of Directors shall report such fi ndings to 
the membership at its March regular meeting. 

ARTICLE XIII 
Membership

Sec. 1. Any two members in good standing may propose a male or an 
unmarried female candidate for membership in compliance with the fol-
lowing sections.
Sec. 2. The initiation fees for a candidate shall be as follows:
(a) An unmarried child of a member shall be admitted to membership 
at the meeting following his 21st birthday for an initiation fee of $20.00.
(b) A Moslem born in the United States and who has exceeded his or her 
21st birthday:
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 Up to and including his
 22nd birthday  .............................$100.00
 24th birthday  .............................$125.00
 26th birthday  .............................$150.00
 28th birthday ..............................$175.00
 30th birthday ..............................$200.00
 Over 30th birthday  ...................$500.00
(c) An alien Moslem: Up to one year from date of arrival in the United States:
 SINGLE - $ 50.00 MARRIED -  $100.00
  2 years - $150.00  ......................$200.00
  4 years - $175.00  ......................$225.00
  6 years - $225.00  ......................$275.00
  8 years - $275.00  ......................$325.00
                     10 years - $300.00  ......................$375.00
           Over 10 years - $500.00  ......................$550.00
(d) A member’s son who marries before his 21st birthday:
 Up to one year date 
 of marriage:  .............................. $ 20.00
 2 years ........................................$100.00
 4 years ........................................$125.00
 6 years ........................................$150.00
 8 years ........................................$175.00
 10 years ......................................$200.00
           Over  10 years ......................................$500.00
(e) A wife of a member who has been stricken from the rolls:
 Up to one year from husband’s 
 loss of membership .................. $ 20.00
 2 years ........................................$100.00
 4 years ........................................$125.00
 8 years ........................................$150.00
 10 years ......................................$200.00
           Over  10 years ......................................$500.00
(f) A wife of legally  s e p a r a t e d  or  d i v o r c e d  member:
 Up to one year from date 
 of divorce ................................... $ 20.00
 2 years ........................................$100.00
 4 years ........................................$125.00
 6 years ........................................$150.00
 8 years ........................................$175.00
 10 years ......................................$200.00
           Over  10 years ......................................$500.00
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(g) A husband who has converted to the Islamic faith upon marriage to 
a member’s minor daughter:
 Up to one year from date 
 of marriage ................................ $ 20.00
 2 years ........................................$100.00
 4 years ........................................$125.00
 6 years ........................................$150.00
 8 years ........................................$175.00
 10 years ......................................$200.00
           Over  10 years ......................................$500.00
Sec. 3. Each candidate must appear before the Board of Directors for inve-
stigation and if found favorable, must report, together with his wife, if mar-
ried, and children, if any, to a physician designated by the Congregation 
for a medical examination. The cost of such medical examination shall be 
borne by the candidate.
Sec. 4. If a candidate and his wife, if married, and children, if any, has suc-
cessfully passed the medical examination, and is reported favorably by the 
committee, his name shall then be submitted to the Congregation to be voted 
upon. A majority of the members present at the meeting voting in favor of 
acceptance of such candidate shall constitute election to membership.
Sec. 5. Any member who marries outside of the Islamic faith, except a civil 
marriage, or accepts another creed of religion shall be expelled from mem-
bership in the Congregation.
Sec. 6. Any member wilfully defrauding the Congregation or obtaining 
money under false pretenses from the Congregation shall be brought up 
on charges and if same is proven, shall be summarily expelled and any 
remedy at law sought, as thought necessary by the Board of Directors.
Sec. 7. Any person who gains admittance as a member of the Congregation 
by falsifying his application as to age or other material matter, and if same 
be ascertained within fi ve years after his admission to membership, shall 
be suspended, pending charges, and if sustained, he shall be expelled.
Sec. 8. Only persons in whose name membership is registered shall be per-
mitted to vote or to hold offi ce.

ARTICLE XIV
Rights and Privileges of Wife as Associate Member

Sec. 1. The wife of a member of the Congregation shall be an associate 
member, only if so recognized by the Congregation in accordance with its 
constitution and by-laws.
Sec. 2. The wife, of a proposed member, who shall have passed the medi-
cal examination, shall become an associate member of the Congregation 
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when her husband is admitted to membership.
Sec. 3. An associate member shall be exempt from the payment of 
donations.
Sec. 4. An associate member can not hold an elective offi ce, be elected to the 
Board of Directors, nor be appointed as a member of any committee, nor 
participate in any debate, nor vote on any questions, including elections.
Sec. 5. Associate members may have the right in discussions and debates 
upon permission from the chair.
Sec. 6. No female may become an associate member unless her husband is 
a member of the Congregation.
Sec. 7. The death, divorce, legal separations, or the striking from the roll of 
a member shall terminate the associate membership of his wife, six mon-
ths after such occurrence. When such associate member becomes a mem-
ber on her own standing, she must pay dues dating back to date of such 
occurrence.

ARTICLE XV
Birth and Marriage Certifi cates

Sec. 1. Where proof of age is essential, a copy of the offi cial birth certifi cate 
shall be required.
Sec. 2. Where a male member marries and desires his wife to become an 
associate member, he must furnish the Congregation with a copy of an 
offi cial marriage certifi cate and a certifi cate or letter from a recognized 
IMAM that the parties to such marriage are of the Islamic faith.

ARTICLE XVI
Suspension of By-Laws

Sec. 1. Any provision of these by-laws which is capable of being laid aside 
may be temporarily suspended by a two-third vote of all the members pre-
sent at a regular membership meeting. Such suspension of the by-laws can 
be operated for one meeting only. 
Sec. 2. Any part, section, or article of this constitution or by-laws may be 
altered or amended at any regular membership meeting succeeding the 
one at which such amendment was proposed by a two-thirds vote of the 
members present, after each and every member of the Congregation shall 
have been notifi ed in writing of the proposed amendment.

ARTICLE XVII
Legal Authority

Sec. 1. The rules contained in Robert’s Rules of Order shall be the parlia-
mentary authority of the Congregation and shall govern in all cases not 
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provided for and not inconsistent with this constitution and by-laws and 
laws of the State of New York.
Sec. 2. Any and all provisions of this constitution and by-laws is subordi-
nated to and superseded by the laws of the State of New York.

ARTICLE XVIII
Order of Business

  1. Opening of meeting.
  2. Roll call of offi cers.
  3. Reading of minutes.
  4. Communications and bills.
  5. Report of committees.
  6. Report of offi cers.
  7. Report of the Board of Directors.
  8. Proposition of candidates.
  9. Unifi nished business.
10. New Business.
11. Good and welfare.
12. Income and disbursements.
13. Adjournment.

CORRECTIONS TO CONSTITUTION OF “MOSLEM MOSQUE, 
INC.” FOR FINAL RATIFICATION AND ADOPTION AT GENERAL 

MEETING, MAR. 15, 1959

ART. I Sec. 8 THE WORD “SOCIETY” CHANGED TO READ 
“CONGREGATION”. HEREINAFTER WHEREVER THE WORD 
“SOCIETY” APPEARS  SUBSTITUTE THE WORD “CONGREGATION”.
ART. IV Sec. 1 THE WORDS “EXECUTIVE BOARD” CHANGED TO 
READ “BOARD OF DIRECTORS”. HEREINAFTER WHEREVER THE 
WORDS “EXECUTIVE BOARD” APPEAR SUBSTITUTE THE WORDS 
“BOARD OF DIRECTORS”.
Sec.1. SECOND SENTENCE – CORRECT READING OF WORD 
“PRESIDENT” TO READ “VICE–PRESIDENT”.

ART.VI Sec. 3 THE WORDS “BOARD OF TRUSTEES” CHANGE TO 
READ “BOARD OF DIRECTORS” HEREINAFTER WHEREVER THE 
WORDS “BOARD OF TRUSTEES” APPEAR SUBSTITUTE THE WORDS 
“BOARD OF DIRECTORS”.



263263263263263
Sec. 3 DELETE ENTIRE LAST SENTENCE WHICH READS THE 
MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS SHALL ELECT THEIR 
CHAIRMAN BY A MAJORITY VOTE OF ITS MEMBERS.

ART.VIII Sec.8 CROSS OUT THE WORDS “ and members of the Board 
of Trustees”.

ART.IX Sec.2 CROSS OUT THE WORDS “and Executive Board”.

ART.XIII Sec. 2b. THE WORD “MOHAMMEDIAN” CHANGED 
TO READ “MOSLEM”. HEREINAFTER WHEREVER THE WORD 
“MOHAMMEDAN” APPEARS SUBSTITUTE THE WORD “MOSLEM”.

ART.XIII Sec. 2b AFTER WORDS “she has exceeded his” INSERT THE 
WORDS “or her”.

ART.XIV Sec. 6 DELETE THE ENTIRE SECTION, WHICH READS – 
ANY MEMBERS WHO IS MARRIED UNDER A CIVIL CEREMONY 
SHALL RETAIN HIS MEMBERSHIP RIGHTS FOR HIS BENEFITS 
ALONE EXCLUDING SUCH WIFE OR HAUSBAND, OR ANY ISSUE 
OF SAID MARRIAGE EXCEPT THOSE ISSUES WHO HAVE HAD THE 
RELIGIOUS CEREMONY OF “ASAN” PERFORMED BY A MULLAH.

ART.XIV Sec. 1 AFTER WORDS “be an associate member” INSERT 
THE WORDS “ONLY IF RECOGNIZED BY THE CONGREGATION IN 
ACCORDANCE WITH ITS CONSTITUTION AND BY-LAWS”.
Sec.2  AFTER THE WORDS “proposed member” INSERT A COMMA, 
AND AFTER THE WORDS “medical examination” INSERT A COMMA.
 Sec. 7 AFTER THE WORDS “membership of his wife” INSERT THE 
WORDS “six months after such occurrence. When such associate member 
becomes a member on her own standing she must pa dues dating back to 
date of such occurrence”.

Duly proposed, discussed and fi nally approved and ratifi ed unanimously 
on March 15, 1959 General Meeting and so adopted. Finally approved and 
ratifi ed June 14, 1959.

Signed: 
Sam Alleavitch

Constitution of the Muslim Mosque, Inc.
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STATUT STOWARZYSZENIA MUSLIM MOSQUE 
(MECZET MUZUŁMAŃSKI)

PARAGRAF I
Nazwa

Art. 1. To stowarzyszenie religijne będzie nosiło nazwę MECZET 
MUZUŁMAŃSKI, dalej wymieniany jako „Gmina”.

PARAGRAF II
Cele

Art. 1. Celami tej Gminy są: zapewnienie przez Meczet posług religijnych 
wynikających z zasad wiary islamu, głoszenie nauk naszego Proroka 
Mahometa, nauczanie dzieci praw religijnych oraz zwyczajów naszej 
wiary, uwiecznianie religii oraz wiary islamu w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki.

PARAGRAF III
 Funkcjonariusze

Art. 1. Funkcjonariuszami Gminy są: imam nr 1; imam nr 2; prezes; wice-
prezes; sekretarz fi nansowy; sekretarz ds. protokołowania i koresponden-
cji; skarbnik; oraz dwaj (2) rewizorzy. 

PARAGRAF IV
Rada Zarządzająca

Art. 1. Wszyscy wybrani funkcjonariusze oraz członkowie wybrani na 
zarządzających tworzą Radę Zarządzającą. Wiceprezes jest przewodni-
czącym Rady Zarządzająca.

PARAGRAF V
 Wymagania członkostwa

Art. 1. O członkostwo w Gminie może ubiegać się każda osoba płci męskiej 
lub każda kobieta niezamężna wyznania muzułmańskiego powyżej 21 
roku życia, będąca obywatelem Stanów Zjednoczonych; o odpowiedniej 
postawie moralnej, wypełniająca zasady i regulacje wspomniane w dal-
szym tekście, z wyjątkami, przedstawionymi poniżej.



265265265265265Statut Stowarzyszenia Muslim Mosque

Art. 2. Wdowa zmarłego członka automatycznie zostaje członkiem Gminy 
tuż po śmierci męża. Może korzystać z praw i przywilejów członka Gminy 
tak długo, dopóki zachowuje odpowiednią reputację.
Art. 3. Syn członka Gminy ma prawo do członkostwa po zawarciu ślubu, 
niezależnie od wieku.

PARAGRAF VI
Posiedzenia

Art. 1. Zwyczajne posiedzenia Gminy będą się odbywały w trzecią nie-
dzielę marca, czerwca, września oraz grudnia, chyba że dzień ten wypad-
nie w święto religijne lub meczet zajęty będzie w celu działań pogrzebo-
wych. W takim przypadku spotkanie przenosi się na następną niedzielę.
Art. 2. Rada Zarządzająca może zwołać posiedzenia specjalne. Prezes ma 
prawo do zwołania takiego spotkania po otrzymaniu żądania na piśmie od 
piętnastu członków. Każdy członek Gminy na pięć dni przed posiedzeniem 
powinien być powiadomiony listownie, z podaniem powodów jego zwołania.
Art. 3. Rada Zarządzająca składa się z dwunastu członków, z których 
jedna trzecia powinna być wybierana corocznie.

PARAGRAF VII
Kworum

Art. 1. Dwudziestu pięciu członków, z wyłączeniem prezesa, stanowi 
kworum każdego posiedzenia zwykłego. Jedna trzecia członków tworzy 
wymagane kworum posiedzenia specjalnego.

PARAGRAF VIII
Nominacje, wybór oraz usuwanie funkcjonariuszy i zarządzających

Art. 1. Nominacje na funkcjonariuszy oraz zarządzających na nadcho-
dzący rok powinny być złożone podczas wrześniowego posiedzenia.
Art. 2. Kandydaci na funkcjonariuszy i dwunastu zarządzających powinni 
być zgłaszani bezpośrednio z sali.
Art. 3. Żadna osoba nie może być wybierana – ani też zajmować – na wię-
cej niż jedno stanowisko.
Art. 4. Żadna osoba nie może być powołana na jakiekolwiek stanowisko, 
jeżeli nie jest członkiem Gminy od co najmniej dwóch lat przed nominacją. 
Każda osoba ma prawo ubiegać się o nominację do Rady Zarządzającej pod 
warunkiem, że minął rok od daty rozpoczęcia jej członkostwa w Gminy.
Art. 5. Wybory funkcjonariuszy Gminy oraz jednej trzeciej członków Rady 
Zarządzającej odbywają się podczas grudniowego posiedzenia.
Art. 6. Kandydatów na stanowiska zapisuje się na karcie do głosowania 
w kolejności, w jakiej zostali zgłoszeni.
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Art. 7. Wszyscy funkcjonariusze oraz członkowie Rady Zarządzającej są 
wybierani większością głosów.
Art. 8. Czas trwania kadencji dla wszystkich stałych funkcjonariu-
szy wynosi jeden rok, poczynając od 1 stycznia roku następującego po 
wyborach.
Art. 9. Zaprzysiężenie członków Rady Zarządzającej oraz funkcjonariu-
szy odbywa się podczas pierwszego styczniowego spotkania Zarządu, 
w roku następującym po wyborach. Każdy funkcjonariusz oraz członek 
Rady musi złożyć przysięgę lojalności i wierności wobec Gminy oraz 
przestrzegania Statutu i  regulaminu.
Art. 10. Podczas zaprzysiężenia każdy funkcjonariusz oraz członek Rady 
zobowiązany jest do złożenia następującej przysięgi przed objęciem sta-
nowiska: „Niniejszym uroczyście obiecuję, iż będę sumiennie wykonywał 
obowiązki zgodnie z moją najlepszą wiedzą oraz możliwościami”.
Art. 11. Funkcjonariusz, który nie zjawi się na uroczystości zaprzysięże-
nia, traci prawo do objęcia stanowiska, chyba że zgłosi poważny powód 
swojej nieobecności. W takim przypadku będzie zaprzysiężony na następ-
nym posiedzeniu Rady Zarządzającej.
Art. 12. Przeciwko funkcjonariuszowi lub zarządzającemu, oskarżonemu 
o przekroczenie uprawnień albo wykroczenie służbowe, może być wnie-
siona sprawa do Rady Zarządzającej. Jeżeli zarzuty się potwierdzą i Rada 
zaleci Gminie, wówczas może być usunięty ze stanowiska decyzją dwóch 
trzecich głosów członków obecnych na posiedzeniu zwyczajnym. W takim 
przypadku każdy członek musi zostać powiadomiony drogą pocztową 
o zapadłej decyzji.
Art. 13. Prawo do głosowania posiada jedynie członek o nienagannej 
reputacji. 

PARAGRAF IX
Obowiązki oraz uprawnienia funkcjonariuszy

Art. 1(a). Imam jest religijnym liderem Gminy. Do obowiązków imama nr 
1 należy: udzielanie małżeństw; odprawianie nabożeństw oraz przewod-
niczenie we wszystkich religijnych działalnościach Gminy, a także kontr-
asygnowanie czeków, wspomnianych dalej.
Art. 1(b). Obowiązkiem imama nr 2 jest wypełnianie obowiązków imama 
nr 1 w razie jego śmierci lub niedyspozycji.
Art. 2. Obowiązkiem prezesa jest przewodniczenie wszystkim posiedze-
niom Gminy oraz czuwanie nad ich właściwym przebiegiem; powoływanie 
wszelkich komisji, chyba że jest ustalone inaczej, a także kontrasygnowanie 
czeków na wydatki lub wypłaty środków fi nansowych zatwierdzone przez 
Radę Zarządzającą. Ponadto z urzędu jest członkiem wszystkich komisji.



267267267267267Statut Stowarzyszenia Muslim Mosque

Art. 3. Obowiązkiem wiceprezesa jest pomaganie prezesowi w utrzymy-
waniu porządku podczas posiedzeń oraz zastępowanie go w razie nie-
obecności lub niedyspozycji. Wiceprezes jest także przewodniczącym 
Rady Zarządzającej.
Art. 4. Obowiązkiem sekretarza fi nansowego jest prowadzenie księ-
gowości Gminy zgodnie z metodami zatwierdzonymi przez Radę 
Zarządzającą, aby w razie inspekcji można było bez problemu skontro-
lować jej stan fi nansowy. Musi posiadać aktualną listę członków oraz ich 
adresy. Prowadzi też rachunkowość pomiędzy Gminy a jej członkami, 
pobiera składki członkowskie, należności, grzywny i podatki. Otrzymane 
pieniądze wpłaca skarbnikowi, zachowując wszystkie pokwitowania. 
Powiadamia listami poleconymi wszystkich członków, którzy są zagro-
żeni wydaleniem z Gminy i zgłasza ich do Rady Zarządzającej. Co kwartał 
przedstawia swoje księgi do kontroli rewizorowi, a na koniec roku przy-
gotowuje pełne sprawozdanie o stanie fi nansowego oraz sytuacji Gminy. 
Pod koniec urzędowania musi przekazać swemu następcy wszystkie 
księgi, dokumenty, a także znajdujące się w jego posiadaniu wszelkie mie-
nie należące do Gminy.
Art. 5. Obowiązkiem sekretarza ds. protokołowania oraz korespondencji 
jest sprawdzanie obecności funkcjonariuszy przed rozpoczęciem każdego 
posiedzenia, protokółowanie przebiegu obrad oraz odczytanie protokołu. 
W razie potrzeby pomaga sekretarzowi fi nansowemu. Uczestniczy w pro-
wadzeniu korespondencji Gminy, ogłoszeń oraz w innych sprawach, 
które mogą okazać się potrzebne. Sprawdza obecność przed rozpoczęciem 
każdego posiedzenia Rady Zarządzającej, protokółuje ich przebieg oraz 
odczytuje protokoły na posiedzeniach Rady Zarządzającej.
Art. 6. Skarbnik jest zobowiązany do odbierania od sekretarza fi nanso-
wego wszystkich należących do Gminy pieniędzy oraz funduszy i wpła-
cania ich na konto Gminy w banku lub bankach zgodnie z rozporządze-
niem Rady Zarządu. Skarbnik nie ma prawa dokonywać żadnych wypłat 
z konta, z wyjątkiem czeku, kontrasygnowanego przez prezesa lub imama. 
Musi prowadzić dokładną ewidencję przychodów i rozchodów. Co kwar-
tał musi przedstawiać swoje księgi do kontroli, zaś na koniec roku przy-
gotowuje pełne sprawozdanie o stanie fi nansowym oraz sytuacji Gminy. 
Na zakończenie urzędowania musi przekazać swemu następcy wszyst-
kie księgi, dokumenty oraz wszelkie mienie Gminy znajdujące się w jego 
użytkowaniu.
Art. 7. Funkcjonariusze otrzymują rekompensaty w wysokości przyznanej 
przez ogół członków.
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PARAGRAF X

Wakaty w Radzie Zarządzającej
Art. 1. W przypadku wakatu spowodowanego śmiercią, rezygnacją lub 
usunięciem prezesa ze stanowiska, jego obowiązki powinien natych-
miast przejąć wiceprezes, który wypełnia je do następnego posiedze-
nia zwyczajnego, podczas którego zostanie nominowany oraz wybrany 
nowy prezes.
Art. 2. Każdy wakat spowodowany śmiercią, rezygnacją lub usunięciem 
ze stanowiska dowolnego funkcjonariusza, z wyjątkiem prezesa lub 
członka Rady Zarządzającej, musi być natychmiast uzupełniony poprzez 
mianowanie przez prezesa za zgodą większości obecnych członków Rady 
Zarządzającej. Tak powołany funkcjonariusz lub członek Zarządu wyko-
nuje swoje obowiązki do końca danej kadencji.

PARAGRAF XI
 Obowiązki oraz uprawnienia Rady Zarządzającej

Art. 1. Rada Zarządzającej ma za zadanie nadzorowanie oraz ogólne 
zarządzanie sprawami i działalnością Gminy.
Art. 2. Rada Zarządzająca opiekuje się nieruchomościami oraz majątkiem 
osobistym Gminy.
Art. 3. Prezes Rady Zarządzającej jest zobowiązany do zwoływania posie-
dzeń Rady co najmniej raz w miesiącu. 
Art. 4. Rada Zarządzająca rozpatruje uchwały i ustawy wpływające na 
dobro Gminy lub związane z rutynowymi działaniami. Wszelkie uchwały 
przyjęte przez Radę Zarządzającą muszą być zgłoszone Gminie w celu 
usankcjonowania i zatwierdzenia.
Art. 5. Podczas posiedzeń Rady Zarządzającej większość członków 
Rady stanowi kworum, umożliwiające rozpatrywanie przedsięwzięć 
gospodarczych.
Art. 6. Każdy członek Rady Zarządzającej nieobecny na trzech kolejnych 
posiedzeniach Rady zostaje automatycznie pozbawiony członkostwa 
w Radzie, chyba że posiada uzasadnione usprawiedliwienie nieobecności, 
będące do przyjęcia przez większość Rady.
Art.7. Rada Zarządzająca powołuje członków wszystkich komitetów.

PARAGRAF XII
Składki, grzywny i podatki

Art. 1. Składki w Gminie wynoszą 14 $ rocznie, płatne kwartalnie z góry, 
z wyjątkiem składek od nowo przyjętego członka, którego wpłaty rozpo-
czynają się od posiedzenia następującego po jego zaprzysiężeniu.
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Art. 2. Podatek lub specjalne podatki mogą być pobierane za zgodą więk-
szości członków obecnych na posiedzeniu, podczas którego taka propozy-
cja została przedstawiona.
Art. 3. Każdy członek, którego działania lub zachowanie jest niewłaściwe, 
używa języka mogącego zakłócić spokój, albo odmawia zastosowania się 
do nakazów przewodniczącego, może otrzymać naganę albo grzywnę, 
ewentualnie jedno i drugie, na wniosek przewodniczącego, przy stosow-
nym działaniu Rady Zarządzającej. Jeżeli takie wykroczenie lub wykro-
czenia będą się powtarzały, wówczas dany członek może zostać usunięty 
z Gminy większością dwóch trzecich głosów obecnych członków.
Art. 4. Każdy członek, który został powołany przez prezesa do komisji 
i nie stawił się, podlega karze grzywny w wysokości 2 $.
Art. 5. Wszelkie grzywny nałożone na członków są dodawane do składek 
następnego kwartału, przypadającego po ich nałożeniu.
Art. 6. Jeżeli składki, grzywny oraz podatki nie zostaną opłacone do końca 
trzeciego kwartału, wtedy sekretarz fi nansowy wysyła do danego członka 
list polecony z żądaniem wpłaty. W przypadku nieuregulowania należ-
ności w ciągu 30 dni od wysłaniu takiego listu, dłużnik zostaje zgłoszony 
do Rady Zarządzającej, która może zalecić skreślenie go z listy członków. 
Art. 7. Wniosek o pomoc w spłaceniu składek lub podatku (z wyjątkiem 
grzywny) musi być złożony osobiście z sali podczas zwyczajnego posie-
dzenia w marcu, skierowany następnie do Rady Zarządzającej celem 
sprawdzenia i rozpatrzenia. Podczas czerwcowego posiedzenia Rada 
Zarządzająca przedstawia swoje ustalenia członkom do zatwierdzenia lub 
odrzucenia.
Art. 8. Obowiązkiem Rady Zarządzającej w pierwszym kwartale każdego 
roku jest sprawdzenie sytuacji członków zwolnionych z płacenia składek 
i podatków, w celu ustalenia uzasadnienia do pozostawienia ich na tej 
liście. Jeżeli nie ma ku temu powodów, wówczas Rada Zarządzająca infor-
muje o tym członków podczas marcowego posiedzenia.

PARAGRAF XIII
Członkostwo

Art. 1. Dwaj cieszący się dobrą opinią członkowie Gminy mogą zgłosić 
kandydaturę mężczyzny lub niezamężnej kobiety na członka zgodnie 
z następującymi ustaleniami.
Art. 2. Opłata za wpis kandydata wynosi:
(a) będące stanu wolnego dziecko członka Gminy zostaje przyjęte do 
członkostwa podczas spotkania po jego 21 urodzinach. Wpisowe: 20 $.
(b) muzułmanin urodzony w Stanach Zjednoczonych, który przekroczył 
lub przekroczyła 21 urodziny:
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 przed osiągnięciem oraz łącznie z:
 22 urodzinami ...........................$ 100 
 24 urodzinami ...........................$ 125 
 26 urodzinami ...........................$ 150 
 28 urodzinami ...........................$ 175 
 30 urodzinami ...........................$ 200 
                po 30 urodzinach ...........................$ 500 
(c) Muzułmanin-cudzoziemiec: przed upływem roku od daty przybycia 
do Stanów Zjednoczonych:
      w stanie wolnym –  $ 50   żonaty .........$ 100 
        po upływie  2 lat – 150  ........................$ 200 
  4 lat – 175  ........................$ 225 
  6 lat – 225  ........................$ 275 
  8 lat – 275  ........................$ 325 
            10 lat – 300  .......................$ 375 
               powyżej 10 lat – 500  .......................$ 550 
(d) syn członka, który się ożenił przed swoimi 21 urodzinami:
  przed upływem roku od daty 
  zawarcia małżeństwa  ..  $ 20
  2 lat ...................................$ 100 
  4 lat ...................................$ 125 
  6 lat ...................................$ 150 
  8 lat ...................................$ 175 
           10  lat...................................$ 200 
     po   10 latach ............................$ 500 
(e) żona członka skreślonego z listy: przed upływem roku od utraty 
 członkostwa przez męża .........  $ 20
  2 lat ...................................$ 100 
  4 lat ...................................$ 125 
  8 lat ...................................$ 150 
           10 lat ...................................$ 200 
     po 10 latach.............................$ 500 
(f) żona członka, będąca w legalnej separacji lub po rozwodzie:
   przed upływem roku 
  od daty rozwodu ...........  $ 20
  2 lat ...................................$ 100 
  4 lat ...................................$ 125 
  6 lat ...................................$ 150 
  8 lat ...................................$ 175 
          10 lat ...................................$ 200 
    po 10 latach ............................$ 500 
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(g) mąż, który przyjął wiarę muzułmańską po ślubie z niepełnoletnią 
córką członka:
  przed upływem roku od daty 
  zawarcia małżeństwa ...  $ 20
  2 lat ...................................$ 100
   4 lat ...................................$ 125
  6 lat ...................................$ 150
  8 lat ...................................$ 175
          10 lat ...................................$ 200
      po 10 latach .............................$ 500 
Art. 3. Każdy kandydat musi stawić się przed Radą Zarządzającą w celu 
rozpatrzenia kandydatury. Jeżeli decyzja będzie korzystna, to wraz 
z żoną i dziećmi, jeżeli jest żonaty i posiada potomstwo, muszą poddać 
się badaniom u wskazanego przez Gminę lekarza. Koszty takiego badania 
pokrywa kandydat.
Art. 4. Jeżeli kandydat, jego żona i dzieci przejdą badania lekarskie oraz 
zostaną pozytywnie zaopiniowani przez Radę Zarządzającą, wówczas 
zgłaszani są Gminie do przegłosowania. Kandydat zostaje przyjęty, 
jeżeli większość członków obecnych na posiedzeniu głosuje na jego 
korzyść.
Art. 5. Każdy członek, który weźmie ślub poza wiarą muzułmańską, 
z wyjątkiem związku cywilnego, lub przyjmie inną wiarę zostanie wyklu-
czony z Gminy.
Art. 6. Każdemu członkowi świadomie okradającemu Gminę lub wyłu-
dzającemu od niej pieniądze pod fałszywym pretekstem należy przedsta-
wić zarzuty i w przypadku udowodnienia tych czynów zostaje on usu-
nięty w trybie przyspieszonym, z zastosowaniem środków prawnych 
jakie Rada Zarządzająca uzna za konieczne.
Art. 7. Osoba, która uzyska członkostwo w Gminie na podstawie fałszy-
wych informacji odnośnie wieku lub innych danych i zostanie to udowod-
nione w ciągu 5 lat od otrzymania członkostwa, zostaje zawieszona do 
czasu przedstawienia zarzutów. Jeżeli się potwierdzą, wówczas powinna 
być usunięta.
Art. 8. Do głosowań oraz sprawowania funkcji w Gminie uprawnieni są 
wyłącznie zarejestrowani członkowie.

PARAGRAF XIV
Prawa oraz przywileje żony jako członka towarzyszącego

Art. 1. Żona członka Gminy może zostać członkiem towarzyszącym 
tylko w wypadku uznania tego przez Gminę, zgodnie z jej Statutem oraz 
regulaminu.
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Art. 2. Żona kandydata na członka Gminy, który przeszedł badania 
medyczne, zostaje członkiem towarzyszącym Gminy z chwilą otrzymania 
członkostwa przez jej męża.
Art. 3. Członek towarzyszący jest zwolniony od opłat oraz składek.
Art. 4. Członek towarzyszący nie może zajmować żadnego stanowiska 
wybieralnego, być wybieranym do Rady Zarządzającej ani mianowanym 
na członka jakiejkolwiek komisji. Nie może uczestniczyć w żadnych deba-
tach ani głosować w żadnych sprawach, włącznie z wyborami.
Art. 5. Członkowie towarzyszący mają prawo uczestniczenia w dysku-
sjach i debatach za pozwoleniem przewodniczącego.
Art. 6. Żadna kobieta nie może zostać członkiem towarzyszącym, chyba że 
jej mąż jest członkiem Gminy.
Art. 7. Śmierć męża, rozwód, legalna separacja lub usunięcie z listy człon-
ków Gminy powoduje wygaśnięcie członkostwa towarzyszącego jego 
żony, 6 miesięcy po tym wydarzeniu. Jeżeli taki członek towarzyszący 
zostanie członkiem Gminy, wówczas musi zapłacić składki liczone od 
daty rozpoczęcia członkostwa.

 PARAGRAF XV
Świadectwa urodzenia oraz ślubu

Art. 1. W razie konieczności udowodnienia wieku będzie wymagana 
kopia ofi cjalnego świadectwa urodzenia.
Art. 2. Jeżeli po ślubie mąż pragnie, aby jego żona została członkiem towa-
rzyszącym, musi udostępnić Gminie kopię ofi cjalnego świadectwa ślubu 
oraz certyfi kat lub list od imama, potwierdzający, iż ślub został zawarty 
w wierze muzułmańskiej.

PRAGRAF XVI
Zawieszenia regulaminu

Art. 1. Każde postanowienie regulaminu może być tymczasowo zawie-
szone decyzją dwóch trzecich głosów wszystkich członków obecnych na 
posiedzeniu zwyczajnym. Takie zawieszenie obowiązuje tylko podczas 
jednego spotkania.
Art. 2. Każda część, paragraf lub artykuł tego Statutu lub regulaminu 
może być zmieniony lub poprawiony podczas zwyczajnego spotkania 
członkowskiego, o ile propozycja taka została zaplanowana przez dwie 
trzecie członków obecnych na spotkaniu. O zaproponowanych popraw-
kach muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Gminy.
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PARAGRAF XVII
Podstawa prawna

Art. 1. Zasady określone przez Zbiór Przepisów Roberta [Robert`s Rules of 
Order – zbiór zasad i procedur dyskusji i debat] są dla Gminy parlamen-
tarnym autorytetem, regulującym wszystkie przypadki nieprzewidziane 
i pozostające bez związku z danym Statutem i regulaminami oraz pra-
wami Stanu Nowy Jork.
Art. 2. Każde z osobna i wszystkie postanowienia niniejszego Statutu oraz 
regulaminów są podporządkowane prawom Stanu Nowy Jork i mogą być 
przez nie zastąpione.

PARAGRAF XVIII
Porządek obrad

  1. Rozpoczęcie spotkania.
  2. Sprawdzanie obecności.
  3. Odczytanie protokołu.
  4. Komunikaty oraz rozliczenia.
  5. Sprawozdanie komisji.
  6. Sprawozdanie funkcjonariuszy.
  7. Sprawozdanie Rady Zarządu.
  8. Zgłoszenia kandydatów.
  9. Sprawy niedokończone.
10. Nowe przedsięwzięcia.
11. Korzyści i dobrostan.
12. Przychody i wydatki.
13. Zakończenie obrad.

POPRAWKI DO STATUTU „MOSLEM MOSQUE”, 
ZAPROPONOWANE DO OSTATECZNEJ RATYFIKACJI ORAZ 

PRZYJĘCIA NA OGÓLNYM POSIEDZENIU 15 MARCA 1959 ROKU

Par. I, art. 8 – Słowo „Towarzystwo” zamienić na „Gmina”. Występujące 
gdziekolwiek dalej słowo „Towarzystwo” ma być zamienione na słowo 
„Gmina”
Par. IV, art. 1 – Słowa „Rada Wykonawcza” zamienić na słowa „Rada 
Zarządzającą”. Występujące gdziekolwiek słowa „Rada Wykonawcza” 
mają być zastąpione przez słowa „Rada Zarządzająca”.
art. 1, drugie zdanie – prawidłowe odczytanie słowa „prezes” brzmi 
„wiceprezes”.
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Par. VI, art. 3 –  Słowa „Rada Powiernicza” zmienić na „Radę Zarządzająca”. 
Występujące gdziekolwiek słowa „Rada Powiernicza” zostają zastąpione 
słowami „Rada Zarządzająca”.
art. 3 – usunąć całe ostatnie zdanie, które mówi o tym, że członkowie 
Rady Zarządu wybierają swego przewodniczącego większością głosów jej 
członków.
Par. VIII, art. 8 – wykreślono słowa „oraz członkowie Rady Powierniczej”.
Par. IX, art. 2 – wykreślono słowa „oraz Rada Wykonawcza”.
Par. XIII, art. 2b – słowo „Mahometanin” zmieniono na „Muzułmanin”. 
Pojawiające się gdziekolwiek słowo „Mahometanin” zastąpić słowem 
„Muzułmanin”.
Par. XIII, art. 2b – po słowach „który przekroczył” dodać „lub przekroczyła”.
Par. XIV, art. 6 – wykreślono cały punkt, który mówił: „Każdy członek, 
który zawarł małżeństwo tylko jako związek cywilny, zachowuje swoje 
osobiste prawa członkowskie z wykluczeniem żony lub męża, lub potom-
ków z takiego małżeństwa, oprócz tych, którzy przeszli religijną ceremo-
nię azanu, odprawioną przez mułłę.”
Par. XIV, art. 1 – po słowach „może zostać członkiem towarzyszącym” 
dodano słowa „tylko w wypadku uznania tego przez Gminę, zgodnie z jej 
Statutem oraz regulaminu.”
art. 2 – po słowach „kandydata na członka Gminy” dodano przecinek oraz 
po słowach „badania medyczne” dodano przecinek.
art. 7 – po słowach „członkostwa towarzyszącego jego żony” wstawić 
słowa „6 miesięcy po tym wydarzeniu. Jeżeli taki członek towarzyszący 
zostanie członkiem Gminy, wówczas musi zapłacić składki liczone od 
daty rozpoczęcia członkostwa.”

Właściwie zaproponowane [poprawki], przedyskutowane, zostały osta-
tecznie zaaprobowane i jednogłośnie zatwierdzone 15 marca 1959 roku 
podczas posiedzenia ogólnego, a tym samym przyjęte. Ostatecznie 
zatwierdzono oraz ratyfi kowano 14 czerwca 1959 roku. 

Podpisano: 
Sam Alleavitch

(Tłumaczenie z jęz. angielskiego: Daniel Czachorowski) 
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NIEZATYTUŁOWANE POPRAWKI 
I UZUPEŁNIENIA DO STATUTU 

STOWARZYSZENIA MOSLEM MOSQUE

ARTICLE III
Offi cers

Sec. 1. The offi cers of this Congregation shall be an IMAM No. 1; IMAM No. 
2; a President; Vice-President; Financial Secretary; Recording Secretary; 
Corresponding Secretary; Treasurer; and two (2) Comptrollers.

Adopted June 14, 1970 General Meeting 
Ratifi ed September 20, 1970 General Meeting
Page one of the Constitution

1

ARTICLE VI
 Meetings

Sec. 1. Regular meetings of the Congregation shall be held on the third 
Sunday in March and September and on the second Sunday in June and 
December, exepting when same falls on a religious holiday or when the 
Mosque is used for funeral services, in which case such meetings shall be 
posponed to the following Sunday.

Adopted June 14, 1970 General Meeting
Ratifi ed September 20, 1970 General Meeting
Page two of the Constitution

2

ARTICLE VI 
Meetings

Sec. 3 The Board of Directors shall consist of twelve members, elected to 
a term of two (2) years.

Adopted June 14, 1970 General Meeting
Ratifi ed September 20, 1970 General Meeting
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Page three of the Constitution
Originally proposed March 1, 1965 General Meeting

3

ARTICLE VIII
Nominations, Election and Removal of Offi cers 

and Trustees
Sec. 1 Nominations for offi cers and Directors shall be made at the 
September meeting for the ensuing two years.
Sec. 2 Candidates for offi cers and twelve (12) directors shall be nominated 
from the fl oor.

Adopted June 14, 1970 General Meeting
Ratifi ed September 20, 1970 General Meeting
Page three of the Constitution

4

ARTICLE VIII
Nominations, Election and Removal of Offi cers 

and Trustees
Sec. 8. The term of offi ce for all regular offi cers shall be for two years com-
mencing with January 1st of the year following their election.

Adopted June 14, 1970 General Meeting
Ratifi ed September 20, 1970 General Meeting
Page four of the Constitution
Originally proposed March 21, 1965 General Meeting

5

ARTICLE VIII
Nominations, Election and Removal of Offi cers 

and Trustees
Sec. 12. Any offi cer or Director accused of malfeasance or misconduct in 
offi ce may be brought up on charges referred to the Board of Directors and 
if same is sustained and recommended by the Board of Directors to the 
Congregation he can be removed from offi ce by a two-third vote of all the 
members present at a regular meeting, after which each and every mem-
ber shall have been notifi ed by mail of such contemplated action.

Adopted June 14, 1970 General Meeting
Ratifi ed September 20, 1970 General Meeting
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Page 5 of the Constitution
6

ARTICLE XII
Donations, Fines and Assessments

Sec. 1-A. The donations to the Congregation shall be $20.00 per annum 
payable on a quarterly basis of $5.00 each general meeting.
Sec. 1-B. Those members who are exempt and pay only $13.00 a year dues 
shall still pay $13.00 per year.
Sec. 1-C. Repeal the $1.00 tax assessment for old age exemptions which is 
due each year on the March general meeting.
Sec. 1-D. Repeal the quarterly tax assessment of $1.00 due to expire 
September 1962 general meeting.

Adopted June 14, 1970 General Meeting
Ratifi ed September 20, 1970 General Meeting
Page 10 of the Constitution
Sect. 1A, B, C, D, originally adopted September 16, 1962 General Meeting

 7

ARTICLE XII
Donations, Fines and Assessments 

Sec. 1-A. The donations to the Congregation shall be $28.00 per annum, 
payable quarterly in advance, except the donations of a newly initiated 
member shall commence at the meeting following his initiation.
Sec. 1-B. The members who are exempt and pay only $13.00 a year dona-
tion shall continue paying $13.00 annually. Any new exempt members 
shall pay $15.00 a year in donations.
Sec. 1- C. The death assessment will be $3.00 per member.

Adopted March 15, 1970 General Meeting
Ratifi ed June 14, 1970 General Meeting
Page 10 of the Constitution

8 

ARTICLE XII
Donations, Fines and Assessments

Sec. 6. A member who is delinquent in payment of any dues, fi nes or asses-
sments for six months will be sent a fi rst registered letter. This letter will 
notify him that after nine months delinquency a member is entitled only 
to a cemetery plot.
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A member who is delinquent in payment of any dues, fi nes or assessments 
for nine months or more will be sent a second registered letter requesting 
payment.
If no remittance is received with thirty days of the posting of such let-
ter, said delinquent shall be reported to the Board of Directors who may 
recommend his or her name be stricken from the rolls as a member.

Adopted June 14, 1970 General Meeting
Ratifi ed September 20, 1970 General Meeting 
Page 11 of the Constitution

9

 ARTICLE XII
Donations, Fines and Assessments

Sec. 6 B. Any member who is notifi ed of his or her being delinquent in 
dues by a registered letter after six months delinquency shall have to pay 
one dollar to defray the cost of the registered letter.

Adopted June 14, 1970 General Meeting
Ratifi ed September 20, 1970 General Meeting
Page 11 of the Constitution
Originally proposed December 10, 1967 General Meeting

10

ARTICLE XIII
Membership

Sec. 2 The following schedule pertains to either married or single candi-
date for membership in parts A,B,D,E,F and G. The schedule refers to the 
candidates birthday. For example:
from his or her 21st birthday to his or her 22nd birthday.

Initiation Fee Schedule
         up to  21          $21  40-41    $550  60- 61    $1050 
  21-22     50  41-42  575  61- 62  1075
  22-23  100  42-43  600  62- 63  1100
  23-24  125  43-44  625  63- 64  1125
  24-25  150  44-45  650  64- 65  1150
  25-26  175  45-46  675  65- 66  1175
  26-27  200  46-47  700  66- 67  1200
  27-28  225  47-48  725  67- 68  1225
  28-29  250  48-49  750  68- 69  1250
  29-30  275  49-50  775  69- 70  1275
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  30-31  300  50-51  800  70- 71  1300
  31-32  325  51-52  825  71- 72  1325
  32-33  350  52-53  850  72- 73  1350
  33-34  375  53-54  875  73- 74  1375
  34-35  400  54-55  900  74- 75  1400
  35-36  425  55-56  925  75- 76  1425
  36-37  450  56-57  950  76- 77  1450
  37-38  475  57-58  975  77- 78  1475
  38-39  500  58-59    1000  78- 79  1500
  39-40  525  59-60    1025  79- 80  1525
Parts B-D-E-F and G are subject to a $25.00 cemetery tax.

Adopted June 14, 1970 General Meeting
Ratifi ed September 20, 1970 General Meeting
Page 12 and 13 of the Constitution 
Originally proposed September 10, 1967 General Meeting

11

ARTICLE XIII
Membership

Sec. 2-C. An alien Moslem who is either single or married the initiation 
fee be determined by his or her age as per following schedule plus $25.00 
cemetery tax.

 to 21                 $50
 21- 25         75
 25- 30   100
 30- 35   200
 35- 40   250
 40- 45   300
 45- 50   350
 50- 55   440
 55 and up   550

Adopted June 14, 1970 General Meeting 
Ratifi ed September 20, 1970 General Meeting
Page 12 of the Constitution
Originally proposed June 2, 1968 General Meeting

12

Poprawki i uzupełnienia do Statutu 
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ARTICLE XIII
Membership

Sec. 5A. Whereby any member who marries a non-Moslem and is such 
marriage is not reported and an affadavit is not on fi le with us within 
90 days of such marriage, the member in question will be automatically 
suspended from the organization and will not be entitled to any benefi ts 
from the organization.
Sec. 5B. However, such member can reinstate his or herself by payment 
of all back dues and assessments in arrears since date of suspension plus 
an additional $25.00 penalty plus our doctors note of good health. This 
reinstatement must occur within one (1) year after the 90 day suspension. 
After the one year period elapse member is automatically expelled and 
can rejoin only as a new member.

Adopted June 14, 1970 General meeting
Ratifi ed September 20, 1970 General Meeting
Page 14 of the Constitution
Originally proposed September 16, 1970 General Meeting

13

ARTICLE XIII
Membership

Sec. 9A. The parents must agree to receive a Moslem marriage from our 
Imam.
Sec. 9B. Children must be given Azan by our Imam.
Sec. 9C. Both parents must sign an affadavit that their children will be bro-
ught up as Moslems.
Sec. 9D. The children must start receiving religious instructions at the age 
of 7 or before the age of 8. The Religious Council will decide upon the reli-
gious qualifi cation of the children.
Sec. 9E. The children living within a 50 mile radius or part thereof must 
attend religious classes should classes be available.
Sec. 9F. Beyond the 50 mile radius those children will receive at cost the 
required religious literature recommended by the Religious Council to 
assist them in learning the basics of Islam and required prayers.
Sec. 9G. Willful violation of the above rules will be cause for expulsion of 
the children from the Moslem Mosque Inc.

Adapted June 14, 1970 General Meeting
Ratifi ed September 20, 1970 General Meeting
Page 15 of the Constitution 
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Originally proposed December 18, 1968 General Meeting

14

ARTICLE IX
Duties and Powers of Offi cers 

Sec. 5 a. It shall be the duty of the Recording Secretary to call the Roll of the 
offi cers at the beginning of each meeting, keep a record of the proceedings 
and read the minutes at every meeting.
Sec. 5 b. The Corresponding Secretary will assist the Financial Secretary 
whenever so requisted, and attend to the correspondence of the 
Congregation, notices and any other matter that may be necessary.

Adopted June 14, 1970 General Meeting
Ratifi ed September 20, 1970 General Meeting
Page 7 of the Constitution

15

ARTICLE XIV
Rights and privileges of Wife as Associate Member

Sec. 4. An associate member shall have the right to speak, vote and hold 
all offi ce positions except President and Vice-President. This proposal 
will before a trial period of three years regardless if husband is present at 
meeting or not. No husband and wife can hold any offi ce in anyone year 
at the same time. After the three year trial the associate members will loose 
all above rights and such rights to be further granted or amended shall be 
decided only by regular members. The General Meeting before the three 
year trial is up the General Body will vote on whether the associate mem-
ber will lose these rights or such rights to be further granted or amended.

Adopted June 14, 1970 General Meeting
Ratifi ed September 20, 1970 General Meeting
Page 15 of the Constitution
Originally proposed September 17, 1961 General Meeting 16

Poprawki i uzupełnienia do Statutu 
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NIEZATYTUŁOWANE POPRAWKI 
I UZUPEŁNIENIA DO STATUTU 

STOWARZYSZENIA MOSLEM MOSQUE

PARAGRAF III
Funkcjonariusze

 Art. 1. Funkcjonariuszami Gminy są: imam nr 1; imam nr 2; prezes; wice-
prezes; sekretarz fi nansowy; sekretarz protokołujący, sekretarz korespon-
dencyjny; skarbnik; oraz dwaj (2) rewizorzy. 

Przyjęto 14 czerwca 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Ratyfi kowano 20 września 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Strona pierwsza  Statutu

1

PARAGRAF VI
Posiedzenia

  Art. 1. Zwyczajne posiedzenia Gminy będą się odbywały w trzecią nie-
dzielę marca i września oraz w co drugą niedzielę czerwca i grudnia, 
chyba że przypadnie wówczas święto religijne lub meczet zajęty będzie 
w celu działań pogrzebowych. W takim przypadku spotkania powinny 
być przełożone na następną niedzielę.

Przyjęto 14 czerwca 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Ratyfi kowano 20 września 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Strona druga Statutu

2

PARAGRAF VI
Posiedzenia

Art. 3. Rada Zarządzająca będzie się składać z dwunastu członków, wybie-
ranych na okres dwóch (2) lat.

Przyjęto 14 czerwca 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Ratyfi kowano 20 września 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
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Strona trzecia Statutu Pierwotnie proponowano podczas walnego zgro-
madzenia1 marca 1965 r. 

3

PARAGRAF VIII
Nominacje, wybór oraz usuwanie funkcjonariuszy 

i zarządzających
Art. 1. Nominacje na funkcjonariuszy oraz zarządzających powinny być 
złożone podczas wrześniowego posiedzenia na następne dwa lata.
Art. 2. Kandydaci na funkcjonariuszy i dwunastu (12) zarządzających 
powinni być zgłaszani bezpośrednio z sali.

Przyjęto 14 czerwca 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Ratyfi kowano 20 września 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Strona trzecia Statutu

4

PARAGRAF VIII
 Nominacje, wybór oraz usuwanie funkcjonariuszy 

i zarządzających
Art. 8. Czas trwania kadencji dla wszystkich stałych funkcjonariu-
szy wynosi dwa lata, poczynając od 1 stycznia roku następującego po 
wyborach.

Przyjęto 14 czerwca 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Ratyfi kowano 20 września 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Strona czwarta Statutu Pierwotnie proponowano podczas walnego zgro-
madzenia 21 marca 1965 r. 

5

PARAGRAF VIII
Nominacje, wybór oraz usuwanie funkcjonariuszy 

i zarządzających
Art. 12. Przeciwko funkcjonariuszowi lub zarządzającemu, oskarżonemu 
o przekroczenie uprawnień albo wykroczenie służbowe, może być wniesiona 
sprawa do Rady Zarządzającej. Jeżeli zarzuty się potwierdzą i Rada zaleci to 
Gminie, wówczas może być usunięty ze stanowiska decyzją dwóch trzecich 
głosów członków obecnych na posiedzeniu zwyczajnym. W takim przypadku 
każdy członek musi zostać powiadomiony drogą pocztową o zapadłej decyzji.

Przyjęto 14 czerwca 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 

Poprawki i uzupełnienia do Statutu 
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Ratyfi kowano 20 września 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Strona 5 Statutu

6

PARAGRAF XII
Składki, grzywny i podatki

Art. 1-A. Składki do Gminy wynoszą 20 $ rocznie płatne kwartalnie po 5 $ 
podczas każdego zwykłego posiedzenia.
Art. 1-B. Członkowie, którzy są zwolnieni i płacą tylko 13 $ na rok, będą 
płacić nadal 13 $ rocznie.
Art. 1-C. Uchylić 1 dolar podatku dla zwolnień z powodu wieku, który 
jest należny każdego roku podczas marcowego posiedzenia.
Art. 1-D. Uchylić kwartalny podatek z 1 $ należnego do wygaśnięcia od 
ogólnego posiedzenia we wrześniu 1962 r.

Przyjęto 14 czerwca 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Ratyfi kowano 20 września 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Strona 10 Statutu Art. 1-A, B, C, D – pierwotnie proponowany 16 września 
1962 r. podczas walnego zgromadzenia 

7

PARAGRAF XII
Składki, grzywny i podatki

Art. 1-A. Składki do Gminy wynoszą 28 $ rocznie, płatne kwartalnie 
z góry, oprócz składek członka nowo przyjętego, które naliczane będą od 
posiedzenia następującego po jego przyjęciu.
Art. 1-B. Członkowie, którzy są zwolnieni i płacą tylko 13 $ składki rocz-
nej, musi nadal płacić 13 $ na rok. Nowo zwolnieni członkowie będą płacić 
roczną składkę 15 $.
Art. 1-C. Podatek od śmierci wynosić będzie 3 $ od osoby.

Przyjęto 15 marca 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Ratyfi kowano 14 czerwca 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Strona 10 Statutu

8

PARAGRAF XII
Składki, grzywny i podatki

Art. 6. Do członka, który jest nierzetelny w uiszczaniu wszelkich płatności, 
grzywien lub podatków przez sześć miesięcy, zostanie wysłany pierw-
szy list polecony. Ten list poinformuje go, że po dziewięciu miesiącach 
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wykroczenia będzie uprawiony tylko do miejsca na cmentarzu.
Do członka, który jest nierzetelny w uiszczaniu wszelkich płatności, grzy-
wien i podatków przez dziewięć miesięcy lub więcej, będzie wysłany 
drugi list polecony z żądaniem zapłaty. 
Jeżeli wpłata należności nie zostanie dokonana w ciągu trzydziestu dni od 
daty odbioru takiego listu, wówczas rzeczony delikwent będzie zgłoszony 
do Rady Zarządców, która może nakazać skreślenie jego lub jej nazwiska 
z listy członków.

Przyjęto 14 czerwca 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Ratyfi kowano 20 września 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Strona 11 Statutu

9

PARAGRAF XII
Składki, grzywny i podatki

Art. 6 B. Każdy członek, który zostanie poinformowany listem poleconym 
po sześciu miesiącach jego lub jej zaległości w płaceniu należności, będzie 
musiał zapłacić jednego dolara na pokrycie kosztów listu poleconego.

Przyjęto 14 czerwca 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Ratyfi kowano 20 września 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Strona 11 Statutu. Pierwotnie proponowano 10 grudnia 1967 r. podczas 
walnego zgromadzenia 

10

PARAGRAF XIII
Członkostwo

Art. 2. Poniższe zestawienie odnosi się zarówno do małżeństw, jak i osób 
samotnych kandydujących do członkostwa w częściach A, B, D, E, F i G, 
nawiązując do ich urodzin. Przykładowo: od jego lub jej 21 urodzin do 
jego lub jej 22 urodzin.

Zestawienie opłat wstępnych
         Do 21 lat           $21  40-41    $550  60- 61    $1050 
  21-22     50  41-42  575  61- 62  1075
  22-23  100  42-43  600  62- 63  1100
  23-24  125  43-44  625  63- 64  1125
  24-25  150  44-45  650  64- 65  1150
  25-26  175  45-46  675  65- 66  1175
  26-27  200  46-47  700  66- 67  1200
  27-28  225  47-48  725  67- 68  1225

Poprawki i uzupełnienia do Statutu 
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  28-29  250  48-49  750  68- 69  1250
  29-30  275  49-50  775  69- 70  1275
  30-31  300  50-51  800  70- 71  1300
  31-32  325  51-52  825  71- 72  1325
  32-33  350  52-53  850  72- 73  1350
  33-34  375  53-54  875  73- 74  1375
  34-35  400  54-55  900  74- 75  1400
  35-36  425  55-56  925  75- 76  1425
  36-37  450  56-57  950  76- 77  1450
  37-38  475  57-58  975  77- 78  1475
  38-39  500  58-59    1000  78- 79  1500
  39-40  525  59-60    1025  79- 80  1525
Części B-D-E-F i G podlegają 25-dolarowemu opodatkowaniu cmentarnemu.

Przyjęto 14 czerwca 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Ratyfi kowano 20 września 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Strona 12 i 13 Statutu Pierwotnie proponowano 1 września 1967 r. podczas 
walnego zgromadzenia 

11

PARAGRAF XIII
Członkostwo

Art. 2-C. Dla cudzoziemca muzułmanina, samotnego lub żonatego, opłatę 
wstępną określa jego lub jej wiek według poniższego zestawienia wraz 
z 25-dolarowym podatkiem cmentarnym.
         Do 21  lat               $50

 21- 25         75
 25- 30   100
 30- 35   200
 35- 40   250
 40- 45   300
 45- 50   350
 50- 55   440
 55 i powyżej 550

Przyjęto 14 czerwca 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Ratyfi kowano 20 września 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Strona 12 Statutu Pierwotnie proponowano 2 czerwca 1968 r. podczas wal-
nego zgromadzenia 

12
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PARAGRAF XIII

Członkostwo
Art. 5 A. Każdy członek, który zawiera związek małżeński z osobą nie-
będącą wyznania muzułmańskiego, nie zgłosi takiego małżeństwa i nie 
złoży potwierdzonego oświadczenia do akt w ciągu 90 dni od daty ślubu, 
zostaje automatycznie zawieszony w prawach członkowskich i nie będzie 
uprawiony do żadnych świadczeń z organizacji.
Art. 5 B. Jednak taki członek może przywrócić swoje uczestnictwo 
poprzez zapłatę wszystkich zaległych należności i podatków od daty 
zawieszenia wraz z dodatkową grzywną 25 $. Musi też uzyskać od 
naszego lekarza potwierdzenie dobrego stanu zdrowia. Ten powrót 
musi nastąpić w ciągu roku po 90 dniach zawieszenia. Po upływie roku 
członek jest automatycznie wykluczony i może powrócić tylko jako 
nowy członek.

Przyjęto 14 czerwca 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Ratyfi kowano 20 września 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Strona 14 Statutu Pierwotnie proponowano 16 września 1970 r. podczas 
walnego zgromadzenia 

13

PARAGRAF XIII
Członkostwo

Art. 9 A. Rodzice muszą wyrazić zgodę, aby ślub muzułmański został 
przeprowadzony przez naszego imama.
Art. 9 B. Dzieci muszą być azanione przez naszego imama.
Art. 9 C. Oboje rodziców muszą podpisać oświadczenie, że ich dzieci będą 
wychowywane na muzułmanów.
Art. 9 D. Dzieci muszą zacząć pobierać wychowanie religijne od 7 lub 
przed ukończeniem 8 roku życia. O religijnych kwalifi kacjach dzieci zade-
cyduje Rada Religijna.
Art. 9 E. Dzieci mieszkające w obrębie 50 mil lub jego części powinny 
uczęszczać na lekcje religii. Zajęcia powinny być dostępne.
Art. 9 F. Dzieci mieszkające ponad 50 mil będą otrzymywały po kosztach 
potrzebną literaturę religijną zalecana przez Radę Religijną, jako pomoc 
w nauce podstaw islamu oraz wymaganych modlitw.
Art. 9 G. Rozmyślne naruszenie powyższych zasad będzie powodem do 
usunięcia dzieci z Meczetu Muzułmańskiego.

Przyjęto 14 czerwca 1970 r. podczas walnego zgromadzenia 
Ratyfi kowano 20 września 1970 r. podczas walnego zgromadzenia

Poprawki i uzupełnienia do Statutu 
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Strona 15 Statutu Pierwotnie proponowano 18 grudnia 1968 r. podczas 
walnego zgromadzenia

 14

PARAGRAF IX
Obowiązki oraz uprawnienia funkcjonariuszy

Art. 5 a. Obowiązkiem sekretarza protokołującego jest sprawdzenie listy 
funkcjonariuszy na początku każdego posiedzenia, protokołowania prze-
biegu i odczytanie protokołu na każdym posiedzeniu.
Art. 5 b. Sekretarz korespondencyjny pomaga w razie potrzeby sekreta-
rzowi fi nansowemu, uczestniczy w prowadzeniu korespondencji Gminy, 
ogłoszeń oraz innych sprawach, które mogą okazać się konieczne.

Przyjęto 14 czerwca 1970 r. podczas walnego zgromadzenia
Ratyfi kowano 20 września 1970 r. podczas walnego zgromadzenia
Strona 7 Statutu

 15 

 PARAGRAF XIV
 Prawa oraz przywileje żony jako członka towarzyszącego

Art. 4. C złonek towarzyszący może mieć prawo do wypowiedzi, głoso-
wania oraz objęcia każdego stanowiska służbowego, z wyjątkiem prezesa 
i wiceprezesa. Ta propozycja będzie poprzedzona trzyletnim okresem 
próbnym, bez względu na to, czy mąż jest obecny na spotkaniu, czy też 
nie. Mąż i żona nie mogą sprawować żadnych funkcji jednocześnie w tym 
samym roku. Po trzyletnim okresie próbnym członkowie towarzyszący 
tracą wszystkie powyższe prawa, które mogą być ponownie przyznane 
lub zmienione, o czym decydują wyłącznie członkowie zwyczajni. Walne 
zgromadzenie przed upływem trzyletniego okresu próbnego, jako Ogólne 
Ciało, będzie głosować, czy członek towarzyszący będzie pozbawiony 
tych praw, lub czy będą dalej przyznane lub zmienione.

Przyjęto 14 czerwca 1970 r. podczas walnego zgromadzenia
Ratyfi kowano 20 września 1970 r. podczas walnego zgromadzenia
S trona 15 Statutu Pierwotnie proponowano 17 września 1961 r. podczas 
walnego zgromadzenia
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(Tłumaczenie z jęz. angielskiego: Tatjana Čachorovska)
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NOTY O AUTORACH

Rafał Berger: z wykształcenia pedagog, działacz społeczny, publicy-
sta, autor licznych publikacji prasowych, książek dotyczących 
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„Rocznika Muzułmańskiego”, członek Rady Redakcyjnej miesięcz-
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Polskich.
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Uniwersytetu Warszawskiego. Współautor studium historyczno-
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Selim Chazbijewicz: profesor w Instytucie Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek 
Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk. 
Członek władz Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP w latach 
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nikarz, poeta, wydawca. Rzecznik prasowy Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w RP. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy 
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lecia. Naukowiec, językoznawca i literaturoznawca. Tytuł doktora 
uzyskał w roku 1918 na uniwersytecie w Budapeszcie. Profesor uni-
wersytetów w Budapeszcie i Lozannie (Szwajcaria), w Symferopolu 
na Krymie oraz w Baku w Azerbejdżanie. Turkolog, znawca języ-
ków tureckich. Zajmował się folklorem tatarskim na Krymie, wyda-
wał prace naukowe z tego zakresu. Prawie cała jego poetycka twór-
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Leon Kryczyński: (1887-1939) tatarski działacz polityczny, społeczny 
i kulturalny, publicysta, badacz tradycji tatarskich w Polsce 
i na Litwie, historyk, wydawca, redaktor. Współtwórca Koła 
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Elwis Osmanow: doktorant na katedrze historii starożytnej i średnio-
wiecznej Wydziału Historycznego Taurydzkiego Uniwersytetu 
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 NOTES ON THE AUTHORS 
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rous press publications, books on Moslem and Tatar issues. Chief 
Imam of Association of Moslem Unity. Member of the Association 
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at the University of Budapest. Professor on universities in Budapest 
(Hungary), Lausanne (Switzerland), Simferopol (Crimea) and Baku 
(Azerbaijan). Turkologist and expert in Turkic languages. Has stud-
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Notes on the Authors
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Republic of Poland and Association of the Nobles of former Grand 
Duchy of Lithuania. Published in the Tatar-Moslem press, author of 
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of Culture and National Heritage (2013). He has published, among 
others, in „Więź” (Ties), „Midrasz” (Midrash), „Odra”, „Znak” 
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(Tłum. na jęz. angielski: Daniel Czachorowski)



 SUMMARY

After eight years of long break, returns to readers Polish Tatars Yearbook, 
scientifi c, literary and social magazine, dedicated to history, culture and 
Tatars’ present day in Poland and East-Central Europe. It is a continuation 
of the Tatars Yearbook, whose three issues were published in the years 
1932-1935, and the Polish Tatars Yearbook, published in 1993-2006. It has 
ambition to be a source of knowledge about the Tatar past and present – 
with regard to everything that is associated with it and its infl uences. 

 Yearbook contains many interesting articles and discources, among 
others: Tatars in Imperial Russian Army at the turn of the 19th and 20th cen-
turies and during World War I and The Je wish republic in Crimea by Selim 
Chazbijewicz, while Norbert Boratyn presents Empire of Manchukuo (1932-
1945). Continuation of Manchurian dynasty Qing. Be like Wernyhora. Ditty about 
Sadyk Pasha, Poland, Cossacks and Tatars – this is the text of a young scientist 
Wojciech Wendland. Svetlana Czerwonnaja described Mosque in modern 
architecture, urbanism and politics of countries of post-soviet Eurasian area, and 
fi nally Elvis Osmanov introduced Tahtali-Jami Mosque in Bakhchysarai. 

 In literary part we fi nd the stories of Tatar authors: Baku, fi ght and love 
by Sulejman Mucharski and Father by Jan Sobolewski, also Poems of Tatar 
poet Bekir Czobanzade. In the next part we read about Tatar Association 
in New York – The religious society of Polish-Lithuanian Tatars in USA by 
Musa Czachorowski, as well as constitution of Moslem Mosque. 

 These are just some of the texts published in the latest Polish Tatars 
Yearbook, series 2 (as a fi rst we treat the one that appeared in 1993-2006). 
We wish you good lecture and welcome to join us in the creation of our 
journal.

Editors

(Tłum. na jęz. angielski: Daniel Czachorowski)
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ПЕРАКАЗ

Пасля васьмігадовага перапынку Штогоднік Польскіх Татараў, 
навуковы і літаратурны часопіс, прысвечаны гісторыі, культуры, 
а таксама сучаснасці татараў у Польшчы, Усходняй і Цэнтральнай 
Еўропе, вяртаецца да чытачоў. Ён з’яўляецца працягам Татарскага 
Штогодніка, тры нумары якога пабачылі свет у 1932–1935 гадах, 
а таксама Штогодніка Польскіх Татараў, які выдаваўся з 1993 па 2006 
гады. Часопіс павінен стаць крыніцай ведаў пра мінулае і сучаснасць 
татараў – з улікам усяго таго, што з ім звязана і на яго ўплавае.

Штогоднік змяшчае шмат цікавых артыкулаў, сярод якіх “Татары 
ў войску Расейскай Імперыі на зломе XIX і XX стагоддзяў, а таксама падчас 
Першай сусветнай вайны” і “Габрэйская рэспубліка на Крыме” пяра Селіма 
Хазбіевіча, а Норберт Баратын прадставіў “Маньчжурскую Імперыю 
(1932-1945). Працяг маньчжурскай дынастыі Цын”.

“Быць як Вярнігара. Думка пра Садыка Пашу, Польшчу, Казачыну 
і Татарах” – гэта тэкст маладога навукоўцы Войцеха Вэндланда. 
Святлана Чырвонная напісала “Мячэць у сучаснай архітэктуры, 
горадабудаўніцтве і палітыцы краін постсавецкай еўразійскай прасторы”, 
а Элвіс Асманаў прадставіў “Мячэць Тахталы Джамі ў Бахчысараі”.

У літаратурнай частцы знойдзем апавяданні татарскіх аўтараў: 
“Баку, барацьба і захапленне” Сулеймана Мухарскага, “Бацька” Яна 
Сабалеўскага, а таксама вершы татарскага паэта Бекіра Чабанзадэ. 

У наступнай частцы прачытаем пра татарскую супольнасць 
у Новым Ёрку – “Рэлігійная супольнасць польска-літоўскіх татараў 
у ЗША” Мусы Чахароўскага, пазнаёмімся таксама са Статутам Moslem 
Mosque.

Гэта толькі некаторыя з тэкстаў, апублікаваных у найноўшым 
Штогодніку Польскіх Татараў другой серыі (за першую лічым тую, 
якая выдавалася ў 1993–2006 гадах). Зычым вам прыемнага чытання 
і запрашаем да супрацоўніцтва пры стварэнні нашага часопіса.

Рэдакцыя

(Tłum. na jęz. białoruski: Józef Jakubowski)
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ИЗЛОЖЕНИЕ

После восьми лет перерыва в печать снова выходит научный 
и литературно-общественный журнал Ежегодник польских 
татар, посвященный истории, культуре и современности татар, 
проживающих на территории Польши и средне-восточной Европы. 
Является он продолжением Татарского ежегодника, три номера 
которого вышли в 1932-1935 гг., а также Ежегодника польских татар, 
издаваемого в 1993-2006 гг. Журнал жаждет стать источником знаний 
о прошлом и современности татар, принимая во внимание все, что 
с ними связано и на них влияет.

В ежегоднике появилось немало интересных статей и дискурсов, 
таких как Татары в Русской императорской армии на переломе XIX и 
XX веков, а также в период Первой мировой войны и Еврейская республика 
в Крыму автора Селима Хазбиевича. Другой автор Норберт Боратын 
представил Царство Манджукуо (1932-1945). Продолжение маньчжурской 
династии Цин. Быть таким, как Вернигора. Думка о Садык-паше, Польше, 
казачестве и татарах – текст молодого ученого Войцеха Вендланда. 
Светлана Червонная описала Мечеть в современной архитектуре, 
урбанистике и политике постсоветского евроазиатского пространства, 
Элвис Османов в свою очередь рассказал о Мечети Тахталы Джами 
в Бахчисарае.

В литературной части можно найти рассказы татарских авторов: 
Баку, борьба и любовь Сулеймана Мухарского и Отец Яна Соболевского, 
а также стихи татарского поэта Бекира Чобанзаде.  Далее имеем воз-
можность прочесть о татарской общине в Нью-Йорке — Религиозная 
ассоциация польско-литовских татар в США Мусы Чахоровского 
и познакомиться с уставом ассоциации Moslem Mosque.

Это лишь некоторые из текстов опубликованных в новом 
Ежегоднике польских татар 2 серии (первой серией считаем ту, которая 
выходила в 1993-2006 гг.). Желаем приятного чтения и приглашаем 
к сотрудничеству в приготовлении нашего периодического издания.

Редакция 
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SANTRAUKA

Po aštuonerių metų pertraukos ir vėl pradėtas leisti Lenkijos totorių metra-
štis, mokslinis ir literatūrinis-visuomeninis žurnalas, skirtas Lenkijos ir 
Vidurio Rytų Europos totorių istorijai, kultūrai ir dabarčiai. Tai Totorių 
metraščio tęsinys, tris numeriai kurio buvo išleisti 1932-1935 m., ir Lenkijos 
totorių metraščio leisto 1993-2006 m. Žurnalo ambicija – būti žinių šaltiniu 
apie totorių praeitį ir dabartį, atkreipiant dėmesį į viską, kas su tuo siejasi 
ir įtakoja. 

Metraštyje galima rasti daug įdomių straipsnių ir diskursų, tokių kaip 
Totoriai Rusijos Imperijos kariuomenėje XIX ir XX amžių sandūroje ir Pirmojo 
pasaulinio karo metu ir Judėjų Respublika Kryme autoriaus Selim Chazbijevič, 
Norbert Boratyn pristatė straipsnį Mandžuko Imperija (1932-1945). 
Mandžiūriškos dinastijos Čing tęsinys. Būti kaip Vernyhora. Dumka apie Sadik 
Pašą, Lenkiją, kazokus ir totorius – tai jaunojo mokslininko Voicech Vendland 
tekstas. Svetlana Červonnaja aprašė Mečetę šiuolaikinėje architektūroje, urba-
nistikoje ir politikoje valstybėse, esančiose Eurazijos postsovietinėje erdvėje.

Literatūrinė dalis susideda iš totorių autorių pasakojimų: Baku, kova ir 
meilė autoriaus Suleiman Mucharski ir Tėvas autoriaus Jan Sobolevski, taip 
pat galima rasti totorių poeto Bekir Čobanzade eilėraščius.  Toliau galima 
perskaityti apie Niujorko totorių bendriją – Lenkijos-Lietuvos totorių religinė 
asociacija JAV autoriaus Musa Čacharauskas, susipažinsime taip pat su 
Moslem Mosque statutu.

Tai tik keletas tekstų, kurie pasirodė naujausiame Lenkijos totorių 
metraščio 2 serijos leidinyje (pirma serija buvo leista 1993-2006 m.). 
Linkime malonaus skaitymo ir kviečiame bendradarbiauti su mumis šio 
žurnalo kūrime.

Redakcija 
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ÖZET

Sekiz yıl aradan sonra Polonya Tatarları Yıllığı, Polonya ve Orta Doğu 
Avrupa’da yaşayan Tatarların tarih, kültür ve bugününe kadar gelen 
edebî, bilimsel ve toplumsal konularını işleyen bir dergi olarak okuyucuyla 
buluşacaktır. Bu yıllık, 1932-1933 yılları arasında üç sayısı çıkan Tatar 
Yıllığı ve 1993-2006 yılları arasında çıkan Polonya Tatarları Yıllığı’nın bir 
davamıdır. Yıllığımız, Tatarlıkla ilgili olan ve onu etkileyen her şeyi göz 
önünde tutarak inceleme konusu yapmayı, Tatarların geçmişi ve bugünü 
hakkında bilgi kaynağı olmayı hedefl emektedir. 

Yıllık, aralarında Selim Chazbijewicz’in kaleminden çıkan “19-20. 
yüzyıllar arasında ve I. Dünya Savaşı döneminde Rusya İmparatorluğu ordusun-
daki Tatarlar” ve “Kırım’daki Yahudi Cumhuriyeti” başlıklı makalelerin yanı 
sıra Norbert Boratyn’in “Mançukuo İmparatorluğu (1932-1945). Mançurya 
Cing Hanedanının devamı” başlıklı yazılarının da bulunduğu pek çok ente-
resan makale ve tezi içermektedir. 

“Wernyhora gibi olmak. Sadık Paşa, Lehistan, Kazak ve Tatarlara dair” 
başlıklı makale ise genç bir bilim adamı olan Wojciech Wendland’a aittir. 
Swietłana Czerwonnaja, “Sovyet sonrası Avrasya ülkeleri çağdaş mimarlık, 
şehircilik ve siyasetinde cami” konusunu anlatırken Elvis Osmanov 
“Bahçesaray’daki Tahtalı Cami”sini tanıtmıştır.

Yıllığın edebiyata adanmış kısmında ise Tatar yazarların eserlerini 
bulacağız: Sulejman Mucharski’nin “Bakü, savaş ve aşk”, Jan Sobolewski’nin 
“Ata” başlıklı öykülerini ve Tatar şairi Bekir Çobanzade’nin şiirleri. Yıllığın 
diğer bölümlerinde okurlarımız Musa Czachorowski’nin kaleminden 
“ABD’de Polonya-Litvanya Tatarlarının dinî derneği” ve Müslüman Camii 
Derneği Tüzüğü başlıklı yazıları okuma şansına sahip olacaklar. 

Yukarıda belirtilen makaleler, Polonya Tatarları Yıllığı’nın II. serisinin 
yeni sayısında yayımlanan metinlerinden sadece bazılarıdır (Yıllığın I. 
serisi 1993-2006 tarihleri arasında çıkan sayılardır). Okurlarımıza metin-
lerimizden zevk almayı dilerken yıllığımızı hazırlama çalışmalarında da 
onları işbirliğine davet ediyoruz.

Redaksiyon ekibi

Çeviri: Antoni Sarkady
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