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12 maja br. podczas uroczystej akademii ku czci Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, w 80. rocznicę Jego śmierci, w sali 
kina „Forum”w Białymstoku wojewoda podlaski udekoro-
wał Srebrnymi Krzyżami Zasługi siedmiu działaczy Oddzia-
łu Białostockiego Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna. 
W gronie odznaczonych znalazł się członek naszej redakcji, 
Aleksander Miśkiewicz, wiceprezes tego oddziału i redak-
tor naczelny pisma „Goniec Kresowy”, któremu serdecznie 

z tej okazji gratulujemy.
Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, posiadające 

swoje oddziały w wielu miastach Polski, już  od dwudziestu 
pięciu lat utrwala pamięć o dawnych ziemiach kresowych 
Rzeczypospolitej, jak też podtrzymuje więzi z mieszkający-
mi tam Polakami.

Inf. „PT” 

GRATULUJEMY ODZNACZONYM

W dniach 29–30 kwietnia br. na zaproszenie Instytutu 
Turkologii Uniwersytetu Stambulskiego (İstanbul Üniversi-
tesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü) oraz Instytutu Yunusa 
Emre gościł w Stambule prof. Henryk Jankowski z Katedry 
Studiów Azjatyckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Wygłosił dwa wykłady, z czego jeden dotyczył 
stosunków turecko-tatarskich: Ślady języka staroantolijsko-
tureckiego z XIV w. u Tatarów litewsko-polskich (Litvanya 
(Lehistan) Tatarlarında XIV. Yüzyıl Anadolu Türkçesinin 
İzleri). W wykładzie podał przykłady kilku formuł tureckich, 
poajawiających się w rękopisach Tatarów Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego, a pochodzących z jednego z najstarszych 
utworów literatury starotureckiej, „Garibname” Aszyka Pa-
szy z XIV wieku.

W dniach 1–2 czerwca br. odbyła się VII Ogólnopolska 
Konferencja Turkologiczna, przemiennie w Poznaniu, War-
szawie i Krakowie. Z tematyki polskotatarskiej dr Andrzej 
Drozd wygłosił referat „Nagrobki tatarskie na północnej Bia-
łorusi”, w którym prześledził powstanie nowych tatarskich 
skupisk miejskich w okolicach Miadziołu, Widz i Głębokie-
go z ciekawą sztuką nagrobkową oraz zanik wielu dawnych 
osiedli wiejskich.

Inf. HJ 

ODBYŁY SIĘ 
KONFERENCJE 

31 maja 2015 roku Komitet Rodzicielski działający przy 
Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej MZR w Białymstoku 
zorganizował w Białostockim Muzeum Wsi Tatarski Dzień 
Dziecka dla uczniów uczęszczających na lekcje religii mu-
zułmańskiej. 

Świętowanie rozpoczęło się od Ośrodka Edukacji Eko-
logicznej – Sokolarni, gdzie dzieci, młodzież, rodzice, 
a nawet dziadkowie słuchali o zwyczajach, zachowaniach 
i ciekawostkach związanych z biologią ptaków drapieżnych 
i sów oraz o ich ochronie. Prelekcji towarzyszyły żywe 
ptaki, dzięki czemu mieliśmy niebywałą okazję spotkania 
„oko w oko” z tymi pięknymi stworzeniami. Każde dziecko 
otrzymało również grę planszową i zeszyt edukacyjny dla 
poszerzenia wiedzy o ptakach. Następnie wyruszyliśmy na 
zwiedzanie XIX-wiecznej zagrody, składającej się z części 
mieszkalnej i gospodarczej przeznaczonej dla zwierząt. 
Do stodoły przylega zadaszenie, pod którym znajduje się 

Dagmara Sulkiewicz

TATARSKI DZIEŃ DZIECKA

Dzieci i rodzice na wspólnej wycieczce.
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drewniany kierat z Suchowoli, jak się okazało – tatarski. 
Trochę już zgłodnieliśmy, więc wyruszyliśmy w kierunku 
ogniska, ale zatrzymała nas chałupa z ekspozycją przed-
stawiającą świat wiejskiego dziecka i dzieci dały się po-
rwać zabawie.

Słoneczko świeciło, kiełbaski skwierczały nad ogniem, stół 
uginał się pod smacznym jedzeniem, języki: polski, rosyjski, 
tatarski, arabski mieszały się, dzieci radośnie biegały. Zno-
wu poczuliśmy się jak jedna duża rodzina, jak umma.

Dagmara Sulkiewicz  
Fot. Krzysztof Mucharski  

Ciekawe, czy wśród ta-
tarskiej społeczności 
znajdzie się ktoś, kto 
nie zna „Tatarskiej Jur-
ty” w Kruszynianach? 
Kto nie zna Dżennety 
Bogdanowicz? Śmiem 
wątpić: czasem mam 
wrażenie, że cała Pol-
ska wie dobrze, kim jest 
Dżenneta. Przecież od 
lat nie tylko prowadzi 
„Tatarską Jurtę”, miej-
sce szczególne, odwiedzane przez ludzi z kraju, zagranicy 
i jeden Bóg wie skąd jeszcze. Podobno mówi się już, że kto 
nie jadł w „Tatarskiej Jurcie”, to jakby w ogóle nie wiedział 
co dobre. Ale Dżenneta jest również organizatorką rozlicz-
nych imprez, chociażby Festiwalu Kultury i Tradycji Tatarów 
Polskich oraz międzynarodowych sabantujów, które ściągają 
tłumy zainteresowanych. Propaguje z wielkim powodzeniem 
tatarską sztukę kulinarną, działa na rzecz porozumienia mię-

dzywyznaniowego, wspiera potrzebujących. No i ta jej ser-
deczność, uśmiech na twarzy: taka jest właśnie Dżenneta! 

Wiadomo o tym powszechnie. A teraz jeszcze doceniono. 
Oto Kapituła Orderu ECCE HOMO, w składzie: Anna Dym-
na, prof. Józef Lipiec, prof. Jan Ostrowski, ks. pastor Roman 
Pawlas, bp Grzegorz Ryś oraz Dariusz Walczak, na posiedze-
niach 29 września 2014 roku i 14 stycznia 2015 roku, które 
odbyły się na królewskim Wawelu w Krakowie, nominowa-
ła do odznaczenia w roku 2015 sześć osób, między innymi 
Dżennetę Bogdanowicz, jako animatorkę życia kulturalnego 
mniejszości tatarskiej, organizatorkę międzynarodowych festi-
wali w „Tatarskiej Jurcie”. Szczególna to, jak widać, Kapituła 
i szczególny order, przyznawany ludziom, którzy na przekór 
wszelkim przeciwnościom dobro czynią i bezinteresowną mi-
łość swym bliźnim okazują. I całkiem niedawno, bo 14 czerw-
ca 2015 roku odbyła się w Krakowie uroczystość wręczenia 
odznaczeń. Wraz z Dżennetą Bogdanowicz wśród Kawalerów 
i Dam Orderu Ecce Homo znaleźli się: ks. protojerej Arka-
diusz Barańczuk, ks. Adam Boniecki, Stanisław Kowalski, ks. 
Kardynał Franciszek Macharski i Krzysztof Olkowicz. Zacne 
wielce to grono.

Uhonorowano Dżennetę, jak możemy przeczytać na stro-
nie http://www.ecce-homo.pl/index.html za konsekwentne 
i wielopłaszczyznowe działania budujące sympatyczny obraz 
społeczności tatarskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, z całym jej 
bogactwem historyczno-patriotycznym i kulturowo-religijnym.

Taka też jest, proszę Państwa, prawdziwa prawda! Ser-
decznie gratulujemy Dżennecie Bogdanowicz, Damie Orderu 
Ecce Homo. Niechaj rozkwita „Tatarska Jurta” – ku chwale 
tatarskiej kultury, w imię dobra całej tatarskiej społeczności. 

Musa Czachorowski 

OTO CZŁOWIEK 
− DŻENNETA BOGDANOWICZ

Informujemy ze smutkiem, 
że 6 czerwca 2015 roku w wieku 86 lat odeszła 

MARIA LEBIEDŹ  
muzułmanka urodzona w Nowogródku,

wieloletnia członkini Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej w Gorzowie Wlkp. 

 Zasłużona Położna Rejonu Gorzowskiego 
oraz Szpitala Kolejowego w Szczecinie. 

Rodzina i Tatarzy Polscy ze Szczecina stracili 
Mamę, Babcię, Prababcię i wspaniałą kuzynkę, 

przyjaciółkę, pomocną dłoń. 
Wszystkich, którzy pamiętali i znali Zmarłą - 

prosimy o modlitwę za spokój Jej duszy.  
10 czerwca br. spoczęła na Muzułmańskim 

Cmentarzu Tatarskim w Warszawie 
Syn Romuald Lebiedź z małżonką i rodziną

Dżenneta Bogdanowicz (w centrum) wśród Dam i Kawalerów Orderu „Ecce Homo”.
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Krzysztof Bassara

TATARSKIE DNI LWOWA W KRAKOWIE
19–20 czerwca bieżącego roku odbyły 
się „Dni Lwowa w Krakowie”, zorga-
nizowane w ramach obchodów dwu-
dziestolecia nawiązania współpracy sa-
morządowej między Krakowem i Lwo-
wem. Podczas tegorocznej edycji, któ-
rej hasłem był „Lwów wielokulturowy”, 
ukraiński partner przybliżał krakowia-
nom, a także turystom przybyłym pod 
Wawel orientalne dziedzictwo Tatarów 
Krymskich. Lwów bowiem, po doko-
naniu przez Rosję aneksji Półwyspu 
Krymskiego, przyjął pod swoją opiekę 
tatarskich wychodźców politycznych, 
stając się żywym ośrodkiem krzewienia 
krymskotatarskiej kultury.

Główna prezentacja tradycyjnego 
rzemiosła, sztuki, tańców oraz kuchni 
krymskotatarskiej zaplanowana zosta-
ła na 20 czerwca w ogrodach Muzeum 
Archeologicznego w Krakowie. Zgodnie 
z planem przewidziano w programie 
występy muzyczne, degustacje oraz 
warsztaty, między innymi: ceramiczne, 
malarskie, malowania henną, taneczne i parzenia kawy. Jednak 
całodniowe silne opady deszczu nie sprzyjały tak ciekawie zapo-
wiadającym się plenerowym prezentacjom Tatarów Krymskich.

Jednak, dzięki wpleceniu „Dni Lwowa w Krakowie” do pro-
gramu głównego krakowskich „Wianków – Święta Muzyki”, 
nawiązujących do tradycyjnego święta obchodzonego w noc 

świętojańską, a także popołudniowej przychylności nieba, 
udało się zaprezentować szerszej publiczności część twórczo-
ści artystycznej Tatarów Krymskich. Pośród licznych koncer-
tów oraz wydarzeń towarzyszących obchodom krakowskich 
wianków, Tatarzy z Krymu 20 czerwca zaprezentowali się na 
scenie folkowej, ustawionej na Małym Rynku. Po niemal półgo-
dzinnym opóźnieniu, spowodowanym intensywnymi opadami 
deszczu, o godzinie 17:30 wystąpił „Qırım” – krymskotatarski 
zespół tańca narodowego, który nagradzany był na licznych 
festiwalach ludowych. „Qırım”, choć działa we Lwowie, bardzo 
mocno związany jest z tradycjami tatarskiego Krymu. Członko-
wie tego folklorystycznego zespołu poprzez taniec przybliżają 
wyjątkowe, niezwykle barwne dziedzictwo tatarskich miesz-
kańców Krymu. Nawiązując do tradycyjnych melodii, pieśni, 
podań, legend, obrzędów oraz tańców tatarskich z Krymu, ze-
spół tworzy własne, oryginalne układy choreografi czne.

Po występach tanecznych na folkowej scenie na Ma-
łym Rynku pojawił się jazzowy zespół „Usain Bekirov Trio”. 
Grupa ta została zawiązana we Lwowie w roku 2014. Przy-
świecała temu idea fuzji tradycji kulturowych i muzycznych 
Tatarów Krymskich oraz ukraińskich, przetworzonych przez 
improwizacje jazzowe. W Krakowie trio zagrało w składzie: 
Usein Bekirov na instrumentach klawiszowych, Andrij Vo-
robiov na gitarze, Valery Kovalenko na perkusji. Dodatko-
wo zespół wsparła swoim głosem Elwira Sarykhalil. Mimo 
niepogody oba zespoły tatarskie urzekły zebraną na Małym 
Rynku publiczność swoją oryginalnością i powiewem egzo-
tyki, rodem ze stepów akermańskich.

Na zakończenie warto dodać, że obchodom „Dni Lwowa 
w Krakowie” towarzyszyła dwudniowa konferencja nauko-
wa, zorganizowana przez Urząd Miasta Krakowa, Wydział 
Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Ja-
giellońskiego oraz Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki 
we Lwowie. W jednej z sesji konferencyjnych, zatytułowa-
nej „Wielokulturowość i wieloetniczność Lwowa i Krakowa”, 
znalazły się referaty poświęcone koegzystencji wielu nacji, 
kultur i religii w Galicji oraz na Krymie.

Krzysztof Bassara  

5 lipca 2015 roku 
wspaniałą 90. rocznicę urodzin obchodził

STEFAN MILKAMANOWICZ
godny Tatar i muzułmanin rodem ze Słonima.

Weteran II wojny światowej, 
żołnierz 2 Armii Wojska Polskiego. 

Po tzw. repatriacji zamieszkał z rodziną 
w Szczecinku, skąd przeniósł się 

do Białegostoku. 
Tu pracował w administracji państwowej.

Cały czas  udzielał się w życiu naszej 
społeczności, m.in. pełnił obowiązki 

wiceprzewodniczącego Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej MZR w Białymstoku.
Z okazji tego pięknego jubileuszu

najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz długich 
jeszcze lat życia wraz z podziękowaniami 

za wszystkie działania 
dla dobra naszej społeczności
składa Czcigodnemu Jubilatowi

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzuł-
mańskiego MZR w RP

Krymskotatarski zespół na krakowskiej scenie.
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Bohonicki Oddział Związku Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał 
dotację na realizację projektu „Czyta-
nie  w bramie w Sokółce”. Jest to cykl 
pięciu spotkań, których tematem mają 
być: zaślubiny, narodziny, święta i po-
chówek. Ostatnie będzie miało charak-
ter integracyjny, podsumowujący, po-
łączony z grą miejską. Każde spotkanie 
ukazać ma kulturę wyznawców pięciu 
religii: katolików, prawosławnych, Ro-
mów, żydów i Tatarów. Pierwsze sokól-
skie „Czytanie w bramie” rozpoczęło 
się 18 czerwca 2015 roku o godzinie 15.

O ślubie żydowskim opowiada-
ła Lucy Lisowska – prezes Centrum 
Edukacji Obywatelskiej Polska–Izrael, 
przedstawicielka Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej w Warszawie na Białystok 
i województwo podlaskie. Bardzo cie-
kawie mówiła o związanych z tym zwy-
czajach i obrzędach, a ponieważ na 
naszym terenie śluby w tej religii nie są 
znane – odpowiadała na dodatkowe pytania.

Zainteresowaniem cieszył się też ślub i związane z nim 
zwyczaje w kulturze romskiej, które przedstawiła Elżbieta 
Jakimik – kulturoznawca, zajmująca się badaniem obyczajo-
wości i tradycji romskich. Alina Struczewska opowiedziała 
o zaślubinach katolickich, natomiast muzułmanka Helena 
Jasińska opisała ślub tatarski. Ksiądz Włodzimierz Misiejuk 
z wyznania prawosławnego  bardzo obrazowo przedsta-
wił jak dawniej zawierano małżeństwa i jak długo trwały – 
szczególnie na wsi.

W realizację projektu zaangażowała się młodzież  tatar-
ska i uczniowie Zespołu Szkół w Sokółce, którzy w prze-
rwach pomiędzy opowieściami o ślubach recytowali wier-
sze o tematyce miłosnej, a odpowiednio przebrana „młoda 
para” krążyła między gośćmi. Dobry nastrój zapewniała mu-
zyka weselna  w wykonaniu zaprzyjaźnionego akordeonisty.

Brama, w której odbywało się czytanie udekorowana 
została symbolami związanymi z obrządkiem zaślubin, zaś 
obok w mniejszej zawieszono stare fotografi e przedstawia-
jące śluby w różnych kulturach. Na stołach umieszczono 
czasopisma i książki o tematyce  etnografi cznej, dostępne 
w bibliotece oraz  książki z „odzysku”, które  można było 
zabrać do poczytania w domu. No i oczywiście były stoły 
z poczęstunkiem: każda religia miała swoją potrawę. Kuch-
nia prawosławna – rogaliki piwoszki, katolicka – korowaj, 
żydowska – cymes, romska – specjalna herbata, tatarska 
– czak-czak. Dobra pogoda utrzymywała się do końca im-
prezy, dopisała też frekwencja. Temat zainteresował sporo 
osób, w tym  też media. Następne spotkanie poświęcone 
będzie narodzinom.

Współorganizatorami  „Czytanie w bramie” w Sokółce są: 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Biblioteka Publiczna, Zespół 
Szkół oraz Sokólski Ośrodek Kultury. Projekt  fi nansowany 
jest  przez Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Pol-
sce i Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w ramach „Dzia-
łaj Lokalnie”.

Lila Asanowicz  
Fot. Krzysztof Frejus  

Lila Asanowicz

SOKÓLSKIE „CZYTANIE W BRAMIE”

11 września 2015 roku 
wspaniałą 90. rocznicę urodzin obchodził

JAN SOBOLEWSKI
wybitny przedstawiciel tatarsko-muzułmańskiej 

społeczności, pochodzący z Iwanowa 
(obecnie Białoruś).

Uczestnik II wojny światowej, 
ciężko ranny w walkach o Królewiec.

Mieszkał w Trzciance i Poznaniu, 
a od roku 1957 w Białymstoku.

Pracował zawodowo i działał społecznie, 
m.in. w organizacjach kombatanckich.

W latach 1991–2001 był przewodniczącym 
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 

Związku Religijnego w RP.
Udzielał się w Związku Tatarów Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz Związku Szlachty byłego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Zawsze chętny do współpracy, kronikarz 
dawnych wspomnień, niestrudzony gawędziarz.

Z okazji tego wspaniałego jubileuszu
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności

i wielu jeszcze lat w spokoju i zdrowiu
wraz z podziękowaniem za wieloletnią pracę

na rzecz polskiej wspólnoty tatarsko-
muzułmańskiej

składa Czcigodnemu Solenizantowi
Tomasz Miśkiewicz

Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
przewodniczący Najwyższego Kolegium 

Muzułmańskiego MZR w RP

Lila Asanowicz „czyta w bramie” w Sokółce.
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Dagmara Sulkiewicz

ZAKOŃCZYŁA SIĘ NAUKA
20 czerwca o godz. 19.00 spotkaliśmy się w białostockim 
Domu Modlitwy przy ul. Piastowskiej 13F na uroczystym 
zakończeniu roku szkolnego 2014/15 nauki religii przy Mu-
zułmańskiej Gminie Wyznaniowej MZR w Białymstoku. Pora 
późna, gdyż był to Ramadan, okazja aby zjeść wspólnie 
iftar – posiłek na zakończenie postu.  Była to również oka-
zja do podsumowań, przecież przez cały rok tyle się wyda-
rzyło. We wrześniu naukę religii rozpoczęły dzieci z Krymu, 
a w drugim semestrze dołączyło rodzeństwo Kartouma. 
Uczniowie z najstarszej grupy zostali laureatami konkursu 
„Znikający Bracia”, na który napisali pracę o święcie Kurban 
Bajram. W grudniu minionego roku jeździliśmy do Bohonik 
na lekcję poświęconą tematyce pogrzebowej i zachowaniu 
na mizarze, prowadzoną przez imama Aleksandra Bazare-
wicza. Podczas ferii wybraliśmy się do kina, a z okazji Dnia 
Dziecka bawiliśmy się całymi rodzinami przy ognisku w Mu-
zeum Wsi. Nie wspominając już o modlitwie piątkowej, któ-
rą w kwietniu chłopcy prowadzili w meczecie, zbierając tym 
samym pochwały od samego muftiego. 

Był to też rok wytężonej nauki: dzieci uczyły się literek 
arabskich, fi larów islamu, wiary, modlitwy, a starsi ćwiczyli 
czytanie Koranu, zgłębiali wiedzę na temat proroków i pra-
wideł modlitwy. Niewielką część tego, co się nauczyli, te-
raz mogli zaprezentować zebranym rodzicom i dziadkom. 
Sabria i Naile śpiewały naszid o fi larach islamu, Bogdan 
i Salma recytowali sury, Omar Półtorzycki wymienił fi lary 
wiary, Adam Półtorzycki pokazywał 
jak należy wykonać łudu. Dzieci od-
powiadały też na pytania dotyczą-
ce Ramadanu, Kamil Aleksandro-
wicz i Emilia Mucharska opowiadali 
o Koranie, a Amina, Zarina, Adam 
Jabłoński, Tomek Majewski i Zenab 
recytowali sury. Na koniec Adam, 
Mariam i Aisza zaprezentowali mi-
ni-scenkę z morałem: jeśli się cze-
goś boisz, mów La ilaha illallah. 
Chociaż speszone mówiły cicho, 
wstydziły się, to jednak brawa były 
głośne, zaś słowa uznania pokrze-
piające. 

Każde z dzieci otrzymało pre-
zent i świadectwo. Część ofi cjalna 
dobiegła końca. Do zakończenia 
postu pozostała jeszcze godzina, 
w sam raz, aby rodzice mogli przy-
gotować jedzenie, a każdy przy-
niósł coś smacznego. Dzieci opo-
wiadały o swoich prezentach, bie-
gały i korzystały z okazji, że mogą 
być razem i wspólnie się bawić. Po-
tem wszyscy przygotowywali się do 
modlitwy. Punktualnie o 20.58 rozległ się azan, nieśmiało 
mówiony przez Ismaila. Kilka łyków wody lub mleka i za-
raz zaczęła wypełniać się sala do modlitwy, długi saaf męż-
czyzn i trzy krótsze utworzone przez kobiety i dziewczynki. 
Selim powiedział ikamę, natomiast Bilal wcielił się w rolę 
imama. Po modlitwie mogliśmy swobodnie próbować sma-
kowitości. To był przyjemny wieczór i gdyby nie fakt, że 
było coraz ciemniej, dzieci nadal biegałyby wokół domku, 
a rodzice miło rozmawiali ciesząc podniebienie pysznymi 
wypiekami. 

Korzystając z okazji, Komitet Rodzicielski bardzo dzię-
kuje Muftiemu Tomaszowi Miśkiewiczowi i Najwyższemu  
Kolegium Muzułmańskiemu za fi nansowe wsparcie zakupu 
nagród oraz autorce Barbarze Pawlic-Miśkiewicz za prezen-
tację wydanej niedawno „Tatariady”. 

Dagmara Sulkiewicz  
Fot. Krzysztof Mucharski  

Dagmara Sulkiewicz wręcza cenzurkę Selimowi Mucharskiemu. 
Obok mufti Tomasz Miśkiewicz z upominkiem.

Dzieci zaprezentowały umiejętności zdobyte na lekcjach religii.
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Musa Czachorowski

CZAS NA „TATARIADĘ”!
Kilka miesięcy temu, staraniem Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego MZR ukazała się książka dość niezwykła, 
powiedzieć można nawet, że prezentująca nową wartość 
w działaniach wydawniczych tatarskiej społeczności. Jest 
to „Tatariada”, wielobarwny album ze stylizowanymi zdję-
ciami, ozdobnikami i rozrzuconym swobodnie zapisem. 
Rzecz, ktoś może powie – dla dzieci, ale to jedynie po-
wierzchowne wrażenie, bowiem bez żadnych wątpliwości 
zainteresuje czytelników w każdym wieku, jeśli tylko za-
pragną w lżejszej formie dowiedzieć się (lub przypomnieć 
sobie) co nieco o Tatarach – muzułmanach. 

„Kim jest współczesny Tatar? W co wierzy, jak żyje? Na 
czym zasadza się wyjątkowość tej mniejszości etnicznej?” 
– to pytania, na które autorki – Katarzyna Jędrzejczyk-Ku-
liniak i Barbara Pawlic-Miśkiewicz – starają się odpowie-
dzieć na łamach książki. Podstawą stały się rzeczy i wyda-
rzenia ważne dla muzułmańskiej społeczności tatarskiej: 
Narodziny, Złe oko, Alfabet, Język, Lahi, Modlitwa, Strój, 
Sadoga, Sielam, Meczet, Hramotka, Wojsko, Bal Tatarski, 
Taniec i Muzyka, Kołduny, Stół Świąteczny, Ślub, Kurban, 
Modlitewniki, Pierekaczewnik, Symbole (tamga, buńczuk, 
półksiężyc), Kompot Aszurejny, Dzwonienie w Uchu, Po-
grzeb, Grób, Nagrobek, Jurta, Halwa i Kaszka, Imiona oraz 
Fał Krukowy. Pojawiły się „wątki dotyczące tradycyjnych 
zawodów tatarskich, ludowych sposobów uchronienia się 
od chorób i zapewnienia sobie dobrobytu oraz garść prze-
pisów na sztandarowe tatarskie potrawy, których składniki 
muszą być zgodne z zasadami religii”.

Potraktowane hasłowo, ozdobione ciekawymi ilustra-
cjami oraz tatarskimi mądrościami, czasem znanymi jesz-
cze z rodzinnych domów, składają się na lekturę, w której 
„współczesność przeplata się z historią, nowoczesność ze 
zwyczajami praktykowanymi od wieków i przekazywanymi 
kolejnym generacjom”. Tak otrzymaliśmy osobliwą tatar-

ską silva rerum – lekko, z humorem i sympatią wielką (bo 
jak czytamy w „Tatariadzie”: „Na Tatarzyna trzeba więcej 
czułości niźli natarczywości”), a przecież całkiem poważ-
nie przypominającą i utrwalającą istotne fragmenty tatar-
skiej tożsamości. Jeśli zaś przy czytaniu „komuś w prawym 
uchu zadzwoni, to dobrze rokuje”. 

Książka została opublikowana dzięki dotacji Ministra 
Administracji i Cyfryzacji. Osoby nią zainteresowane mogą 
zwracać się w tej sprawie do Sekretariatu NKM MZR w Bia-
łymstoku: mzr@mzr.pl

Musa Czachorowski 

Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak, Barbara Pawlic-
-Miśkiewicz, ilustracje: Aleksandra Omelak, 
„Tatariada”, Muzułmański Związek Religijny w RP 
– Najwyższe Kolegium Muzułmańskie, Białystok 2014, 
ISBN 978-83-934341-9-0

Michał Łyszczarz

TATARSKI ALBUM
Obserwowany od ponad dwudziestu lat ożywienie zaintere-
sowania Tatarami i islamem w Polsce, stał się czynnikiem, 
który sprzyjał intensyfi kacji badań, ukierunkowanych na 
poznanie historii i współczesnych problemów funkcjonowa-
nia tej niewielkiej społeczności. Ważną rolę w tym procesie 
odegrały zainicjowane w latach 90. działania wydawnicze. 
Publikacje, które wówczas się ukazały pozwalają dostrzec 
jakościowe i ilościowe zmiany w eksploracji naukowej za-
gadnień związanych z tatarszczyzną. Zainteresowanie Ta-
tarami przez długie lata PRL-u zdominowane było przede 
wszystkim przez kwestie dotyczące dziejów osadnictwa 
Tatarów w Polsce i Wielkim Księstwie Litewskim oraz ak-
tywność militarną tej grupy. Zadanie popularyzacji niszowej 
problematyki spoczywało głównie na barkach środowiska 
akademickiego. 

Widoczny po roku 1989 wzrost samoświadomości et-
nicznej i wyznaniowej wśród Tatarów spowodował jednak, 
że zajmowanie się problematyką tatarską przestało być 
tylko domeną wąskiego kręgu zapaleńców. Zainteresowa-
nie losami własnej grupy, które zaczęli okazywać Tatarzy 
sprzyjało uszczegółowieniu dotychczasowych płaszczyzn 

badawczych, a także zróżnicowaniu podejmowanych tema-
tów. Wraz z otwarciem nowych możliwości kultywowania 
tradycji grup mniejszościowych, konieczne stało się również 
krytyczne odniesienie do procesu przemian tożsamości et-
nicznej i wyznaniowej zachodzących wśród polskich Tata-
rów. Zagadnień ważnych, gdyż odbywających się w nowej 
rzeczywistości społecznej. Wyraźnie widoczna jest przy tym 
aktywizacja tatarskich działaczy społeczno-kulturalnych na 
polu działalności wydawniczej, która może być uznana za 
konsekwencję, a zarazem za skutek współczesnych proce-
sów tożsamościowych dziejących się w obrębie wspólnoty. 
Istotne miejsce w tatarskiej aktywności naukowej i popula-
ryzatorskiej zajęły m.in. problemy skomplikowanych relacji 
ze środowiskiem nowych muzułmanów, stosunek do sze-
roko rozumianej kultury arabskiej, prawo do kultywowania 
własnych tradycji religijnych (np. uboju rytualnego) oraz 
przeciwdziałanie mowie nienawiści i obecności islamofo-
bicznych uprzedzeń w przekazach medialnych. 

Dorobek wydawniczy polskich Tatarów już teraz można 
śmiało określić jako imponujący. W przeciągu ostatnich kil-
kunastu lat pojawiło się przecież kilka wartościowych tytu-
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łów czasopism, wśród których szczególne miejsce zajmuje 
„Przegląd Tatarski” oraz reaktywowany niedawno „Rocznik 
Tatarów Polskich”. Staraniem Muzułmańskiego Związku Re-
ligijnego oraz Związku Tatarów RP wydano również liczne 
monografi e naukowe, opracowania źródeł historycznych, 
tomiki poetyckie, wspomnienia wojenne kombatantów. 

Tragiczne wydarzenia, które od kilkunastu miesięcy 
mają miejsce na Ukrainie, zwróciły uwagę opinii publicznej 
na los Krymu. Odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowa-
nie społeczne publikacji, która jako pierwsza traktowałaby 
o wspólnocie pochodzenia, tradycji i religii łączącej polskich 
Tatarów z krymskimi pobratymcami stał się album pt. „Ta-
tarzy krymscy – Tatarzy polsko-litewscy. Крымские татары 
– польско-литовские татары”. Kilka miesięcy temu książka ta 
ukazała się nakładem Wydawnictwa 
Naukowego Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Jej wydanie 
było możliwe dzięki dofi nansowa-
niu Banku Zachodniego WBK, który 
przeznaczył fundusze na druk z do-
tacji udzielonej w ramach programu 
Santander Universidades. Wsparcie 
fi nansowe pozwoliło nadać wydaw-
nictwu luksusową formę, o czym 
świadczy bardzo dobra jakość dru-
ku oraz gruby, kredowy papier. Al-
bum zawiera kilkanaście artykułów 
naukowych dotyczących Tatarów 
Rzeczypospolitej oraz ich krym-
skich pobratymców, którym – co 
warto zaznaczyć – Autorzy poświę-
cili zdecydowanie większą uwagę. 
Krok ten podyktowany był zapewne 
nie tylko znaczeniem historycznym 
i kulturowym Krymu, lecz przede 
wszystkim współczesnym kontek-
stem wydarzeń społeczno-politycz-
nych, które obecnie mają miejsce 
na półwyspie. 

 Teksty znajdujące się w książce 
nie zostały podpisane, jednakże ze 
wskazówek dotyczących praw au-
torskich, umieszczonych w metry-
ce wydawniczej, czytelnik dowiedzieć się może, że auto-
rem opracowań w języku polskim jest Selim Chazbijewicz, 
a w rosyjskim, angielskim, niemieckim i tureckim Swietłana 
Czerwonnaja. Wśród opublikowanych artykułów znalazły 
się zarówno te, które zostały napisane z myślą o niniejszym 
albumie, jak i starsze, znane już czytelnikom. W przypadku 
tych ostatnich, stanowiących większą część objętości książ-
ki, brakuje niestety wskazania źródeł pierwodruku. Poszuki-
wań badawczych nie ułatwi skromna i niezbyt aktualna bi-
bliografi a. Interesującym posunięciem Autorów, które miało 
prawdopodobnie poszerzyć zakres odbioru publikacji jest 
jej wielojęzyczność. W tym wypadku szkoda tylko, że nie-
wielka część tekstów ukazała się zarówno w języku polskim, 
jak i rosyjskim. Zadecydowały o tym zapewne względy fi -
nansowe i ograniczona objętość albumu. Pewnym rozwią-
zaniem tej kwestii mogłoby się stać chociażby umieszczenie 
krótkich anglojęzycznych streszczeń przybliżających pre-
zentowane artykuły. 

Omawiana książka składa się z dwóch części. W pierw-
szej, pt. „Historia odległa i bliska”, znalazły się opracowa-
nia dotyczące: dziejów obu wspólnot tatarskich, ich etno-
genezy, roli islamu w zachowaniu tożsamości, architekto-
nicznych i symbolicznych walorów meczetów i cmentarzy, 
aktywności społeczno-kulturalnej (zwłaszcza wydawniczej), 

a także stanu badań naukowych im poświęconych. Publiko-
wane artykuły pozwalają z jednej strony dostrzec problemy 
egzystencji Tatarów polskich, litewskich i białoruskich funk-
cjonujących w znacznym oddaleniu od świata muzułmań-
skiego, będących mniejszością etniczną i wyznaniową za-
nurzoną w kulturze słowiańskiej i chrześcijańskiej. Z drugiej 
zaś Autorzy trafnie konfrontują te doświadczenia z krań-
cowo odmienną rzeczywistością Tatarów Krymskich roz-
piętych między Turcją a Rosją. Osią zbiorowej pamięci jest 
w tym wypadku wspomnienie dawnej potęgi i bogactwa 
chanatu zniszczonego w wyniku carskiej ekspansji. W przy-
padku Tatarów Krymskich kluczowe znaczenie ma również 
doświadczenie odpowiedzialności zbiorowej, związanej ze 
stalinowską masową deportacją w roku 1944. Jej piętno po 

dzień dzisiejszy odczuwają zarówno 
tatarscy mieszkańcy Krymu, którzy 
walczą o zwrot zagrabionych ma-
jątków, jak i przesiedleńcy w odle-
głych rejonach byłego ZSRR. 

Jest rzeczą niezwykłą, iż pomimo 
tak różnej perspektywy historycz-
nej wzajemne związki między Ta-
tarami polskimi i krymskimi zostały 
utrzymane. Ich świadectwo stanowi 
chociażby zaangażowanie wielu 
przedwojennych działaczy, na czele 
z Maciejem Sulkiewiczem, Aleksan-
drem Achmatowiczem, Aleksan-
drem Bohuszewiczem, Aleksan-
drem Mucharskim oraz Leonem 
Kryczyńskim, w walkę niepodległo-
ściową prowadzoną przez Krymską 
Republikę Ludową. Nawiązanie do 
tej chlubnej przeszłości jest szcze-
gólnie istotne obecnie, w trudnym 
momencie dziejowym, w którym 
znalazł się Krym. Dowodem popar-
cia płynącego z Polski jest m.in. 
Komitet Polityczny Tatarów Krym-
skich na Obczyźnie, w którym czyn-
nie działają Autorzy recenzowanej 
publikacji, a także fakt wyróżnienia 
w roku 2014 Mustafy Dżemilewa – 

długoletniego dysydenta i lidera Tatarów Krymskich – Na-
grodą Solidarności im. Lecha Wałęsy. Drugą cześć albumu, 
noszącą tytuł „Nasze Dni (wstrząsy polityczne 2014 roku)”, 
poświęcono aktualnym wydarzeniom na Krymie związanym 
z konfl iktem ukraińsko-rosyjskim. Choć stosunkowo krótka, 
jest jednak bardzo ciekawa. Czytelnik znajdzie w niej m.in. 
szczegółową chronologię aneksji Krymu przez Rosję. 

Istotną cechą wydawnictw albumowych, kierowanych 
do szerokich rzesz odbiorców, jest możliwość wykorzy-
stania reprodukcji archiwalnych dokumentów oraz współ-
czesnych ilustracji wzbogacających przekaz o treści wizu-
alne, z przyczyn technicznych praktycznie nieobecnych 
w tradycyjnych książkach. Publikację pt. „Tatarzy krymscy 
– Tatarzy polsko-litewscy” charakteryzuje bogata szata 
grafi czna, na co wpływ ma fakt, iż znaczna część ilustracji 
jest prezentowana po raz pierwszy. Autorzy mogli bowiem 
wykorzystać materiał zebrany podczas wyprawy naukowej 
na Krym w maju 2013 roku. Pewnym mankamentem jest 
jednak brak opisów, które wyjaśniłyby znaczenie i kon-
tekst obrazów umieszczonych w albumie. Cenne poznaw-
czo byłoby również wskazanie źródeł, z których pochodzą 
prezentowane dokumenty i zdjęcia. Gwoli uzupełnienia 
warto dodać, że w książce znalazło się miejsce dla kilku 
ważnych, a mało znanych dokumentów źródłowych m.in. 
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tekstu uchwały Kurułtaju Narodu Krymskotatarskiego z 10 
grudnia 2005 roku „W sprawie uznania za ludobójstwo de-
portacji Tatarów krymskich w dniu 18 maja 1944 r., dekad 
opresji wobec Tatarów krymskich, zesłania i związanych 
z nimi zbrodniczych działań”, odezwy Stowarzyszenia „So-
lidarność Walcząca” do rządów państw demokratycznych, 
organizacji międzynarodowych i społeczeństwa wolnego 
świata z lutego 2014 roku, a także fragmentów sprawoz-
dań i wystąpień Mustafy Dżemilewa oraz Refata Czubaro-
wa w Medżlisie, Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz 
Radzie Najwyższej Ukrainy. 

Album pt. Tatarzy krymscy – Tatarzy polsko-litewscy, 
autorstwa Swietłany Czerwonnej oraz Selima Chazbijewicza 
jest pozycją ciekawą i potrzebną, pozwalającą zrozumieć 
trwałość związków istniejących pomiędzy Tatarami polski-
mi, litewskimi i białoruskimi, a ich rodakami na Krymie. 

Niewątpliwą wartość stanowi również fakt, iż wydano go 
w niezwykłym momencie historycznym. Po aneksji Krymu 
nastąpiła bowiem swoista izolacja półwyspu, zaś dawne 
czarnomorskie kurorty zostały zamknięte przed turystami 
z Zachodu. Album nie pozwala zapomnieć o Krymie. Auto-
rzy w niezwykle sugestywny sposób przypominają tragiczne 
losy tamtejszych Tatarów, wskazując zarazem na dręczącą 
nas wszystkich niepewność jutra.

 Michał Łyszczarz  

Swietłana Czerwonnaja, Selim Chazbijewicz, 
Tatarzy krymscy – Tatarzy polsko-litewscy. Крымские 
татары – польско-литовские татары, 
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014, ss. 292, 
ISBN 978-83-231-3329-2

Xenia Jacoby

TATARSKI UŁAN NA ANGIELSKIEJ ZIEMI
20 stycznia 2015 roku świętowaliśmy set-
ne urodziny Mustafy Stefana Abramowi-
cza, ułana 13. Pułku Ułanów Wileńskich 
w Nowej Wilejce, który przeżył obóz 
w Kozielsku i zesłanie w głąb Związku 
Sowieckiego. Mimo, iż żołnierska tułacza 
dola bardzo go doświadczyła, wie o tym 
tylko jego rodzina. Jej Królewska Mość, 
Królowa Zjednoczonego Królestwa Wiel-
kiej Brytanii i Irlandii Północnej Elżbieta 
II, nie miała pojęcia o tej rocznicy, gdyż 
w efekcie wojennych zawirowań ujęto mu 
rok z metryki. Rodzina listownie powia-
domiła królową o wieku swego seniora 
i jego losie. Monarchini odpisała, że jest 
wzruszona tą historią. Zainteresowała się 
nim i wysłała życzenia. Jednak ofi cjalne 
gratulacje od Jej Królewskiej Mości dotrą 
dopiero w przyszłym roku. 

Setne urodziny zacny jubilat obcho-
dził w gronie rodziny i przyjaciół swych 
córek. Nie było nikogo spośród jego 
przyjaciół, znajomych z wojska lub pracy. 
Niestety, wszyscy już nie żyją. Spośród 
swojego rocznika i młodszych – został sam jeden, ale świę-
tował w towarzystwie czterech pokoleń. Przybyły córki: 
Mary Muston z Darby z mężem Jimem, Janet Rynkiewicz 
z Manchesteru z mężem Ryszardem i dwoma córkami: Re-
natką i Lucynką Jones wraz z mężem Martinem i córeczką 
Izabelą. Byli też przyjaciele córek, rodzice Martina i Zuzia 
– harcerka, kadet. 

Solenizant siedział z nami w pubie, pijąc szampana. Ra-
dosny, otoczony kochającymi go ludźmi. Przy torcie skła-
daliśmy mu życzenia, a jakieś Angielki zapytały: Where is 
the birthday boy? – co znaczy: Gdzie jest ten chłopak-soleni-
zant? Chciały go koniecznie zobaczyć i przywitać, bo nigdy 
jeszcze nie spotkały 100-letniej osoby. Na jego zaś twarzy 
mapa zmarszczek i pogodny uśmiech. Ręce spracowane, 
często sine, odmrożone podczas manewrów zimowych z lat 
służby wojskowej, na zesłaniu oraz podczas budowy drogi 
dla Sowietów.

Historia Mustafy jest prosta, żołnierska i widać z niej ja-
sno, że życie nie jest taką łatwą sprawą. Nie oszczędzało 
go – ale też podarowało mu sto lat. Pisząc o nim, wykorzy-

stałam zasłyszane wspomnienia jubilata 
oraz te, które zapisał w swojej książce. 
Ten skromny człowiek przeżył cały wiek 
bez niepotrzebnego czynienia z siebie 
bohatera. Jest nim jednak, podobnie jak 
wielu mu podobnych – zapomnianych – 
którzy przetrwali gehennę sowieckiej nie-
woli. Jego życie zbiegło się z tragicznymi 
dziejami Polski, opisanymi przez niego 
w książce, która nigdy nie doczekała się 
publikacji. Londyńskie wydawnictwa od-
mówiły mu druku. W bardzo skromnym 
nakładzie wydał ją sam w roku 2004 i roz-
dał rodzinie. „Wędrówka życiowa” uka-
zuje wycinek życia Kresów wschodnich 
dwudziestolecia międzywojennego, agre-
sję Hitlera i Stalina oraz wojenną tułaczkę 
polskiego żołnierza. 

Jego droga – przepełniona bolesnymi 
przeżyciami, okrutnym głodem, chło-
dem, sowiecką biedą i lękiem – uczyniła 
go zahartowanym człowiekiem. Posiadł 
moc trwania pośród przeciwności. Ufał, 
że przeżyje, choć nie wiedział, co przy-

niesie mu los. 
Mustafa Abramowicz urodził się 20 stycznia 1915 roku 

w małym miasteczku Kleck, w województwie nowogródz-
kim, nieopodal posiadłości księcia Albrechta Radziwiłła. 
Kiedyś to była Polska. 24 stycznia 1915 roku II Brygada Le-
gionów Polskich pokonała Rosjan w bitwie pod Rafajłową 
(ponoć w walce zginęło 400 Rosjan, zaś po stronie legio-
nistów było tylko pięciu poległych!). W takich warunkach 
historycznych przyszedł na świat Mustafa. 

Człowiek przychodzi na ten świat bez swojej woli. Żyje 
w takich warunkach, na jakie stać jego rodziców. Kiedy 
dorasta, znów nie wie gdzie go los rzuci. Potem przycho-
dzi czas, gdzie każdy z nas musi odejść z tego padołu 
i ślad po nim zaginie. I tak z pokolenia na pokolenie 
świat w kółko się kręci. Chciałbym, aby moja rodzina 
miała historyczny dokument czasów, w których przyszło 
mi żyć i zapisek moich odczuć z nimi związanych.

Dzieciństwo mijało monotonnie. Pracował boso, idąc za 
koniem aż na skraj lasów księcia Radziwiłła. O świcie zaczy-

Mustafa Abramowicz (z prawej) w sowieckiej 
niewoli, obóz w Krzywym Rogu, 2.12.1939 r.
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nał w polu, potem w garbarni ojca – typowej 
profesji Tatarów, a mama ze służącą praco-
wały w ogrodzie. Jako najstarszy syn nie miał 
dla siebie wolnego czasu, pracując do późna 
i dodatkowo ucząc się. Do polskiej szkoły 
poszedł w wieku 10 lat. W Klecku dopiero co 
otworzono siedmioklasową szkołę powszech-
ną. Rodzice nie mieli pieniędzy na czesne dla 
wszystkich pociech (najniższe warstwy spo-
łeczne musiały płacić za obowiązkową eduka-
cję). Do tej szkoły zaczęły uczęszczać dzieci 
starsze wiekiem, opóźnione w nauce przez 
działania wojenne. Do jednej klasy chodziły 
7-latki i 18-letnia kawalerka. Mustafa bywał 
w szkole do południa, później w szkółce mu-
zułmańskiej uczył się religii i czytania w języ-
ku arabskim. Jego rodzina Stefana to Polacy, 
polscy Tatarzy. 

Życie przedwojennej Polski było bardzo 
ciężkie, podobnie jak i reszty wschodniej 
oraz południowej Europy. Ze swoim prymi-
tywnym rolnictwem bez maszyn rolniczych 
znajdowały się daleko w tyle za zachodnimi 
uprzemysłowionymi krajami. Pola uprawiano 
przy użyciu pługa, sochy, kosy, sierpa i cepa. 
Mustafa korzystał z tych narzędzi rolniczych, a kompanem 
w pracach polowych był mu koń. Młody chłopak nie miał 
nadziei na poprawę swego bytu i polepszenie losu. Eduka-
cję szkolną przerwał z powodu braku funduszy na czesne. 
Mając 15 lat ukończył zaledwie pięć oddziałów. Przyszedł 
jednak 15 września 1937 roku, gdy wszystko uległo zmia-
nie. W wieku 22 lat został powołany do dwuletniej czynnej 
służby w kawalerii. W dzień poboru wyruszył w nieznane... 

Pięknie jest podróżować i zwiedzać patrząc na świat 
z innej perspektywy. Bez pieniędzy miało się skupione 
myślenie wokół domu i codziennej pracy aż do zakoń-
czenia żywota. 

W Rejtanowie przesiadł się w pociąg do Wilna. Na każ-
dej stacji wsiadali młodzi chłopcy – rekruci, obładowani 
paczuszkami i kuferkami. Mustafa myślał o rozstaniu z ro-
dziną i o tym, kiedy znowu ich zobaczy. Pocieszał się, że bę-
dzie miał kontakt z końmi i jazdą w siodle. W Wilnie przeżył 
szok widząc piękne miasto z ogromną stacją kolejową i plą-
taniną torów. Żandarmeria kierowała ich do koszar 13 Pułku 
Ułanów Wileńskich, którego dowódcą był płk Kazimierz Że-
lisławski. W pułku były cztery szwadrony, z których pierw-
szy nazywał się „Tatarski”, a spośród innych wyróżniał się 
orientalnym buńczukiem (w książce Alego Miśkiewicza „Ta-
tarzy polscy 1918–1939” wśród ilustracji znajduje się zdjęcie 
ułanów 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileń-
skich, na nim zaś Mustafa Abramowicz. Tahira Szczęsno-
wicz-Woronowicz w prezencie podarowała mu tę książkę, 
pracę doktorską kuzyna jej męża).

 W wojsku rekruci oddali swoje paszporty. Gdy później 
żołnierze pojechali na front albo dostali się do niewoli – Ro-
sjanie przejęli wszystkie dokumenty z koszar.

TAK ZACZĘŁA SIĘ PRZYGODA 
Z WOJSKIEM...

1,5 tysiącowi rekrutów ogolono głowy. Jedni płakali z roz-
paczy, inni godnie cierpieli. Dostali mocno zużyte i przesiąk-
nięte naftaliną połatane mundury wojskowe. Były to stare 
łachmany z czasów wojny światowej. Buty zdarte i połatane 
tak, że ocierały stopy. Płaszcze poprzecierane jak sito. 

O wschodzie słońca doglądali konie i ujeżdżali je. Kto nie 
umiał wskoczyć na grzbiet, dostawał od kaprala batem po 
siedzeniu. W ujeżdżalni koń często lepiej rozumiał komen-
dę niż rekrut. Podofi cerowie krzyczeli: Siedzisz jak baba na 
nocniku, a nie jak żołnierz w siodle na koniu! Codziennie 
były ćwiczenia z szabelką na drewnianym koniu, tzw. ko-
byłce, oraz strzelanie do celu ze ślepej amunicji. Przez dwa 
lata przeorali na swoich brzuchach niezmierzone połacie 
ziemi. Po ciężkich ćwiczeniach młodsi ofi cerowie nie dawali 
im spokoju. Twierdzili, że żołnierz musi być gotowy na róż-
ne sytuacje i warunki, takie jak niedostatki i cierpienia, któ-
re mogą przydarzyć się na linii frontu. Każdy dostał broń: 
karabin, szablę, bagnet, lancę. Stan uzbrojenia w ich plu-
tonie był jednak marny. Na defi ladach wydawało im się, że 
bije od nich ogromna siła, budząca strach naszych wrogów 
i nigdy nikt nie odważy się na Polskę najechać i okupować.

Życie szeregowego ułana sprzed 1939 roku było nie do 
pozazdroszczenia. Żołd wynosił 85 groszy na 10 dni. Cią-
gle chodzili głodni. Codziennie dostawali kawałek suchego 
chleba, kubek czarnej kawy bez cukru i zupę. Choć Pol-
ska była w 75% krajem rolniczym, to żywność była tania, 
a obrońcy kraju cierpieli głód. Dokarmiały ich rodziny, mó-
wił Mustafa. 

Do zakończenia służby zostały zaledwie dwa tygodnie. 
15 września 1939 roku mieli wyjść do cywila. Wojna z Niem-
cami była zaskoczeniem. Warkot samolotu i wybuch bomb 
oznajmił atak wroga z góry. Ułani strzelali do samolotu 
z ręcznych karabinów kbk. To była polska obrona przeciw-
lotnicza, po bombardowaniu stacji kolejowej Nowa Wilej-
ka i koszar wojskowych. Po dwóch tygodniach zmagań na 
froncie zachodnim, 17 września 1939 roku armia sowiecka 
wdarła się podstępnie w nasze granice i wbiła nóż w ple-
cy. Zaatakowana z dwóch stron Polska, stała się łatwym 
łupem. Dowódcy oddziałów nie dostali rozkazów ze stro-
ny rządu i naczelnego dowództwa. Nie wiedzieli, czy witać 
Rosjan, czy do nich strzelać. Było ogromne zamieszanie, 
panika. Hasłem Sowietów było oswobodzenie miejsco-
wej ludności z polskiego ucisku. Twierdzili, że przyszli ich 
uwolnić z klasowego ucisku, a nie walczyć z wrogami. Przy 
wsparciu Sowietów i ludności cywilnej (młodzi Żydzi zakła-
dali czerwone opaski i masowo zapisywali się do NKWD) 
w okolicy powstała komunistyczna partyzantka. Wskazy-
wali Sowietom Polaków. Oni rozbroili oddział Mustafy i plą-

Legitymacja nadania st. ułanowi Mustafi e Abramowiczowi odznaki 1 Pułku Ułanów Krecho-
wieckich.
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drowali wojskowe zapasy. Żołnierze nie mogli zorganizo-
wać żadnej obrony przeciw czołgom. Mieli tylko szable, 
karabiny i ograniczoną ilość amunicji. Wyruszyli w stronę 
Litwy. Niektórym udało się przedrzeć, inni trafi li do sowiec-
kiej niewoli. Człowiek nie może być pewien swego losu.

27 września 1939 roku Mustafa stanął przed nieznanym 
fragmentem swego życia. Wraz ze swoimi kolegami został 
ujęty i doprowadzony do punktu zbornego, gdzie były już 
setki polskich żołnierzy, policjantów, cywilów. Czekali, co 
dalej przyniesie los. Najgorsza była niepewność sytuacji – co 
z nami będzie? Ze spuszczoną głową, że nie spełnili ocze-
kiwań Ojczyzny, szli jeńcy otoczeni bojcami – sowieckimi 
żołnierzami. Całą noc ładowano ich do bydlęcych wagonów, 
kierowanych do sowieckiego raju – Kraju Rad, w stronę Miń-
ska, stolicy sowieckiej Białorusi. Tak zakończyła się nasza 
akcja wojenna na froncie.

Jechali bardzo długo. Gubiąc się w li-
czeniu tygodni – minęli Smoleńsk. Rano 
zatrzymali się na małej stacji kolejowej 
Kozielsk. Głodni, zmarznięci szli pie-
szo ok. 10 km do tymczasowego obozu 
w Kozielsku, monastyru im. Maksyma 
Harkaho – miejsca dla rosyjskich łagier-
ników – wrogów nowego bolszewickiego 
porządku. Wiele tysięcy sowieckich ludzi 
pozostawiło tam trwałe ślady obecności, 
ryjąc nożem na ścianach i pryczach swoje 
nazwiska, lata pokuty np. za spóźnienie 
się do pracy. 

15 tysiącom polskim jeńcom wydawano 
dziennie trochę chleba i jeden gorący po-
siłek w postaci słonej, wodnistej zupy ryb-
nej z ziemniakami. Panował straszny głód, 
przeraźliwy chłód i plaga insektów, wobec 
których jeńcy byli bezradni. Podczas snu 
robactwo natrętnie wchodziło śpiącym 
do oczu, uszu, nosa, ust – kąsając ich cia-
ła i przerywając sen. Warunki sanitarne 
także były fatalne. Po dwuletniej służbie 
wojskowej Mustafa miał tak skurczony 
żołądek, że radził sobie z okropnym uczuciem głodu. W naj-
gorszej sytuacji byli młodzi chłopcy wyrwani siłą ze swoich 
domów. W obozie rozpoznał kilku swoich znajomych, m.in. 
burmistrza z Klecka, płk. Chmielowskiego, kilku urzędników 
z magistratu i licznych mieszkańców Klecka. Po tygodniu 
niewoli władze rozpoczęły przeprowadzanie ewidencji, któ-
ra trwała trzy tygodnie. Pytano o imię i nazwisko, imię ojca, 
wiek, adres i co się robiło w domu, przynależność do różnych 
kółek i organizacji, wykształcenie, stopień i funkcję jaką się 
pełniło w wojsku. 

Po spisie każdy został przydzielony do odpowiednich bu-
dynków według województw. Wielu dowódców podało się 
za zwykłych żołnierzy. Niestety, większość inteligencji nie 
spodziewając się jaki okrutny los ich spotka – nie uczyniła 
tego. Wtedy odseparowano szeregowych od ofi cerów, któ-
rych trzymano pod ścisłą strażą. My was pieriesiejem. Buj-
nyje astanutsa na wierchu, a drobne pajdut na doł – mówili 
enkawudziści. W pewien mroźny październikowy poranek 
wszystkich jeńców, prócz ofi cerów, spędzono na ogromną 
polanę, otoczoną lasem. Uzbrojeni strażnicy z psami pil-
nowali, a „naczalstwo” wywoływało każdego po nazwisku 
według poszczególnych województw. Województwo no-
wogródzkie już nie wróciło do dawnego obozu Monastyr. 
Mustafa i jego ziomkowie zostali przeniesieni do innego 
obozu, niedaleko Kozielska. W połowie listopada 1939 roku 
główny naczelnik oznajmił, że następnego dnia będzie 
wymarsz. Rano otoczeni bojcami z psami ruszyli w stronę 

stacji kolejowej, pozostawiając za sobą w Kozielsku część 
swych rodaków oraz odizolowanych ofi cerów. Ruszyli w nie-
znaną drogę. Każdy pytał – dokąd jedziemy?

Tu się zatrzymam, choć pociąg z polskimi jeńcami po-
jechał dalej... Mustafa jako jeniec wojenny przejściowego 
obozu w Kozielsku dotarł aż do Turkmenistanu. Był świad-
kiem nieludzkiego komunistycznego systemu Stalina, ze-
słanym do ciężkiej pracy ponad siły. Budował Sowietom 
drogę. Choć nie była to ta przeklęta „Droga z Kości”, zwana 
Traktem Magadańskim, której wytyczenie pochłonęło wiele 
tysięcy zesłańców, w tym Polaków, pochowanych pod ka-
mieniami – on, Mustafa, budował kolejną drogę, naznaczo-
ną krwią naszych polskich żołnierzy-zesłańców.

Po amnestii w roku 1944 dwa tysiące polskich żołnierzy 
– jeńców wojennych cudem uratowanych z obozu, gdzie 

przebywał Mustafa, usłyszało upragnio-
ną polską komendę: Baczność i wyjście na 
wolność! Bojcy otworzyli bramę obozu. 

Polscy żołnierze byli wdzięczni na za-
wsze gen. Władysławowi Andersowi za 
to, że wyciągnął swoją armię z czeluści 
kopalń uranu i innych przepaści sowiec-
kiej ziemi. Mustafa mówił o generale jako 
o wybawcy, legendzie i kochanym ojcu 
polskich żołnierzy. Układali o nim wier-
sze i piosenki. Mustafa został przydzie-
lony jako czołgista do jednostki bojowej 
2 Dywizji Pancernej II Korpusu. Przeszedł 
szlak wojenny z hasłem Za wolność waszą 
i naszą w sercu i na ustach i dotarł z Ar-
mią Andersa, „Pestkami” z 16. Kompanii 
Transportowej oraz niedźwiedziem Wojt-
kiem aż do wzgórza Monte Cassino, które 
to właśnie oni – Polacy wydarli Niemcom, 
zdobywając je wraz ze swym nieustra-
szonym polskim korpusem 12 maja 1944 
roku. To oni jako pierwsi wbili naszą pol-
ską fl agę na szczycie, którą Brytyjczycy 
szybko zdjęli i umieścili tam własną, sie-
bie bezczelnie uważając za zdobywców...

Dla polskich żołnierzy, których Anglicy rozbroili i zastą-
pili innymi oddziałami alianckimi, nie było też zwycięskiej 
defi lady. Kres wędrówki nie nadszedł wraz z wyzwoleniem. 
Mustafa nie wrócił do uwolnionej Polski (tak o niej pisał bry-
tyjski minister spraw zagranicznych Ernest Bevin w deklara-
cji rządu brytyjskich dla członków Polskich Sił Zbrojnych) Po 
piekle łagrów Mustafa nie chciał oddać się ponownie w ręce 
sowieckich katów (po wojnie ocalało 200 tys. polskich żoł-
nierzy II Korpusu). Jego koledzy z wojska powróciwszy do 
domów w Polsce od razu zostali aresztowani i wywiezieni na 
Syberię. Ale w roku 1947 czekały na Polaków kolejne obozy, 
tym razem na terenie Wielkiej Brytanii. Nikt tutaj nie witał 
radośnie polskich żołnierzy, którzy odczuli, że nie są mile 
widziani. Wędrówka Mustafa – wiecznego tułacza, dopełni-
ła się w Manchesterze. Tam założył rodzinę i napisał swoją 
książkę, swoiste curriculum vitae, wspominając szczególnie 
ułański czas w 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. 

Po 34 latach, w roku 1971, po raz pierwszy odwiedził swój 
dom rodzinny w Klecku, a w nim mamę. Ojciec, niestety, już 
nie żył. Pan Mustafa, jako ten jeden z nielicznych, przeżył 
100 lat, a Bóg mu dalej błogosławi w zdrowiu. Spytałam go 
o dar jego przetrwania i usłyszałam sekret, zawierający się 
w mądrości: Rzucisz za sobą, a znajdziesz przed sobą. Do-
brze uczyń innym, a wróci do ciebie odwzajemnione dobro. 

 Xenia Jacoby 
 Zdjęcia: Xenia Jacoby i Martin Jones 

Mustafa Abramowicz z egzemplarzem swo-
ich wspomnień.
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Liliana Narkowicz

O TATARACH Z MOJEJ WILEŃSZCZYZNY 
I LITWY (1)
Nie jestem Tatarką i nie mam tatarskich korzeni. Nie zajmu-
ję się też zawodowo tatarianami. Chcę jednak podzielić się 
niektórymi spostrzeżeniami z tego powodu, że moja rodzina 
w przeszłości miała nieruchomości w Niemieżu1 na Wileńsz-
czyźnie, między innymi w postaci karczmy i majątek z dwo-
rem w sąsiedztwie. Dlatego już w dzieciństwie wiedziałam, że 
wileńsko-podwileński tygiel narodowy tworzą Polacy, Litwi-
ni, Żydzi, Rosjanie, Białorusini, Karaimi i Tatarzy. Jak wynika 
z opowiadań mego dziadka Marcina Łuszczyńskiego, przed II 
wojną światową był on w miarę zgodny, nastawiony na poko-
jowe współistnienie, bowiem wszyscy tu mieszkający uważali 
dawną Rzeczpospolitą Obojga Narodów za swą jedyną i nie-
podzielną Ojczyznę.

Sądzę, że stosunek ludności akurat do Tatarów mu-
siał być pozytywny, bo w dzieciństwie podczas sprzeczek 
z rówieśnikami mówiło się: „Chytry jak Żyd”, „Przeciwny2 
jak Litwin”, „Toporny jak Białorusin”, „Zachłanny jak Ru-
sek”, „Nienawistny jak Ukrainiec”, ale w wypadku Tatarów 
tylko i wyłącznie „Zwinny jak Tatar”. Pamiętam, że kiedy 
chodziłam w Wilnie do obecnej Mickiewiczówki gdzieś pod 
koniec klasy V przyszła do nas nowa uczennica – Emilka 
Jakubowska. Przyjechała z Polski. Nie kryła, że jest Tatarką 
i po latach tułaczki wrócili do rodziny z dziada pradziada 
mieszkającej w Niemieżu. Chociaż, jak opowiadała, pierwsi 
Jakubowscy jako tacy wywodzą się spod Nowogródka. 

Nie wiem, czy ma to jakiś bezpośredni związek z krew-
nymi klasowej koleżanki, ale właśnie dziadek opowiadał 
mi, że w latach 50. XX w. polityka sowiecka była szcze-
gólnie nieprzychylna religiom. Nie tylko katolickiej, bo 
także ewangelickiej, muzułmańskiej, a nawet prawosław-
nej. W Wilnie zamknięto wtedy większość świątyń, w nie-
których urządzano biura, a najczęściej magazyny (ponoć 
także Napoleon w kościołach urządzał stajnie i magazyny 

1 Dawniej obowiązywała żeńska odmiana miejscowości Niemież (Nie-
mieży, Niemieżą etc.).

2 „Przeciwny” w mowie potocznej Wileńszczyzny jest synonimem sło-
wa „wstrętny”.

broni oraz prowiantu). Buldożery rozjeżdżały dawne cmen-
tarze. W roku 1956 miał być zrównany z ziemią między 
innymi niemieski meczet, a z nim liczący kilkaset lat mi-
zar. Pierwszy w tych stronach meczet stanął w roku 1684. 
W czasie tej okrutnej akcji mieszkający w Niemieżu Tatarzy 
własną piersią zasłonili budynek, a Adam Jakubowski poło-
żył się pod koła spycharki, którą kierowca, przestraszony, 
zatrzymał.

„A kto to taki, ten Tatar?” – pytano w klasie, kiedy 
dołączyła się do nas Emilka Jakubowska. Szykując się do 
klasówki z biografi i oraz młodzieńczej twórczości Adama 
Mickiewicza, przeczytałam w jednym z przedwojennych 
wydań z domowej biblioteki, że Maria z Wereszczaków hr. 
Puttkamerowa z majątku Tuhanowicze, ukochana autora 
„Ody do młodości”, miała „tatarskie rysy”. Moja mama 
w to szczerze powątpiewała, ale ja będąc wtedy jeszcze 
w wieku, w którym się wierzy we wszystko co napisane, 
porównując młodzieńczą podobiznę Maryli z twarzycz-
ką czarniawej Emilki, nawet dopatrzyłam się tych podo-
bieństw. Przypomnijmy, że Wereszczakowie byli spokrew-
nieni z Tuchanowskimi (stąd nazwa Tuhanowicze), a ci mie-
li korzenie tatarskie.

Kolejnym żywym kontaktem z Tatarami były przyjazdy 
z Wilna do Białegostoku na konferencje naukowe „Wilno 
Mickiewiczowskiej Pamięci”, organizowane przez tutejszy 
uniwersytet i śp. prof. Elżbietę Feliksiak. Konferencja stała 
się okazją do zapoznania się z okoliczną kulturą tatarską. 
W przerwie między referatami poznałam dr. historii Alek-
sandra Miśkiewicza, którego tatarskie korzenie sięgają wła-
śnie Ziemi Wileńskiej. Dzięki Aleksandrowi po raz pierwszy 
w życiu wzięłam do ręki „Przegląd Tatarski”, w którym od 
czasu do czasu pojawiają się także wieści z Litwy. Przeważ-
nie dotyczą one podwileńskiej wsi Sorok Tatary – lubię jej 
naturalny sielski urok, życzliwych mieszkańców i wiekowe 
muzułmańskie nagrobki tonące w soczystej zieleni wyso-
kich traw za meczetem. Pisząc ten artykuł postanowiłam 
nieco poszerzyć geografi ę Tatarów na Litwie. 

O Tatarach w Niemieżu, o byłym meczecie wileńskim, cmentarzach muzułmańskich w Wilnie i Sorok Tatarach, tatarskim 
zespole folklorystycznym „Alije” i rodzinie Jakubowskich pisze Liliana Narkowicz z Wilna w poniższym artykule. Jego treść 
przeplata się z wątkami historycznymi z dziejów Tatarów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz z obecną tatarską rze-
czywistością na Litwie. Nie ma zbyt długich odniesień do przeszłości, już zaraz wracamy do dnia dzisiejszego.

Autorka jest rodowitą wilnianką, fi lologiem języków słowiańskich, posiada doktorat z historii obroniony w Instytucie Hi-
storii i Archiwistyki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydała 18 książek. Debiutowała w prasie polskiej na Li-
twie. Swoją twórczość badacza minionych dziejów poświęciła familii Tyszkiewiczów, co zaowocowało monografi ami poświę-
conymi temu zasłużonemu dla Rzeczypospolitej i Litwy rodowi. Ukazały się m.in. „Ordynacja Tyszkiewiczowska na Zatroczu” 
(Warszawa 2007), „Tyszkiewiczowie z Waki” (Warszawa 2010), „Tyszkiewiczowie rodem z Landwarowa” (Warszawa 2013).

Będąc „niespokojną duszą” ma za sobą liczne podróże w poszukiwaniu śladów polskości nie tylko na Ukrainie, w Szwajca-
rii czy Kalifornii, ale i w Australii, Chinach, Afryce. Swoje podróże uwieczniła w licznych artykułach. Jako wilnianka nie mogła 
też zapomnieć o swoim mieście i okolicach i na ten temat powstały kolejne książki, w tym o Trokach, gdzie obok akcentów 
karaimskich znalazły się także tatarskie. Ostatnio wydane w Wilnie jej książki, to „Stanisław Moniuszko w Wilnie” oraz „Dzie-
je dworu i pałacu w Wace” w językach polskim i litewskim.

Lilianie Narkowicz nie uszli uwadze Tatarzy, którymi interesowała się od dawna. Wiedząc jednak, że powstała o nich już 
nie jedna praca, zarówno w Polsce, jak i na Litwie, nie zgłębiała tego tematu naukowo. Jednak wena twórcza nie dała jej 
spokoju. Zajęła się więc Tatarami i wyszedł bardzo zgrabny esej, który polecam Czytelnikom „Przeglądu Tatarskiego”.

Przeczytają go Państwo jednym tchem, nie robiąc sobie przerwy nawet na łyk kawy.

Aleksander Miśkiewicz
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Wiele lat temu, dzięki warszawskim znajomościom, po-
znałam krewnych Aleksandra Achmatowicza, prawnika 
i działacza tatarskiego, w latach 1920–21 dyrektora De-
partamentu Sprawiedliwości Litwy Środkowej. Poznałam 
także dobrze znanego w polskim środowisku tatarskim 
Macieja Konopackiego, przeuroczego i elokwentnego czło-
wieka, obdarzonego niezwykłą wiedzą. Czas, bezlitosny 
dla wszystkich, tak szybko mija. Ale w oczach mam wciąż 
nasze, z Miśkiewiczem i Konopackim, spotkanie przed laty 
przy dawnej ulicy Mickiewicza w Wilnie, wspólnie wypitą 
kawę i niekończące się rozmowy. Oczywiście, nie rozmawia-
liśmy o narodowości ani religii, tylko o zanikających śladach 
polskości w Wilnie i okolicy, o niezachowanych z winy lu-
dzi dawnych świadkach wielonarodowego miasta w postaci 
cmentarzy i zabytków. 

Prawie porósł mchem i chwastami cmentarz tatarski 
w wileńskiej dzielnicy Lipówka, a przynajmniej taki widok 
zastałam odwiedzając go ostatnio. Może jednak to nie do 
końca wyłącznie wina lokalnych władz? Pamiętam z dzie-
ciństwa, że niegdyś wyglądał dużo porządniej. Przejeżdża-
jąc w pobliżu, dziadek zawsze kazał na chwilkę zatrzymać 
bryczkę i wysiadał, by dyskretnie zapalić światełko pamięci 
– świeczkę. Tłumaczył mi, że muzułmańska religia i zwy-
czaje inaczej traktują sprawy zmarłych i ich nagrobków. Nie 
wiem, czy miał przyjaciół wśród Tatarów. Szanował jednak 
ten naród za to, że był oddany swojej przybranej ojczyźnie 
i wraz z obywatelami walczył podczas zrywów narodowo-
-wyzwoleńczych i wojen.

Po II wojnie światowej zrównano z ziemią stary cmentarz 
muzułmański na wileńskich Łukiszkach (w dawnym sercu 
Wilna). W czasach Litwy sowieckiej zbudowano tam pla-
cówkę naukowo-badawczą i poszerzono jezdnię biegnącą 
wzdłuż Wilii. Zachowała się rycina z roku 1841 z dawnym łu-
kiskim drewnianym meczetem, stojącym w całej okazałości 
w otoczeniu nagrobków jeszcze w I połowie XIX w. W wileń-
skim zakładzie litografi cznym Józefa Oziębłowskiego rysu-
nek został odbity w formie litografi i. Upiększał ściany nie 
tylko domów tatarskich.

Pierwsi Tatarzy zamieszkali w Wilnie pod koniec XIV 
w. Przy istniejącej do dziś ulicy Tatarskiej, znajdującej się 
w pobliżu odbudowanego w ostatnich latach zamku wład-
ców litewskich, stały domy mieszkalne żołnierze i staj-
nie, aby w każdej chwili byli gotowi na 
usługi książąt litewskich. Tutejsza spo-
łeczność tatarska rozrosła się, budując 
domy i uprawiając ogródki głównie na 
Łukiszkach dopiero w dwa wieki później 
i za własne środki wybudowała meczet. 
Drewniana świątynia w II połowie XIX 
w. została przebudowana (pojawiła się 
ogromna kopuła w stylu orientalnym). 
Na początku XX w. postanowiono na jej 
miejscu postawić budynek murowany. 

Na ten cel Tatarzy zebrali wśród swo-
ich rodaków 20 tys. rubli. Sprawa wyjed-
nania od ówczesnego rządu Rosji carskiej 
pozwolenia na budowę wlokła się bardzo 
długo. Pomimo projektu przygotowane-
go w 1910 roku przez architekta Stefana 
Kryczyńskiego , nie pozwolono na urze-
czywistnienie tego pomysłu przed I woj-
ną światową. Wrócono do niego dopiero 
w okresie międzywojennym, ale ponow-
nie przeszkodziła wojna, tym razem II 
światowa. Właśnie ten meczet miał być 
najwspanialszą budowlą muzułmańską 
na dawnych Kresach – na planie arab-

skim, przykryty kopułą, z minaretem – odpowiednikiem 
wież kościelnych (często najwyższym punktem w okolicy), 
nadających obiektowi splendoru.

Litewska władza sowiecka w roku 1969 wybudowała 
na tym miejscu Instytut Fizyki Półprzewodników. Jednak 
tylko nieliczne nagrobki, w zasadzie byłych wojskowych, 
zostały przeniesione na cmentarz antokolski. O tym, żeby 
chociażby skromnie upamiętnić miejsce zburzonej świątyni 
i zlikwidowanego cmentarza mniejszości narodowej pomy-
ślano dopiero w roku 2009 ustawiając powyższą tablicę. 
Dzieje miejsc oraz zabytków bywają przewrotne, szczegól-
nie gdy władza często ulega zmianie. A Wilnem, jak wia-
domo, oprócz Litwinów, władali Rosjanie, Polacy, Niemcy 
i Rosjanie. Bywało i tak, że ci sami architekci lub pracowni-
cy administracji, którzy jakiś pomnik wznieśli, po latach go 
kazali zburzyć.

Tablica pamiątkowa w języku litewskim wspomina 
o krzywdzącej „decyzji sowieckiej” i o tym, że wraz z mecze-
tem został zlikwidowany mizar. Rzeczywiście, spoczywały 
tu całe pokolenia rodzin Achmatowiczów, Asanowiczów, 
Baranowskich, Kryczyńskich, Sobolewskich, Sulkiewiczow. 
W Wilnie, przynajmniej w środowisku polskim, pamięta się 
o tym, że Achmatowiczowie zasłużyli się wojskowości (służ-
ba wojskowa była przez parę wieków głównym zajęciem Ta-
tarów), a w okresie międzywojennym sądownictwu.

Nie sposób też pominąć zasług innych wilnian tatar-
skiego pochodzenia, np. braci Najman-Mirza Kryczyńskich, 
Olgierda i Leona. Pierwszy był prawnikiem i znanym przed-
wojennym działaczem tatarskim, członkiem kolegium re-
dakcyjnego „Rocznika Tatarskiego” oraz „Przeglądu Islam-
skiego”. Jako tłumacz i dyplomata brał udział w nawiązaniu 
kontaktów państwowych z Egiptem, Libanem, Syrią i Tur-
cją. Jego brat Leon, z wykształcenia prawnik, z zamiłowania 
historyk i propagator zwyczajów i kultury tatarskiej, prezes 
Centralnej Rady Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów, 
zorganizował pierwsze w Wilnie Muzeum Tatarskie, założył 
Bibliotekę Tatarską i Narodowe Archiwum Tatarskie.

Skomplikowaną historię Tatarów poznałam dzięki przed-
wojennym badaniom historyka Juliana Talko-Hryncewicza, 
który Tatarów litewskich nazywał „Muślimami”. Stanowili 
oni zlepek różnych plemion rasy mongolskiej, fi ńskiej i tun-
guskiej, przemieszanej z Turkami. Słowo „Tatar” i „Turek” 

HISTORIA • NAUKA • LITERATURA

Meczet w podwileńskim Niemieżu.



13

PRZEGLĄD TATARSKI Nr 3/2015

dawniej były synonimami. Pierwotnie „Tatar” nie oznaczał 
narodowości. Tak Chińczycy nazywali najeźdźców, w obro-
nie przed którymi wznieśli słynny mur. Za potężnego Czyn-
gis-Chana, który to połączył koczujące hordy tatarskie, or-
ganizując z nich potężną armię siejącą strach w Azji i w Eu-
ropie, wciąż broniące się od wroga Chiny „Tatara” zastąpiły 
słowem „Mongoł” (barbarzyńca). Natomiast nazwa „Tatar” 
przeszła na inne koczujące hordy w Europie wschodniej – 
na Krymie, Syberii, Kaukazie, nad Wołgą i Donem, oznacza-
jąc z czasem narodowość.

Nazwę „Tatarzy” otrzymali ci, którzy mówili językiem 
tureckim – dla wyróżnienia ich od innych ludów tureckich: 
Jakutów, Kirgizów, Turkmenów i Uzbeków. Historyk dzielił 
Turków na trzy podstawowe grupy: syberyjskich, kauka-
skich i europejskich. Grupa europejska z kolei dzieliła się 
na następujące podgrupy: kazańską, astrachańską, krym-
ską i litewską (najmniej liczną). Profesor Talko-Hryncewicz 
uważał, że ta ostatnia nazwa jest niesłuszna, gdyż grupa 
litewska nie wywodziła się z Litwy, lecz tylko mieszkała na 
rdzennych terenach nie tylko Litwy, ale i Polski, Białorusi 
i Ukrainy (na Wołyniu i Podolu). Według XIX-wiecznych sta-
tystyk w Królestwie Polskim i prowincjach litewsko-ruskich 
było 3 mln wyznawców islamu.

Kirkorany, czyli dzisiejsze Sorok Tatary, Wilno, Waka, 
Niemież, Rudomina, Ponary, Miedniki, Rykonty, Birsztany, 
Rejże, Butrymańce, Olita, Kowno, Dawgi, Olkieniki, Szyr-
winty, Wysoki Dwór – to jeszcze nie wszystkie miejsca daw-
nych osad tatarskich na terytorium obecnej Litwy. Pierwsi 
Tatarzy przybyli do Polski w roku 1224. Natomiast przyby-
cie Tatarów na Litwę historycy wiążą ze zwycięską wypra-
wą (1387) wielkiego księcia litewskiego Witolda na Półwy-
sep Krymski. Sprowadził stamtąd w charakterze jeńców 
zarówno Tatarów z rodzinami, jak i Karaimów, i osadził ich 
na wolnych ziemiach niedaleko swojej siedziby w Trokach. 
Widząc ich lojalność i ceniąc dobrą służbę, nadał im na wła-
sność działki i pozwolił zajmować się takim rzemiosłem, ja-
kie lubili najbardziej. Mimo, że Tatarzy najlepiej sprawdza-
li się jako żołnierze, zajmowali się też garbowaniem skór, 
ogrodnictwem i rozwożeniem poczty. To ostatnie dlatego, 
że w swojej ojczyźnie byli przyzwyczajeni do orientacji we-
dług gwiazd. Bardziej zdolni i wykształceni zostali tłuma-
czami i posłami przy dworze książęcym. Początkowo wzięci 
w niewolę zostali osadzeni wzdłuż obecnej rzeki Waki, po 

tatarsku Wakją (polaną) nazwaną. 
Pierwsze pustosze, które otrzymali 
na własność były w rejonie trockim. 

Warto jednak pamiętać, że dużo 
więcej Tatarów zjawiło się w litew-
skich stronach razem z Tochtamy-
szem, chanem Złotej Ordy. W roku 
1395 zbiegł on na Litwę po rozbiciu 
jego wojska przez przywódcę mon-
golskich plemion, Timura. Wcze-
śniejszy zwycięzca nad Rusią, który 
spalił szereg miast na czele z Mo-
skwą, zabiegał o wsparcie zarówno 
księcia Witolda, jak i Krzyżaków, 
z nadzieją na odbicie Złotej Ordy. 
Ten zamiar ostatecznie w roku 1399 
legł w gruzach. Uciekając przed 
wrogiem, na Litwę przybyli nie tyl-
ko żołnierze pokonanego chana, 
ale i elity. Witold ich przyjął gościn-
nie, nadał wolne ziemie.

Według przedwojennych badań 
prowadzonych na Uniwersytecie Ja-
giellońskim głównymi osadnikami 
tatarskimi na Litwie nie byli Tata-

rzy krymscy, lecz ludność „rasy kaukaskiej, powstała z po-
mieszanych żywiołów”, głównie Nogaje z brzegów Donu 
i morza Azowskiego. Dotarcie z Litwy na Krym w owych 
czasach nie było łatwe, ale Litwini robili co jakiś czas wy-
prawy na tamtejsze pustkowia i stepy, przesiedlając w swo-
je strony nieraz całe wsie i tworząc obcoplemienne osady 
wojenne, swojego rodzaju kozaczyznę. Tatarzy, jako ple-
miona wojowników, mieli doskonałą opinię. Już w roku 1287 
polski kronikarz Jan Długosz wystawił im znakomitą cha-
rakterystykę: „Walczą oni z daleka, zataczając półkole i rzu-
cając strzałami na nieprzyjaciół, bądź to nacierając końmi, 
bądź cofając się w odwrocie, Często zmyślają ucieczkę, aby 
przeciwnika zapędzonego sroższymi karami przywitać lub 
go nagle otoczyć”.

Książę Witold był mądrym władcą i doskonałym po-
litykiem. Rozumiał, że w życiu ma się coś za coś. Za wa-
leczność i wierną służbę pozwolił Tatarom zachować od-
rębność kulturową i religijną, wznosić meczety i prywatne 
domy modlitwy, zakładać mizary. Pierwsze większe osady 
tatarskie powstawały od roku 1410. Historycznie jest po-
twierdzone, że w bitwie pod Grunwaldem oprócz Polaków, 
hufców litewskich i ruskich, walczyło kilka tysięcy Tatarów. 
Część z nich została na Litwie z Witoldem, który pożenił 
ich z Litwinkami. 

Należy zaznaczyć, że za Tatarów, cenionych między 
innymi za wstrzemięźliwość, gdyż religia muzułmańska 
zabrania picia wódki, wydawali swoje córki w powiatach 
wileńskim, trockim, oszmiańskim i nowogródzkim Polacy, 
Litwini, Rusini. Asymilując się, przyjmowali oni nazwiska 
małżonek, bądź wywodzili je od władanych majątków. Ada-
mowicz, Aksanow, Bałabanow, Baranowski, Bułhak, Bohda-
nowicz, Chalecki, Dawidowicz, Jabłoński, Janowicz, Kierdej, 
Kirkor, Konarski, Konopacki, Korsak, Lisowski, Majewski, 
Makowiecki, Mickiewicz, Oleszkiewicz, Piotrowicz, Popław-
ski, Rafałowicz, Rejża, Rojecki, Sienkiewicz, Sobolewski, 
Talkowski, Wilczyński – to tylko nieliczne nazwiska mające 
pochodzenie tatarskie. Mimo, że religia muzułmańska ze-
zwala na wielożeństwo, to w Rzeczypospolitej i Wielkim 
Księstwie Litewskim Tatarzy byli monogamiczni i tego, nie-
zależnie od stanu zamożności, trzymają się dzisiaj. 

Książęta litewscy w walkach wewnętrznych o tron nie-
jednokrotnie odwoływali się do pomocy Tatarów. Między 

Meczet w Sorok Tatarach.



14

innymi Świdrygiełło zasiadł w roku 1342 roku na tronie li-
tewskim dzięki pomocy 30 tys. sprowadzonych Tatarów. 
Rekompensatą były nadawane Tatarom przywileje, a mi-
rzom i begom rozległe włości. Okolice Wilna i nad Nie-
mnem, gdzie były zamki książęce, chętnie były oddawane 
w ich władanie, ale warunek stanowiła służba wojskowa. 
W czasach pospolitego ruszenia własnymi siłami byli w sta-
nie wystawić 20-25 tys. kawalerii, dobrze uzbrojonej i wy-
posażonej. Pułkownicy nosili kaftany z materii błękitnej, 
w dwa rzędy galonem złotym bramowane i podpasani byli 
pasami srebrnymi. Chorążowie i inni ofi cerowie mieli mundu-
ry podobne do pierwszych, tylko że ich pasy były z safi anu 
czerwonego, ozdobione po bokach guzami srebrnymi. Setni-
cy i dziesiętnicy na takimż ubiorze mieli jeszcze po jednym 
galonie. Prości żołnierze podobnie byli ubrani, tylko zamiast 
srebrnego galonu mundur ich był bramowany taśmą jedwab-
ną, której kolor wyróżniał między sobą pułki. Na głowie mieli 
czapki barankowe z wierzchem czerwonym, a uzbrojeni byli 
w pałasze, piki i łuki. W pierwszym szwadronie każdego 
pułku były karabiny z lontami i noszono stalowe pancerze 
i hełmy. 

Jako pełnoprawni obywatele płacili podatek do skar-
bu państwa, A ci, którzy w wojsku nie służyli, uiszczali za 
siebie, żonę i dzieci pogłowne. Z dziewiętnastowiecznych 
danych statystycznych wynika, że większość Tatarów li-
tewskich mieszkała na wsi – 62,5%. Nic więc dziwnego, że 
ci wyjątkowo dzielni i sprawni, godni zaufania przybysze 
czuli się jak u siebie, o czym też w swoim czasie pisali do 
króla Zygmunta I: „Ten piasek, ta woda, i te drzewa są nam 
wspólne”; nie czuli się cudzoziemcami. Na wojnę szli nie 
tylko dla pieniędzy, ale i z obowiązku. Ponieważ rzemiosło 
i ogrodnictwo dawało skromne dochody, od XVI w. Tata-
rzy litewscy zaczęli zaciągać się także do wojska polskie-
go. Wiadomo na przykład, że w roku 1654 było na służbie 
wojskowej u króla polskiego 15 tatarskich chorągwi (około 
1300 koni). Za swoje zasługi na polu boju dorobili się szla-
chectwa, herbów (np. Abdank, Bajbuza, Kirkor, Świerczek) 
i nadań; pokupowali majątki i folwarki, wysyłali swoje dzieci 
na studia. Zresztą każdy żołnierz na służbie dworskiej w za-
mian, poza wynagrodzeniem i łupem, otrzymywał kawałek 
jeszcze niczyjej ziemi.

Ale jak znamy życie, idylla nigdy nie trwa długo. Podob-
no stosunki miejscowych Tatarów z resztą społeczeństwa 
uległy pogorszeniu z chwilą przybycia na Litwę królowej 
Bony, żony Zygmunta I, matki Zygmunta Augusta. Włosz-
ka nie była tolerancyjna względem innowierców. Sprytnie 
wykorzystała to polska szlachta. Okazją do pogorszenia 
stosunków stało się, między innymi, pewne zajście w ta-

tarskiej osadzie Waka pod Wilnem, późniejszym majątku 
hr. Tyszkiewiczów. Chociaż Tatarzy szanowani byli przez 
społeczeństwo za niespożywanie napojów alkoholowych, 
odstępstwa się zdarzały. Hassan Alejewicz, Tatar z Waki, 
dobrze sobie popił z sąsiadem Czyżewskim. A podczas 
sprzeczki chwycili za szable. Pojedynki przecież były wte-
dy rzeczą codzienną. Niestety, Czyżewski zginął, a że był 
szlachcicem, szlachta się zbuntowała. 

Wydany w roku 1588 Status Trzeci Wileński głosił: „Żeby 
żaden Tatarzyn nie był urzędnikiem i nie trzymał chrześci-
jan w niewoli”, zatem automatycznie spadła hierarchia spo-
łeczna Tatarów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Nie 
mogli już przyjmować na służbę niemuzułmanów (wyjątek 
stanowiły browary i słodownie). Mało tego, w roku 1611 
zakazano pisarzom polnym i podskarbim przekazywania 
pieniędzy rotmistrzom tatarskim na zaciąganie chorągwi, 
obostrzono zasady służby wojskowej, ograniczono prawa 
żołnierzy. Z czasem nawet w chorągwiach tatarskich cho-
rążymi i rotmistrzami mogli zostać tylko szlachcice pocho-
dzenia polskiego.

Wobec powyższego główne zajęcie Tatarów, służba woj-
skowa, zaczęła tracić rację bytu, gdyż w tej sytuacji można 
było dosłużyć się najwyżej rangi porucznika. A z zachowa-
nych dokumentów wiadomo, że niektórzy służyli w wojsku 
nawet 40 lat. Szczególnie reakcyjne w tej materii były rządy 
Zygmunta III. Nie można było Tatarom arendować ani ziemi 
królewskiej, ani kościelnej, ani świeckiej. Nie mogli z chrze-
ścijanami zawierać żadnych aktów kupna-sprzedaży, ani 
nawet, pod grozą utraty życia, żenić się z chrześcijankami. 
O zajmowaniu jakichkolwiek stanowisk w państwie mowy 
być nie mogło. Ta sytuacja pozwalała na prześladowania 
Tatarów, a nawet pogromy. Nic więc dziwnego, że w I po-
łowie XVII w. osady tatarskie stopniowo pustoszały, a ich 
mieszkańcy w poszukiwaniu chleba i lepszej doli rozproszy-
li się po różnych zakątkach kraju, a nawet emigrowali na 
Krym i do Turcji.

Dokument z 1631 roku potwierdza szybką deklasację 
ziemiaństwa tatarskiego w Wielkim Księstwie Litewskim, 
która postępowała już od wieku XVI. Nieustające wojny 
i niekorzystne dla Tatarów zmiany ustaw sejmowych zro-
biły swoje. W dawnych, dobrze prosperujących okolicach 
tatarskich doszło do masowego rozdrobnienia ojcowizn. 
Niektóre osady, jak na przykład Waka, w ogóle wyszły z rąk 
tatarskich.

Liliana Narkowicz  
Zdjęcia: Musa Czachorowski  

HISTORIA • NAUKA • LITERATURA

Z czasem Tatarzy-muzułmanie mieszkający na zachód od li-
nii Wisły i na południe od Warszawy albo asymilowali się cał-
kowicie, porzucając tradycyjne wyznanie swoich przodków 
i rezygnując z etnicznej samoidentyfi kacji dołączali do dużej 
ilości Polaków z „awansu społecznego”, albo przenosili się 
do ośrodków, w których kontynuowano w części dawną tra-
dycję i religię. Należało do nich Trójmiasto wraz z Elblągiem 
oraz Białostocczyzna. Taki proces trwał w latach sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W praktyce 
zanikło muzułmańskie życie religijne w takich ośrodkach na 

ziemiach zachodnich, jak Gorzów Wielkopolski, Trzcianka 
Lubuska, Krosno Odrzańskie, które na przełomie lat pięć-
dziesiątych i sześćdziesiątych sporymi tatarsko-muzułmań-
skimi ośrodkami. 

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Gdańsku i jej za-
rząd przystępując z końcem roku 1961 do nauki religii w celu 
utrwalenia tradycji religijno-etnicznej od razu spotkała się 
z dużymi trudnościami na skutek:

• dużego zróżnicowania wiekowego dzieci,
• kolizji z zajęciami pozalekcyjnymi w szkole,

Selim Chazbijewicz 

HISTORIA MUZUŁMAŃSKIEJ GMINY 
WYZNANIOWEJ W GDAŃSKU PO 1945 ROKU (2)
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• znacznego oddalenia od miejsc zamieszkania,
• braku lokalu – lekcje odbywały się kolejno w po-

szczególnych mieszkaniach członków gminy,
• braku pomocy naukowych, podręczników, metodyki 

nauczania, kadry nauczającej.
Lekcje prowadzone były w grupie dzieci i młodzieży 

w wieku od 7 do 15 lat, liczącej nie więcej niż 10 osób naraz. 
W praktyce zajęcia sprowadzały się do nauki czytania orygi-
nalnego, tj. arabskiego tekstu Koranu oraz innych modlitw. 
Korzystano z przedwojennego podręcznika wydanego przez 
Muftiat na RP w roku 1928, który zachował się w jednym czy 
też dwóch egzemplarzach. W roku 1965 zarząd gminy wydał 
na powielaczu podręcznik do nauki czytania Koranu w opra-
cowaniu Alego Smajkiewicza, w nakładzie kilkunastu egzem-
plarzy. Uzyskanie pozwolenia na publikację, powielenie oraz 
oprawienie kosztowało ponad rok starań. Katecheci dodat-
kowo opracowali materiały rękopiśmienne, które wręczano 
dzieciom. Po początkowym trzyletnim nauczaniu społecz-
nym, zarząd gminy zdecydował się zwrócić w tej sprawie do 
gdańskiego Wydziału Oświaty i Wychowania Miejskiej Rady 
Narodowej. Dzięki temu w latach 1965–1968 katecheza 
w Gdańsku i w Elblągu była opłacana przez urząd. Kateche-
tami byli: w Gdańsku – Bekir Szabanowicz i Adam Alijewicz, 
zaś w Elblągu – Maciej Konopacki i pani Jasińska. W roku 
szkolnym 1967/8 frekwencja spadła na tyle, że zarząd gminy 
zdecydował się zawiesić naukę religii. 

W roku 1966, po raz pierwszy od zakończenia II wojny 
światowej, postanowiono wznowić działalność wydawniczą. 
Z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego Najwyższe Kolegium 
MZR w PRL oraz zarząd gdańskiej MGW wydało jednod-
niówkę pt. „Muzułmanin Polski”.

W roku 1969 uroczyście obchodzono 10-lecie powstania 
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku. Uroczysto-
ści odbyły się w domu Eugeniusza Szczęsnowicza w Gdyni-
-Kolibkach przy ulicy Perkuna 28. Okolicznościowe referaty 
wygłosili: Stefan Bajraszewski, ówczesny przewodniczący 
NK MZR w PRL i Ali Smajkiewicz. Według danych z tamtego 

okresu gmina liczyła 110 członków w Trój-
mieście i 55 w Elblągu. Z okazji rocznicy 
odbyła się także zabawa taneczna w re-
stauracji „Wiking” w Gdańsku-Nowym 
Porcie. 

W latach 1960–1990 nabożeństwa 
z okazji świąt, zebrania sprawozdawczo- 
wyborcze członków gminy, a także inne 
kulturalne spotkania – odczyty, pokazy 
przeźroczy itp. odbywały się w mieszka-
niach i domach: Macieja Milkamanowicza, 
Bolesława Milkamanowicza, Eugeniusza 
Szczęsnowicza, Bekira Szabanowicza, 
Stefana Muchli i Aleksandra Bajraszew-
skiego. Wiązało się to z dużymi trudno-
ściami dla ich właścicieli. W mieszkaniu 
Macieja Milkamanowicza przy ulicy Ro-
botniczej 18/6 znajdowała się także for-
malna siedziba MGW w Gdańsku. 

Osobnym problemem pozostał pochó-
wek zmarłych. Ze względu na muzułmań-
ski rytuał pogrzebowy konieczne było 
wydzielenia osobnej części cmentarza. 
Takie muzułmańskie kwatery na cmenta-
rzach komunalnych na podstawie umowy 
zarządu Muzułmańskiej Gminy Wyzna-
niowej w Gdańsku istnieją na Cmentarzu 
Garnizonowym przy ulicy Dąbrowskiego 
w Gdańsku oraz na cmentarzu Srebrzysko 
przy ulicy Srebrniki w Gdańsku-Wrzesz-
czu. Odbywają się tam pochówki zgod-

ne z zasadami islamu. Dodatkowym problemem jest rytuał 
grzebalny zupełnie inny niż w religii katolickiej, wymagający 
przygotowania osobnego pomieszczenia w szpitalnym pro-
sektorium. Potrzebny jest muzułmański dom przedpogrze-
bowy. Jest to zadanie dla następnych zarządów gminy.

W roku 1971 został powołany nowy zarząd gminy. Prze-
wodniczącym wybrano Alego Smajkiewicza. Imamem po-
nownie został Adam Alijewicz. Od września 1972 roku zno-
wu uruchomiono naukę religii muzułmańskiej dla dzieci 
i młodzieży. Obowiązki katechety sprawował imam Adam 
Alijewicz. W roku 1974 nastąpiła zmiana zarządu gminy. 
Przewodniczącym i jednocześnie imamem został Adam Ali-
jewicz, który w roku 1975 zrezygnował z funkcji przewod-
niczącego. Został nim dotychczasowy wiceprzewodniczący 
Bekir Jakubowski. W roku 1975 przy gminie powołano Koło 
Młodzieży Muzułmańskiej. Jego przewodniczącym w latach 
1975–1977 był Selim Chazbijewicz, zaś od roku 1977 – Tamara 
Szabanowicz. 

Kolejny zarząd gminy wybrano na walnym zebraniu 
członków w roku 1977, powołując na przewodniczącego 
Konstantego Mucharskiego. W roku 1979 zrezygnował jed-
nak z tej funkcji, tłumacząc swą decyzję pracą zawodową. 
W konsekwencji nastąpiła prawie całkowita zmiana zarówno 
form działalności gminy, jak i jej jakości. 

Już od powstania MGW w Gdańsku, tj. od roku 1959, każ-
dy kolejny wybrany na nową kadencję zarząd podejmował 
starania o uzyskanie lokalu na potrzeby funkcjonowania 
gminy, zwłaszcza na wspólne, świąteczne modlitwy oraz 
różne uroczystości rocznicowe i kulturalne. Korzystanie 
z mieszkań członków gminy, nieustanne przemieszczanie 
powstałego archiwum oraz bardzo skromnego dobytku ru-
chomego nie sprzyjało ani gromadzeniu zbiorów, ani trwa-
łości instytucji, ani też rozwojowi. Różne były pomysły zor-
ganizowania takiego lokalu. W większości jednakże oscylo-
wały wokół różnych form przydziału lokalu lub też działki do 
zabudowy przez Miejską Radę Narodową lub później Urząd 

Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z roku 1960 w sprawie kandydata na 
imama Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej.
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Miejski w Gdańsku. Kolejno od roku 1960 
każdy nowy zarząd składał odpowiedni 
wniosek, zawsze rozpatrywany negatyw-
nie. W końcu w roku 1983, ku zdziwieniu 
członków zarządu, przyszła pozytywna 
odpowiedź ze strony Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. 

W latach 1965–1969 ówczesna Woje-
wódzka Rada Narodowa wskazywała wie-
le budynków wytypowanych do kapital-
nego remontu, które mogłyby być prze-
kazane zarządowi Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej w Gdańsku pod warunkiem 
przeprowadzenia w nich remontu na wła-
sny koszt. Powołani przez zarząd rzeczo-
znawcy ocenili jednakże, że koszty takie-
go remontu i adaptacji przekraczają sumę 
ówczesnych 500 tys. złotych, co znacznie 
przekraczało możliwości gminy. W tej 
sytuacji musiano z tego zrezygnować. 
Niemniej kwestia pozyskania własnego 
lokalu na działalność religijną i edukacyj-
no-kulturalną pozostała priorytetową. 

W roku 1983 Urząd Miejski w Gdańsku 
na spotkaniu z zarządem MGW w Gdań-
sku zaproponował przekazanie działki budowlanej pod 
budowę meczetu. Spośród różnych propozycji lokalizacji 
wybrano działkę o powierzchni 1008 m kw. znajdującą się 
na rogu ulic Polanki i Antoniego Abrahama w Gdańsku-Oli-
wie. Teren ten został przyznany MGW w Gdańsku w użytko-
wanie wieczyste 26 stycznia 1984 roku aktem notarialnym 
nr 709/84. Decyzję na budowę meczetu wydano 6 czerw-
ca 1984 roku, zaś pozwolenie na budowę – 31 październi-
ka 1984 r. Z końcem roku 1983 powołano Komitet Budowy 
Meczetu w Gdańsku jako strukturę posiadającą własną, od-
rębną osobowość prawną, działającą niezależnie od MGW 
w Gdańsku i NK MZR w Białymstoku. W skład komitetu we-
szli: Stefan Bajraszewski – przewodniczący, Al-Raszyd Mil-
kamanowicz, Stefan Muchla – skarbnik i księgowy komitetu, 
Dżemila Smajkiewicz-Murman – przewodnicząca zarządu 
MGW w Gdańsku, Bekir Jakubowski, Tamerlan Półtorżycki, 
Ali Muchla, Omar Asanowicz, Selim Chazbijewicz, Eugeniusz 
Szczęsnowicz. 

Latem 1984 roku rozpoczęła się budowa meczetu w Gdań-
sku-Oliwie. 29 września 1984 roku odbyła się uroczystość 
wmurowania kamienia węgielnego. W pracach budowlanych 
brała udział cała społeczność trójmiejskich muzułmanów, 
wykonujących prace społeczne według swoich możliwości. 
Jedni uczestniczyli w tym sporadycznie, inni brali stały i ak-
tywny udział zarówno w budowie, jak i wszelkich pracach 
i działaniach Komitetu. Budowa meczetu stał się dla gdań-
skich muzułmanów okresem reintegracji grupy, rewitalizacji 
etosu i religijnej oraz etnicznej samoidentyfi kacji. Komitet 
Budowy Meczetu w Gdańsku rozwinął szeroką działalność 
na rzecz zdobywania funduszy w kraju i zagranicy, zwłasz-
cza w krajach muzułmańskich. Dzięki jego staraniom w roku 
1987 powstał wspomagający budowę meczetu Komitet Am-
basadorów Krajów Muzułmańskich ds. Wsparcia Muzułma-
nów Polskich. W składzie komitetu znaleźli się ambasado-
rowie krajów muzułmańskich akredytowani w Polsce: Tur-
cji, Egiptu, Indonezji, Maroka, Malezji, Algierii. Pierwszym 
przewodniczącym został ambasador Turcji, później Egiptu. 
Komitet Budowy Meczetu organizował wycieczki autokaro-
we do Turcji, z których dochód był przeznaczony na budo-
wę meczetu. Organizowano także składki, zbiórki, kwesty 
wśród studentów z krajów arabskich studiujących w Polsce 
a także wśród organizacji muzułmańskich w Europie. 

Dotychczas nie powstała żadna praca naukowa, choć-
by w ramach Instytutu Pamięci Narodowej, dotycząca ba-
dań stopnia inwigilacji przez Służbę Bezpieczeństwa, a być 
może i Informacji Wojskowej, procesu budowy meczetu 
i prób jego wykorzystania do politycznej manipulacji ówcze-
snych władz. 

Meczet powstawał tzw. sposobem gospodarczym, tzn. 
posuwano naprzód budowę i kupowano materiały budowla-
ne w miarę posiadanych środków, dzieląc samą budowę na 
poszczególne etapy. Gdańscy muzułmanie, zwłaszcza o wy-
kształceniu politechnicznym i budowlanym, wnosili własną 
pracę przy budowie – jako nadzór techniczny, wykonywali 
dokumentację budowy, organizowali pracę ekipy budowla-
nej i prowadzili konsultację techniczną. I tak inspektorem 
nadzoru był inż. Murat Bajraszewski. Pełnomocnikami in-
westora: mgr inż. Stefan Bajraszewski – główny menadżer 
budowy i inż. Ali Muchla. Nadzór techniczny sprawował mgr 
Tamerlan Półtorżycki oraz jego zastępca Al-Raszyd Milka-
manowicz, nadzór autorski prowadził twórca projektu mgr 
inż. Marian Wszelaki, a ze strony gminy muzułmańskiej Dże-
mila Smajkiewicz-Murman, autorem dokumentacji budowla-
nej był inż. Ali Muchla. Projekt ogrodzenia meczetu wyko-
nał Marian Murman. Księgowość budowy prowadził Stefan 
Muchla który był także skarbnikiem Komitetu Budowy, zaś 
w prowadzeniu nadzoru technicznego pomagał Bekir Jaku-
bowski, autor projektu oświetlenia meczetu. Wykonawcą 
budowy był Wacław Pryczkowski, a pomoc techniczną pro-
wadził Piotr Sokalski. Pomocy przy wykończeniu kopuły me-
czetu udzielał także Omar Asanowicz. 

 Budowa meczetu trwała pięć lat. Kopuła sali modlitw ma 
14 metrów, zaś minaret 33 metry wysokości. Dla oszczędno-
ści kupowano materiały budowlane we własnym zakresie. 
Całość budowy meczetu kosztowała 48 tys. dolarów USA. 
Znacznej pomocy fi nansowej w budowie meczetu w Gdańsku 
udzieliły następujące organizacje muzułmańskie: Liga Świata 
Islamskiego z Arabii Saudyjskiej (35 tys. dolarów USA), Cen-
trum Islamskie w Monachium (RFN) (8 tys. marek RFN), Wiel-
ki Mufti Libanu Hasan Khalid (5 tys. dolarów USA), ponadto 
ambasady krajów muzułmańskich w Warszawie. 

 We wrześniu 1984 roku przyjechał do Polski Hasan Kha-
lid ówczesny wielki mufti Libanu (sunnicki). W roku 1985 
Gdańsk odwiedziła delegacja Centrum Islamskiego z Mo-

Pismo Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku z roku 1960 akceptujące utworzenie 
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej z zakresem działania na terenie Trójmiasta. 
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nachium na czele z Ahmadem von Denff erem. Goście po-
darowali książki do przyszłej biblioteki meczetu. Uroczyste 
otwarcie meczetu nastąpiło we wrześniu 1990 roku. Było to 
duże wydarzenie na skalę zarówno muzułmanów gdańskich, 
jak i polskich w całości. Wprowadziło też nową jakość ży-
cia religijnego. Meczet otrzymał imię Dżamala ad-Dina al-
-Afganiego, muzułmańskiego działacza, polityka, myśliciela 
z drugiej połowy XIX wieku, twórcy ideologii panislamizmu. 
Gdańskim muzułmanom chodziło o podkreślenie łączności 
ze światem muzułmańskim przerwanej na skutek politycz-
nej blokady w okresie lat 1945–1989. 

Od września 1985 roku w gdańskiej gminie muzułmań-
skiej ruszyła znowu nauka 
religii dla dzieci i młodzie-
ży. Podzielono ją na część 
historyczną i teorii religii, 
którą prowadził Selim Cha-
zbijewicz oraz praktyczną 
– naukę czytania Koranu 
i elementów języka arabskie-
go prowadzoną przez ówcze-
snego studenta z Jordanii, 
Mazina Zain-Dina. Naukę 
religii podjęły także gminy 
muzułmańskie w Białymsto-
ku i Bohonikach. 

W roku 1985 miała też 
miejsce wystawa pt. „Tatarzy 
polscy” w hallu Gdańskiej 
Biblioteki PAN, do której 
posłużyły prywatne zbiory 
Aleksandra Alego Miśkiewi-
cza i Macieja Konopackiego. 
W sierpniu tegoż roku od-
było się pierwsze spotkanie 
międzyreligijne pomiędzy 
przedstawicielami Kościoła 
katolickiego i polskich mu-
zułmanów. Zapoczątkowało 
ono dialog międzyreligijny 
w Polsce pomiędzy islamem 
a Kościołem. Uczestniczy-
li w nim członkowie gminy 
muzułmańskiej w Gdańsku: 
Maciej Konopacki, Dżennet 
Dżabagi-Skibniewska, Maciej 
Konopacki, Ali Miśkiewicz, 
a także Mahmud Taha Żuk 
z Warszawy. Spotkanie odbyło się w Pieniężnie na Warmii 
w Seminarium Duchownym Księży Werbistów, z okazji zor-
ganizowanego tam „Dnia Muzułmańskiego”. W paździer-
niku tego samego roku Komitet Budowy Meczetu zorga-
nizował wycieczkę do Turcji, w której brali udział gdańscy 
muzułmanie, a dochód z której przeznaczony miał być na 
budowę meczetu. 

W roku 1986 kontynuowano budowę meczetu. Towarzy-
szyły jej, podobne jak poprzednim roku, przyjazdy i wyjaz-
dy delegacji muzułmańskich. W tym okresie rozwinęła się 
również druga inicjatywa wydawnicza miejscowych muzuł-
manów. Decyzją Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w PRL powstał kwartalnik „Życie Mu-
zułmańskie”, którego redakcja mieściła się w Gdańsku. Re-
daktorem naczelnym czasopisma został Selim Chazbijewicz. 
W sumie w latach 1986–1990 wydano 18 numerów tego 
kwartalnika w 11 zeszytach. Oprócz tego wyszły dwa nu-
mery okolicznościowe poza zwykłą numeracją. Jeden upa-
miętniający otwarcie meczetu w Gdańsku w roku 1990, drugi 

w 1989 – z okazji uczczonej po raz pierwszy od roku 1939 
rocznicy „Cudu nad Wisłą”, zwycięstwa w wojnie polsko-bol-
szewickiej 1920 roku. Z tego powodu „Życie Muzułmańskie” 
opublikowało drugie wydanie broszury płka Veli Bek Jediga-
ra z roku 1930 pt. „Tatarski Pułk Ułanów im. Płk. Mustafy 
Achmatowicza”. Był to zarys historii tego pułku i jego dro-
gi bojowej w latach 1919–1920. Oprócz tego w ramach „Bi-
blioteki Życia Muzułmańskiego” ukazało się siedem książek 
i broszur o tematyce religijnej i historycznej. 

Czasopismo to zaczęło powoli tworzyć środowisko histo-
ryków, publicystów i czytelników zainteresowanych tema-
tyką muzułmańsko-tatarską. Kwartalnik rozprowadzany był 

w większości za pomocą sie-
ci dystrybucyjnej PP Prasa-
-Książka- Ruch i znajdował 
się w sprzedaży na terenie 
województw północno-
-wschodnich Polski. Nakład 
w wysokości 500 egz. roz-
chodził się prawie całkowi-
cie, zapewniając ze sprze-
daży dochód na następne 
wydania. W roku 1986 Liga 
Świata Muzułmańskiego 
z Arabii Saudyjskiej przezna-
czyła na wsparcie idei kwar-
talnika 1000 dolarów USA. 

Gdańskie środowisko mu-
zułmańskie w tym okresie 
posiadając własny, murowa-
ny z prawdziwego zdarzenia 
meczet, własne czasopismo, 
kontakty ze światem muzuł-
mańskim stało się w okresie 
lat 90. w praktyce głównym 
ośrodkiem muzułmańskim 
w Polsce. Z tego m.in. ty-
tułu bardzo dużo uwagi 
poświęcały mu media, za-
równo lokalne, jak i ogólno-
polskie. 

W roku 1993 ukazał się 
w Gdańsku pierwszy tom 
reaktywowanego „Rocznika 
Tatarów Polskich”, w zamie-
rzeniu czasopisma nauko-
wego oraz kulturalno- spo-
łecznego. Tytuł nawiązywał 

do „Rocznika Tatarskiego”, którego trzy tomy ukazały się 
w latach 1932–1938. Jego redakcja tuż przed II wojną świa-
tową (od roku 1935) znajdowała się w Gdyni w mieszkaniu 
Leona Kryczyńskiego, redaktora naczelnego i lidera ruchu 
kulturalnego Tatarów-muzułmanów w okresie międzywojen-
nym. Redaktorem naczelnym „Rocznika Tatarów Polskich” 
został Ali Miśkiewicz, a od drugiego tomu praktycznie Se-
lim Chazbijewicz, choć formalnie od trzeciego. Nawiązane 
zostały kontakty z muzułmanami – Tatarami na Białorusi, 
Litwie oraz Krymie. 

Okres lat dziewięćdziesiątych XX stulecia to okres powol-
nych, acz systematycznych zmian w środowisku trójmiej-
skich muzułmanów, co pokrywało się z podobnym procesem 
w całym kraju. Polscy muzułmanie do końca lat dziewięć-
dziesiątych to przeważnie Tatarzy, przez kilka wieków bę-
dący praktycznie monopolistą na wyznawanie religii muzuł-
mańskiej w Polsce. Nawet jeśli istniały inne etniczne grupki 
lub pojedyncze osoby deklarujące wyznanie muzułmańskie, 
to łączyły się i asymilowały z polskimi Tatarami. W drugiej 

Kopuła gdańskiego meczetu po remoncie w roku 2014. 
Fot. Marcin Mucharski
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połowie lat dziewięćdziesiątych po raz pierwszy ten mono-
pol został naruszony. Już od lat osiemdziesiątych w Polsce 
zaczęły się pojawiać nieduże stosunkowo grupki Arabów, 
przeważnie Palestyńczyków i Jemeńczyków, zdecydowanie 
deklarujących przywiązanie do islamskiej ortodoksji. Stop-
niowo diaspora arabska zaczynała stawać się równorzędną 
siłą w relacjach między poszczególnymi grupami etnicznymi 
w ramach polskiego islamu. To samo zjawisko można było 
odnotować w Gdańsku. Do Arabów dołączyli inni przybysze 
ze wschodu – Kurdowie, Afgańczycy, Pakistańczycy, a tak-
że Czeczeni oraz emigranci z państw środkowoazjatyckich. 
Tatarzy zaczęli wytracać swoją energię witalną jako grupa, 
także liczebnie stając się coraz bardziej mniejszością. 

Po roku 2001 narastał antyislamizm powodowany ter-
roryzmem motywowanym politycznym islamem. Odium 
jednakże skierowało się także i na wspólnotę tatarską. 
Dodatkowo wzmogło się zjawisko konwersji na islam, któ-
re nasiliło się po roku 2010. Konwertyci okazują się często 
agresywni w swoich żądaniach radykalizacji życia religijne-
go i obyczajowości, traktując z niechęcią i całkowitym bra-
kiem zrozumienia tradycję i religijność polskich Tatarów. 
To powoduje wzajemne uprzedzenia i niechęć. Konwertyci 
i Arabowie chcieliby ponadto przejąć od wewnątrz władzę 
zarówno w Muzułmańskim Związku Religijnym, jak i Muzuł-
mańskiej Gminie Wyznaniowej w Gdańsku pomimo tego, że 
istnieje osobna organizacja – Liga Muzułmańska w Polsce, 

skupiająca Arabów i konwertytów. Rozpoczęła się nieprzy-
jemna walka organizacyjna w Gdańsku i w Polsce. Dodatko-
wo powstał rozłam w środowisku tatarskich muzułmanów, 
osłabiając i tak już osłabiony MZR w RP. Może zrodzić się 
pytanie o możliwość zewnętrznej inspiracji tych działań.

W Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej w Gdańsku 
w roku 2001 podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego 
członków gminy wybrano nowy zarząd, którego przewod-
niczącą została Tamara Szabanowicz. W roku 2004 z funkcji 
imama zrezygnował Selim Chazbijewicz. W marcu 2014 roku 
odbyły się wybory kolejnego zarządu. Nowym przewodni-
czącym został Olgierd Chazbijewicz. Jednocześnie Hani Hra-
ish decyzją walnego zebrania przestał być imamem gminy 
muzułmańskiej w Gdańsku. Nie mogąc pogodzić się z tą de-
cyzją rozpoczął medialną walkę z nowym zarządem gminy 
i innymi jej członkami. 

Trudno jasno i precyzyjnie określić przyszłość wspólnoty 
religijnej gdańskich muzułmanów. Jest ona niepewna i nie-
określona. Należy mieć nadzieję, że okres zamętu organiza-
cyjnego, sporów ideologicznych i etnicznych minie, stając 
się tylko częścią historycznego opisu Muzułmańskiej Gminy 
Religijnej w Gdańsku, która po okresie zamieszania i zamętu 
wzmocni się i rozwinie. Oby nie były to płonne nadzieje.

Selim Chazbijewicz 

Aleksander Murza Kryczyński, urodzony w r. 1758, za-
pewne w Dowbuciszkach, starej tatarskiej wsi z mecze-
tem w powiecie oszmiańskim, gdzie mieli część jego ro-
dzice, Mustafa i Marjanna z Ułanów. Podczas Insurekcji 
Kościuszkowskiej na Litwie w r. 1794 był podporucznikiem 
II-ej brygady jazdy wojsk litewskich, w korpusie generała 
Jakóba Jasińskiego. Korpus ten w czerwcu tego roku stał 
pod Oszmianą. W ówczesnej „Gazecie Wolnej Warszaw-
skiej” w korespondencji z Wilna, datowanej 15 czerwca, 
czytamy: „Z obozu pod komendą generała Jasińskiego za 
Oszmianą stojącego, te odbieramy doniesienia: że znany 
ze swego męstwa Korsak, porucznik brygady, z dobrany-
mi ochotnikami w jednej utarczce 10 karabinierów mo-
skiewskich i kilku kozaków na placu położył; też doniesie-
nia oddają sprawiedliwość odwadze Aleksandra Kryczyń-
skiego, Tatara, który na zasadzkach jednego dnia własną 
ręką trzech kozaków ubił”.

O dalszych losach podporucznika Aleksandra Kryczyń-
skiego niewiele można powiedzieć. Niewątpliwie jednak 
on to był porucznikiem wojska polskiego, Aleksandrem 
Kryczymskim (sic), który w r. 1818 należał do loży wol-
nomularskiej „Jutrzenka Wschodząca” w Radomiu, jako 
członek czynny II-go stopnia tj. czeladnik. Tatarzy litew-
scy bywali członkami tajnych stowarzyszeń politycznych 
i lóż wolnomularskich. Masonem był np. Józef Baranow-
ski, podpułkownik tatarskiego pułku ułanów wojsk ro-
syjskich, w r. 1819 członek czynny I-go stopnia (uczeń) 
loży „Szczęśliwe Oswobodzenie” w Grodnie. Do tajnego 
związku patriotycznego młodzieży uniwersyteckiej w Wil-
nie, istniejącego w r. 1827 pod nazwą „Plemienia Sarma-
tów”, czyli „Przyjaciół Ojczyzny”, mogli być przyjmowani 
na mocy statutu prócz katolików także Tatarzy litewscy, 

„albowiem oni wyróżniają się cnotami i są wierni danemu 
słowu”.

Aleksander Kryczyński fi guruje pod r. 1819 na liście 
imiennej ofi cerów wojska polskiego, jako porucznik 8 
pułku piechoty liniowej, odznaczony złotym krzyżem pol-
skim. Kryczyński, o którym mowa, zmarł bezpotomnie. 
Bracia jego również walczyli w r. 1794 pod sztandarami 
Kościuszki: 17-letni Osman, 46-letni Jan i Bilał, dwaj ostat-
ni jako rotmistrzowie w tatarskim pułku Bielaka. 

1. Cz. Jankowski. Powiat oszmiański. T. II Petersburg 1896, 
str. 179, Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich.

2. „Gazeta Wolna Warszawska” Nr 18 z 24 VI 1794, str. 243. 
To samo doniesienie, datowane 11 czerwca, podaje „Kore-
spondent Narodowy i Zagraniczny” w N-rze 50 z r. 1794.

3. St. Małachowski – Łempicki, Wykaz polskich lóż wol-
nomularskich oraz ich członków w latach 1738–1821. 
„Archiwum Komisji Historycznej A. Um” Serja 2. T. II 
Kraków 1930, 238.

4. Ibidem, str. 89.
5. J. Iwaszkiewicz, Plemię Sarmatów „Ateneum Wileńskie” 

1923, Nr 34 str. 484. O Tatarach litewskich w tajnych 
związkach polskich w r. 1863 vide: L. Murza Najmański 
(Kryczyński). Przyczynek w sprawie stosunku Tatarów 
lit. do powstania 1863 r. „Rocznik Tatarski” t. I (1932), 
str. 266 i 267–8. 

6. B. Gembarzewski . Wojsko polskie 1815–1830 r. Warsza-
wa 1903 str. XI.

7. St. Dziadulewicz I. c. 179.
8. Ibidem. 

Polski Słownik Biografi czny 

TATARSKIE BIOGRAFIE.
PORUCZNIK ALEKSANDER KRYCZYŃSKI 
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Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem w „Przeglą-
dzie Tatarskim” nr 1/2015, artykuł Musy Czachorowskie-
go zatytułowany „Tatarskie rodowody – Beyzymowie”. 
Szczególnie interesujące były dla mnie fragmenty poświę-
cone o. Janowi Beyzymowi (syn Jana i Olgi z hr. Stadnic-
kich), zwanym „posługaczem trędowatych”.

Pod takim tytułem: „Posługacz trędowatych”, przy-
pomniał o. Beyzyma w swej książce ks. Czesław Drążek. 
Miała ona kilka wydań (rok: 1977; 1980; 1985; 1995; 2002- 
„Błogosławiony ojciec Jan Beyzym SJ – posługacz trędo-
watych”). Czesław Drążek sięgnął 
także do postaci tatarskiego mi-
sjonarza w książkach: „Apostoł 
Madagaskaru: wybór listów ojca 
Jana Beyzyma” (1988) „Jan Bey-
zym” (2004), „Błogosławiony Jan 
Beyzym: kochał trędowatych” 
(2008).

Do książek ks. Drążka zajrza-
łem z obowiązku jaki spoczywa na 
autorze piszącym biografi e. Praca 
nad życiem mojego przyjaciela 
i mentora Macieja Musy Kono-
packiego, zmusiła mnie, a raczej 
stworzyła mi możliwość (bo czyż 
można zmuszać do czytania, do 
czynności, która sprawia jedynie 
przyjemność) sięgania do książek, 
w których inni autorzy wspominali 
Macieja bądź jego ojca – Hassana 
Konopackiego. Stąd m.in. z przy-
jemnością przeczytałem powieść 
Anny Kajtochowej (z pochodzenia 
Tatarki, z rodu Nagajów) „Tamten 
brzeg”, która wspomina o swej 
przyjaźni z Maciejem oraz książkę 
Tytusa Karpowicza pt. „Moja woj-
na”, w której przywołuje on swe 
wileńskie lata i rodziców Macieja, 
Helenę i Hassana. 

Maciej Konopacki, piewca ta-
tarskich dziejów, jest pod ogromnym wrażeniem postaci 
o. Jana Beyzyma. Dlatego właśnie w książce (wydanie II 
ze wstępem Karola Wojtyły), Czesława Drążka, z którym 
Maciej korespondował, wydanej w roku 1980, ukazał się 
list Macieja mówiący o jego stosunku do „apostoła Ma-
dagaskaru”. Myślę, że warto zacytować go w całości, 
również dlatego, że w pewien sposób jest on podsumowa-
niem sposobu myślenia Macieja Konopackiego o świecie 
wielokulturowym:

W tym roku otrzymaliśmy następne wydanie książki Zo-
fi i Gerlach „Odkopać źródło”. Autorka pokonała całe epoki 
w algierskim bledzie, przerzucając pomosty ponad zróżni-
cowaniem cywilizacyjnym, etnicznym, religijnym autochto-
nów i przybyszów z Europy, którzy z dobrą nowiną medycy-
ną pojawili się, aby nieść pomoc, ratować życie, a wszystko 
w imię najwyższego Człowieczeństwa stopionego z wiarą 
(przecież to tożsamość!), stanowiącą w chwilach naj-
wznioślejszych, a przy tym najtrudniejszych, zsumowanie 
chrześcijaństwa i islamu, może inaczej – odszukanie w obu 
naszych religiach ich wspólnych pierwiastków. Książka ta 
wychowuje, przekształca, napawa nadzieją.

A któż za tymi – powiedziałbym – strzelistymi aktami 
dobroci, poświęcenia, samozaparcia stoi jak nie święty oj-
ciec Jan Beyzym? Jakże na czasie ukazała się ta pozycja, 
a może nawet w najodpowiedniejszym momencie, kiedy 
zagubiona ludzkość szuka szczytnych wzorów i rozkwit-
niętych cierpieniem róż pośród burzanów i ostów zła, ego-
izmu, złości. Przecież róże na mogile ojca Beyzyma urasta-
ją czy wzrastają do skali symbolu.

Gdy piszę te słowa znajduję się już przy listach nasze-
go ojca Jana. Jestem chwilami upokorzony, czytając o Nim 

Czym są nasze cierpienia wobec 
Jego życia? Ojciec Beyzym podkre-
ślał sam, a i zaznaczają inni, że 
był w gorącym kąpany, że przypo-
minał Kozaka. Powiem inaczej i za 
to określenie nie skarci mnie mój 
Pobratymiec: był watażką dobroci. 
Kresowa, nieokiełznana, potatar-
ska osobowość właśnie wspaniale 
symbiotyczna, eksplodowała w in-
nych już nietypowych czasach – 
Dobrem. 

 Gdy czytam pracę księdza rek-
tora snuję towarzyszące jej wąt-
kom własne myśli i o dziwo – jak 
chyba sensownie korespondują-
ce z tym, co już wiem o ludziach 
wywodzących się z tego etnicum 
– przykłady: Bruno Abdank Aba-
kanowicz, Jakub Biciutko, Leon 
Achmatowicz. Tatarzy, wtopieni 
w polskość, poddani procesom 
narodowego laboratorium (owe 
przemieszki łączenia krwi), nieraz 
w swym wtórnym życiu odczuwając 
czar legendy o innoplemiennych 
przodkach, wyzwalali jakieś cenne 
elementy, stanowiące szczęśliwe 
połączenie pierwiastków oriental-
nych i okcydentalnych.

Niektóre wątki z biografi i ojca 
Beyzyma z największą troską o ich stan nienaruszalności 
postaram się przenieść do swej książki, aby uprzytomnić 
czytelnikowi fenomen nowej, polskiej kultury, w której pier-
wiastek transcydencji miał tak ogromne znaczenie!

O. Beyzym pisał z Madagaskaru bardzo ciekawe listy 
do o. Marcina Czermińskiego. Są one pełne fascynujących 
relacji, nie tylko ze zmagań Jana Beyzyma przy organiza-
cji szpitala i schroniska dla swoich podopiecznych,, ale 
także opisów dotyczących samego, Madagaskaru przeło-
mu wieków (XIX i XX), ludzi, a także interesujące opisy 
przyrody. Są tam wzruszające opowieści o cierpieniu lu-
dzi odrzuconych ze względu na swoją straszną chorobę, 
nie brak w listach o. Beyzyma i fragmentów przygnębia-
jących i wesołych, które pomimo całego dramatu ludzi 
chorych i ich opiekuna, zdarzały się i były nieodłącznym 
elementem ich wspólnego życia. 

Sam zakonnik był człowiekiem o głębokiej wiarze 
w Boga i w sens swojej ciężkiej pracy. Jednocześnie ce-
chowała go skromność: 

Dołączam Ojcu fotografję, stosownie do otrzymanego 
od Ojca zlecenia, ale bardzo Ojca proszę w „Misjach” nie 

Rafał Berger 

O JANIE BEYZYMIE NA PODSTAWIE LISTÓW 

O. Beyzym podaje lekarstwo trędowatemu.
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dawać podpisu apostoł trędowatych lub coś w tym rodza-
ju, jak Ojciec ma w zwyczaju. Te wszystkie fanaberje to nie 
dla mnie wcale. Jak Bóg pozwoli, że moje schronisko cokol-
wiek się podniesie, to Ojcu znowu napiszę…

Nie brak w listach o. Beyzyma odniesień do jego tatar-
skiego pochodzenia (pisownia oryginalna):

- W sam dzień św. Józefa, byłem bardzo przygnębiony 
nędzą moich chorych, siedziałem i rozmyślałem, jakby 
złemu zaradzić; naturalnie, żem nic nie wymyślił, bo na 
wszystko trzeba „de quibus” [z czegoś], co mi bardziej bra-
kuje, „a ex nihilo nihil fi t” [nic z niczego nie powstaje]. 
Może sobie Ojciec wyobrazić, w jakim byłem humorze; bo, 
jak Ojciec zapewne wie, Tatar, kiedy mu co ciąży na duszy, 
nietyle zmartwiony, ile zły.

- Czytając list Ojca (i to nie raz nie dwa), myślałem cią-
gle „Messis quidem multa, operarii autem pauci” [„Żniwo 
wprawdzie obfi te, ale robotników mało” słowa Jezusa 
z Ewangelii Mateusza] – a jednak zdarzają się leniuchy, 
którym się nie chce pracować ani nad sobą, ani nad ludź-
mi. Cobym ja dał, gdybym nie mógł podzielić na nie wiem 
ile części! Jednego Tatara zostawiłbym w konwikcie chy-
rowskim, a resztę porozsyłałbym tam, gdzie wcale nie ma 
księży.

- Mam u siebie czarnego kuchmistrza, który potrafi  ryż 
zagotować i sfabrykować rodzaj zupy z tutejszych ziół, 
więc się razem żywimy, czem Pan Bóg pozwala. Funda-
ment jednak za łaskę Bożą jest t.j. mam herbatę, a gdy ta 
jest, to Tatarowi mało co więcej potrzeba. Mnie głównie 
chodzi o moich biednych chorych, a nie o mnie.

Bywał o. Beyzym bezkompromisowy, surowy, ale 
i sprawiedliwy w ocenie ludzi, szczególnie przypadł mi do 
gustu taki oto fragment z listów, który przybliża jego (ta-
tarski?) charakter:

Wiem, że ludzie, poczciwi nawet i religijni, nieraz trochę 
dziko zapatrują się na rzeczy i często gadają ot, aby się ga-
dało, jak u nas mówią – strzelają nie nabiwszy przedtem. 
Ułomność to ludzka, jak każda inna; ale, jeżeli w takiej ga-
daninie pokaże się brak współczucia dla nieszczęśliwych, 
zwłaszcza takich, jak moi chorzy, nie mogę wytrzymać, 
żeby nie odpalić. Nieraz starałem się przezwyciężyć w tej 
mierze i zamilczeć, ale ani rusz, muszę odpłacić pięknem 
za nadobne. Ot niedawno zdarzyła się mi rzecz następują-
ca: zamówiłem lekarstwa dla kilku moich chorych; to lekar-
stwo nie przyszło na czas, co mnie wprawiło w porządnie 
kwaskowaty humor. Spotyka mnie ktoś i pyta, czego jestem 
skwaszony; odpowiedziałem, że nie jestem skwaszony, ale 
zły na dobre, bo lekarstwa nie przysłano mi. Ten facet mi 
mówi, że nie ma czego być złym, bo nic jeszcze wielkiego 
się nie stało; nie nadeszło lekarstwo dziś, nadejdzie za parę 
dni, chorzy poczekają, na Madagaskarze wszystko tak po-
woli idzie. Ale, czy rozumiesz, wasze, zapytałem, że choro-
ba nie czeka i idzie szybko, a chory przez to cierpi gorzej. 
On mi bardzo łagodnie i grzecznie zaczyna przemawiać do 
rozumu, serca i woli: Ojciec zanadto pieści swoich trędowa-
tych (nie mówił mi to Malgasz, ale Europejczyk), to wszyst-
ko przyciśnięte i przygnębione teraz chorobą, a przedtem 

każdy z nich to był łajdak, co się zowie; trzeba im dać tro-
chę pocierpieć, niech pokutują za dawne grzechy. Chciał 
dalej coś jeszcze majaczyć, ale przerwałem mu, bo już nie 
mogłem wytrzymać, kipiało we mnie na dobre. Dość tego, 
mój panie. Jakim kto jest łajdak, czy poczciwy, to niech są-
dzi Pan Bóg, a nie my; jest to chory, któremu pomóc trze-
ba i po sprawie. To, coś nagadał, zapamiętam dobrze i jak 
zachorujesz, to przyjdę ci dosłownie powtórzyć to samo, to 
jest, że w młodości byłeś łajdak, teraz pokutuj za grzechy 
itd. Poczerwieniał po same uszy i zamilkł. Może być łatwo, 
że nie mówił z przekonania, że z jego strony miał to być 
żart taki, mniejsza o to. Przeciąłem mu ostro, bo nie go-
dzi się żartować z niedoli bliźnich. Może też stać się i to, 
że będą o mnie gadali, żem nieokrzesany, bez wychowania 
itp. – pal licho, niech gadają, tak mnie to obchodzi, jak 
przeszłoroczny śnieg. Oberwał, bo zasłużył; będzie na póź-
niej pamiętał, że jak sobie kto pościele, tak spać będzie.

Powyższe fragmenty listów (i fotografi ę) zaczerpną-
łem z książki „Listy o. Jana Beyzyma t.j. apostoła trędo-
watych na Madagaskarze” wydanej w roku 1927. Było to 
już piąte, uzupełnione, wydanie tych listów, co świadczy 
o pewnej popularności Jana Beyzyma w II RP. Ich frag-
menty publikuje także w swych książkach ks. Cz. Drążek. 

 Prawie do końca ukrywał o. Beyzym przed współpra-
cownikami swoją tragedię. W przywołanej książce z 1927 
roku jest opis ks. dr. Loiseleta ostatnich chwil życia jezu-
ity, którego dopadła ta przeklęta choroba, jakim jest trąd:

Do końca był takim, jakim był zawsze. Energja nieugięta 
i wiara jego głęboka w tej ostatniej chwili zmienić nic nie 
mogły. […] Ciało jego było jedną raną, tak, że nie mógł 
się wygodnie położyć, aby spocząć. Nieraz przepraszał nas 
za kłopot i okazywał wdzięczność za najmniejszą usługę 
mówiąc „Niech Pan Jezus będzie waszą nagrodą!” Uwa-
żał się on za wielkiego grzesznika, który zasłużył tysiąc 
razy na piekło. Mówił, że dopóki nie umrze, zawsze będzie 
się bał, aby się tam nie dostać. […] Oto co powiedział on 
w czasie swej ostatniej choroby: „Proszę o przebaczenie 
tych wszystkich, którymkolwiek zrobiłem przykrość. Niech 
mnie nikt nie przeprasza, wszyscy byli dla mnie zanadto 
dobrzy”. Tak skończył wielki bohater cicho i pogodnie, po-
śród woni największych i najpiękniejszych cnót.

Ma rację Musa Czachorowski, gdy w swoim artykule 
stwierdza, że nie nakręcono o Janie Beyzymie fi lmu i że 
nie upamiętnia się jego postaci na tyle często i silnie, jak 
na to zasłużył swoim życiem. Już w roku 1927 napisano:

Bo świętobliwy ten misjonarz, opiekun i posługacz trę-
dowatych jest duchem tak wielkim, tak przedziwnie pięk-
nym i bohaterskim, a zarazem tak na wskroś swojskim i na-
szym, że wśród wybitnych synów narodu zasłużył sobie na 
miejsce bardzo wysokie i na wieczną a chlubną pamiątkę.

Rafał Berger 

Bibliografi a:
Drążek Cz. Posługacz trędowatych, Kraków 1980.
Listy o. Jana Beyzyma t.j. apostoła trędowatych na Madagaskarze, 
Kraków 1927



21

PRZEGLĄD TATARSKI Nr 3/2015

W odległości około 60 kilometrów od 
Mińska znajduje się Uzda, od roku 1922 
na terenie sowieckiej Białorusi. Do 
I wojny światowej to niewielkie mia-
steczko miało niewiele więcej ponad 
cztery ulice, zamieszkane pierwotnie 
przez Żydów. W tak zwanej Tatarskiej 
Słobodzie było ponad 30 tatarskich 
domów, w których żyły rodziny (porzą-
dek według liczności) Jakubowskich, 
Aleksandrowiczów, Chasieniewiczów, 
Konopackich, Safarewiczów, Rajeckich, 
Półtorzyckich, Gembickich oraz Biciut-
ków, którzy przenieśli się do Uzdy ze 
starszych okolic tatarskich m.in. w No-
wogródku, Klecku, Mirze, Śmiłowiczach 
i Lachowiczach. Społeczność tatarska 
w Uździe nigdy nie izolowała się od 
Tatarów litewskich, więc śluby między 
różnymi parafi ami byli częstym zjawi-
skiem.

Jeszcze przed pierwsza wojną świa-
tową Zofi a Jakubowska z Uzdy zwią-
zała swój los z Kleckiem, wychodząc 
za Aleja Aleksandrowicza. Urodziła 
się w roku 1877 w rodzinie właściciela 
ziemi w Uździe Dawida Jakubowskie-
go (1836/1844?–1922) i Ajszy z domu 
Aleksandrowicz (1841–1901). Jej rodzeń-
stwem byli: Fatyma, Bekir i Zachar. 
Rodzice mieszkali w Uździe i pochowa-
ni zostali na tamtejszym mizarze. Ich 
groby zachowały się dobrze do naszych 
czasów. 

Dzięki informacji metrykalnej z archi-
wum w Mińsku udało się wywieść całą 
gałąź tej rodziny. Wiadomo, że rodzice 
Dawida to Bekir Jakubowski (1793–1857, 
pochowany w Uździe) i Rania z domu 
Półtorzycka (1810–1879, pochowana 
w Uździe). Rodzicami Bekira byli: Da-
wid, porucznik w Nowogródku, i Aseja 
Jakubowscy. Ojciec Dawi-
da to Samuel, też mieszka-
niec Nowogródka. Ojcem 
Samuela był Ramazan, syn 
Usana, właściciela mająt-
ku Nowosiółki nieopodal 
Mińska. Ojciec Usana – 
Dawid, którego ojcem był 
Abu-Bekir, syn Chaźbieja, 
właściciela majątku Ko-
ronogorce, pierwszy no-
szący nazwisko Jakubow-
ski. Wszyscy Jakubowscy 
wywodzą się właśnie od 
Abu-Bekira. To znaczy, że 
ojciec Zofi i stanowił ósme 
pokolenie Jakubowskich.

Zofi a i jej mąż Alej 
Aleksandrowicz mieszka-
li w Klecku, a pochowani 

zostali na mizarze w Osmołowie – on 
w roku 1935, ona w 1942. Ich dzieci to 
Fursza, Aminia, Adam, Ajsza, Fatyma, 
Dawid, Ewa i Szaban. 

Fursza (1890–1974) miała męża Ibra-
hima Abramowicza z Klecka. Ich dzie-
ci – Mustafa (żołnierz armii Andersa, 
mieszka w Wielkiej Brytanii), Chasień 
(weteran drugiej wojny światowej, 
mieszka w Klecku), Bekir (mieszkał 
w Klecku) i Zofi a (Konopacka, mieszka-
ła w Uździe).

Aminia wyszła za Chasienia Jaku-
bowskiego z Klecka, z którym mieli 
dzieci: Dżemilę (Safarewicz, mieszka 
w Uździe), Bekira (imam w Gdańsku), 
Alego (mieszka w Klecku), Jakuba 
(mieszka w Postawach) i Halinę.

Adam (1892–1953) ożenił się z Hele-
ną z domu Sobolewskich. Ich dzieci to: 
Ali (mieszkał w Witebsku), Emir (miesz-
ka w Homlu), Zofi a (mieszkała w Klec-
ku), Aminia (mieszka w Iwiu) oraz Józef 
(mieszkał w Klecku).

Ajsza (1895–1983) miała męża Mu-
stafę Aleksandrowicza, imama w Klec-
ku. Ich dzieci to: Adam (był imamem 
w Nowym Jorku, gdzie też mieszka), 
Chasień (doktor nauk chemicznych, we-
teran drugiej wojny światowej, mieszka 
w Mińsku), Jakub (doktor nauk ekono-
micznych, mieszka w Mińsku), Ismaił 
(był mufti Muzułmańskiego Związku 
Religijnego Białorusi, mieszka w Miń-
sku).

Fatyma po wojnie żyła w Gdańsku. 
Wiem tylko, że jej pierwszym mężem 
był Jan Bohdanowicz, drugim Korycki.

Dawid (1906–1985) pobrał się z Tan-
zilą z domu Rafałowicz z Klecka, z którą 
mieli dzieci: Mustafę i Aleja.

Ewa wraz z męża Alim Murziczem 
po wojnie mieszkała w Pol-
sce. Ich synowie to: Bronek 
(Ibrahim) i Janek (Junus). 
Podobno jej drugim mę-
żem był Bekir Bohdanowicz 
z Lachowicz.

Szaban miał żonę Ewę 
Szunkiewicz z Mira. Dzieci: 
Sulejman (mieszka w Ski-
dlu) i Faryda (w Mińsku).

Podczas pierwszej wojny 
światowej młodsze dzieci 
Zofi i i Aleja Aleksandrowi-
czów – Ajsza, Adam, Da-
wid razem z kuzynami Ra-
nią i Samuelem z Uzdy byli 
ewakuowani do Orenburga. 

Józef Jakubowski 

Józef Jakubowski 

O JAKUBOWSKICH RODEM Z UZDY

Zofi a i Chasień – dzieci Furszy i Ibrahima 
Abramowiczów, oraz dzieci Ewy i Alego 
Murziczów – Ibrahim i Junus. 

Murziczowie rodzinnie przed meczetem 
w Klecku.

Czy to Murziczowie, czy może Bohdanowiczowie?
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Na Muzułmańskim Cmentarzu Tatarskim w Warszawie znaj-
duje się mogiła Rustema Murzy-Murzicza. Z zamieszczonych 
na nagrobku informacji dowiadujemy się, że spoczywa w niej 
lekarz weterynarii, urodzony 27 października 1921 roku w Bi-
zrecie, zmarły 23 lipca 1980 roku. Pod półksiężycem z gwiaz-
dą widnieje jakby nieudolnie odwzorowany napis po arabsku, 
niezrozumiałego znaczenia. Poniżej – tabliczka z panopliami, 
chociaż można by się spodziewać raczej tarczy z herbem Łuk, 
którym pieczętują się Murzowie-Murziczowie. Z nagrobnego 
portretu spogląda na nas mężczyzna z sumiastym wąsem, 
w zawadiacko założonej na bakier futrzanej czapie. Spojrzenie 
ma uważne, życzliwe i nawet jakby żartobliwe, by nie powie-
dzieć lekko kpiące. Kimże jest, a raczej kim był ów mąż dostoj-
ny, w typie przedwojennego szlagona, zawadiaki, który nie da 
sobie w kaszę dmuchać?

I tu zaczyna się tajemnica... Miał być Rustem Murza-Mu-
rzicz księciem tatarskim, lekarzem weterynarii i – podobno 
– przedwojennym ofi cerem ułanów, a nawet rotmistrzem i do-
wódcą 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich, 
uczestnikiem Kampanii Wrześniowej, która miała mu jakoby 
przynieść Krzyż Orderu Virtuti Militari. Opisał tę postać Wło-
dzimierz A. Gibasiewicz w książce „Zadziwiające losy lekarzy 
zwierząt”1, a także w tekście pt. „Tatarzy polscy także leka-
rzami weterynarii”, który ukazał się w drugim tegorocznym 
numerze „Przeglądu Tatarskiego”. Zadał sobie wiele trudu, 
aby ustalić losy Murzy-Murzicza. Penetrował archiwa, szukał 
w internecie, dopytywał się ludzi. Rezultat poszukiwań oka-
zał się jednak dość mizerny. Można by sądzić, że jakakolwiek 
wzmianka znajdzie się np. w Centralny Archiwum Wojskowym. 
Niestety, nie ma tam niczego na temat służby wojskowej księ-
cia Rustema. Pozostaje to wszakże w sprzeczności z informa-
cją z zasobów Instytutu Pamięci Narodowej, że ponoć w roku 
1938 służył w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, 
początkowo jako wachmistrz podchorąży, następnie chorąży2. 
Czyżby więc zaszła tu jakaś pomyłka?

Cóż... Wydaje się nieprawdopodobne, aby nastoletni Mu-
rza-Murzicz był podchorążym – i to wachmistrzem. Przecież 
w roku 1938 mógłby co najwyżej zdawać maturę, jakimże więc 
cudem miałby uzyskać stopień chorążego? Rangę tę nadawa-
no zasłużonym starszym sierżantom, ale w połowie roku 1922 
awanse podofi cerów na chorążych zostały wstrzymane3. Gru-
dziądzkie CWK ukończył rotmistrz Aleksander Jeljaszewicz, 
który przy jakiejś okazji powinien choćby napomknąć o swym 
pobratymcu, Rustemie Murzie-Murziczu – a o niczym takim 
nie wiadomo. Na ile zatem wiarygodne są dane z IPN? Wia-
domo też powszechnie, że to wspomniany powyżej rotmistrz 
Jeljaszewicz we wrześniu 1939 roku dowodził 1 Szwadronem 
Tatarskim 13 Pułku Ułanów Wileńskich: co do tego nie ma 
najmniejszych wątpliwości. W oddziale nie było drugiego ofi -
cera w tym stopniu. Żadna publikacja związana z przedwojen-
ną polską kawalerią nie wymienia Rustema Murzy-Murzicza 
w składzie jakiejkolwiek jednostki kawaleryjskiej. W paździer-
niku 1939 roku kończył dopiero 17 lat: trudno sobie wyobrazić, 
że mógłby mieć już stopień rotmistrza lub dowodzić szwadro-
nem. Nie jest również wymieniony na listach Kawalerów Or-
deru Virtuti Militari, a takie uhonorowanie młodzieńca byłoby 
niewątpliwie opisane w literaturze.

1  W. A. Gibasiewicz, Zadziwiające losy lekarzy zwierząt, Warszawa 2013, 
s. 121-122.

2  W.A. Gibasiewicz, Tatarzy polscy także lekarzami zwierząt, „Przegląd 
Tatarski”, nr  2 (26), 2015, s. 14.

3  Marian Laprus [red.]: Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa 1979.

Skąd więc te informacje? Prawdopodobnie z ust samego 
zainteresowanego, czyli Rustema Murzy-Murzicza. Na Zlocie 
Grunwaldzkim w lipcu 1960 roku zapoznał się z nim Waldemar 
Wojciech Bednarski, który w swojej książce pt. „Na lubelskim 
i puławskim bruku” (Puławy 2003) tak opisał ten moment: 
„[...] zupełnie przypadkowo, spotkałem niezwykle oryginal-
nego, wręcz egzotycznego osobnika. Był to Murza-Murzicz, 
z rodu sienkiewiczowskich Lipków, a we wrześniu 1939 roku 
rotmistrz – dowódca szwadronu tatarskiej jazdy”4. Dowiedzieć 
się tego mógł Bednarski wyłącznie od Murzy-Murzicza, który 
najpewniej mimochodem rozpuszczał wieści o swej ułańskiej 
przeszłości, aby wywrzeć odpowiednie wrażenie wśród zgro-
madzonego na grunwaldzkich polach młodego towarzystwa, 
a było tam „[…] kilkanaście obozów studenckich oraz innych 
organizacji młodzieżowych z całej Polski (ZMS, ZWM, ZHP). 
Całość zabezpieczało wojsko […] Murza-Murzicz uważnie ob-
serwował przechodzących i tych, których uznał za godnych 
przeciwników wzywał na pojedynek w stylu wolnym (zapasy) 
[...]”. 

Bednarski dokładnie i barwnie opisał spotkanie sprzed 
lat, ale ów opis stał się najpewniej „wróblem, który powrócił 
wołem”: nie jest wykluczone, że właśnie odtąd w przestrzeni 
publicznej Rustem zaczął funkcjonować jako ofi cer tatarskiej 
jazdy, uczestnik Kampanii Wrześniowej, odznaczony Orderem 
Virtuti Militari. 

Inaczej ma się sprawa z zapisanym na płycie nagrobka ty-
tułem lekarza weterynarii, chociaż Rustem Murza-Murzicz nie 
jest wymieniany w żadnym z wykazów absolwentów wete-
rynarii, nie ma go też w powojennych spisach lekarzy wete-
rynaryjnych. Podobno jednak w latach 40. lub 50. ubiegłego 
stulecia co najmniej przez dwa lata studiował weterynarię we 
Wrocławiu. Skrupulatnie sprawdzał tę pogłoskę Włodzimierz 
A. Gibasiewicz, który sam w roku 1977 ukończył Wydział Wete-
rynaryjny wrocławskiej Akademii Rolniczej5. Niestety, niczego 
nie znalazł. Czyżby więc Murza-Murzicz studiów nie ukończył? 
Może jednak ukończył, tylko nie podjął praktyki, zaś doku-
mentacja na uczelni zaginęła? Ale nawet w takim przypadku, 
mimo wszystko, jego nazwisko gdzieś by wypłynęło. 

Wróćmy wszakże do czasów wcześniejszych. Gibasiewicz 
w swoich poszukiwań dotarł do Litewskiego Centralnego Ar-
chiwum Państwowego w Wilnie, gdzie znajduje się kartoteka 
z informacją, że Rustem Murza-Murzicz, urodzony w roku 
1921, w roku 1943 przebywał w wileńskim obozie dla przesie-
dleńców, a następnie – od 12 grudnia 1943 roku – był robot-
nikiem przymusowym w miejscowości Boosen w Niemczech6. 
Kolejna kartoteka podaje, że Rustem Murza-Murzič, urodzony 
26 stycznia 1928 roku w Bizercie, mieszkał w Wilnie w latach 
1939–1940 i był uczniem. Nie zgadza się data urodzenia – na 
nagrobku mamy 27 października 1921 roku: zatem w doku-
mencie pomyłka? Niezamierzona, czy też celowa? Znane są 
przecież przypadki, że podczas okupacji odejmowano sobie 
lat, żeby np. uniknąć wywózki na roboty do Niemiec. Jednak 
Murza-Murzicz na roboty został wywieziony...

Bardzo mało wiadomo o powojennym życiu Rustema: 
mieszkał w Ożarowie, potem w Warszawie. Był pracownikiem 
umysłowym, miał wykształcenie średnie, do partii nie należał, 

4  http://www.jwip.pl/readarticle.php?article_id=1500  (dostęp 
20.04.2015 r.)

5  Obecnie jest to Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu.

6  W.A. Gibasiewicz, Tatarzy polscy także lekarzami zwierząt, „Przegląd 
Tatarski”, nr  2 (26), 2015, s. 15.

Musa Czachorowski

TAJEMNICZY KSIĄŻĘ RUSTEM 
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nie był również tajnym współpracownikiem. Dane te odnalazł 
Włodzimierz A. Gibasiewicz w aktach poznańskiego oddziału 
IPN. Widnieje tam jeszcze zapis, że „dokumentów dotyczą-
cych osoby o tym nazwisku nie ma w Archiwum Wojskowym, 
Paszportowym ani w innych archiwach”. W dzienniku archi-
walnym Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych z roku 1971 
znajduje się natomiast informacja o powiązaniach Murzy-Mu-
rzicza z Marianem Henrykiem Adamskim, członkiem konspi-
racyjnego Korpusu Bezpieczeństwa, powstałego w Warszawie 
pod koniec 1943 roku. Nie wiadomo tylko jakiego były charak-
teru. W sumie, wszystko to niespecjalnie przybliża nam postać 
Rustema Murzy-Murzicza, a nawet pojawiają się następne za-
gadki. 

Włodzimierz A. Gibasiewicz w aktach IPN doczytał, jakoby 
rodzicami Rustema byli Stefan Murza-Murzicz i Ofl a (?) Zade. 
O matce nie udało się znaleźć żadnej wzmianki, a i z ojcem 
mógłby być problem, bo Stefanów Murzów-Murziczów ob-
jawiło się kilku. Przykładowo, na liście członków Konwentu 
Polonia, najstarszej istniejącej obecnie polskiej korporacji aka-
demickiej, pod numerem 860 wymieniony jest: „Stefan Murza-
-Murzicz, (1909 – po 1940) – coetus II sem. 1929/30, prezes 
Sądu Okręgowego w Grodnie, wywieziony w 1940 r. do ZSRR, 
zmarł w Ałtajskim Kraju – data śmierci nieznana”7. Biorąc 
wszakże pod uwagę rok urodzenia – 1909 – nie mógł raczej 
zostać ojcem mając lat trzynaście. Murzów-Murziczów tego 
imienia odnajdujemy też w Wielkiej Brytanii: jeden – rocznik 
1900, zmarł w roku 1970, drugi – rocznik 1909, zmarł w roku 
19878. Niestety, nic ponadto. 

Jest jeszcze Stefan Murza-Murzicz, syn Bilała i Zofi i Sobo-
lewskiej, który 12 stycznia 1921 roku w wileńskim kościele Św. 
Ducha zawarł związek małżeński z Sabiną Kmitą, córką Marci-

7  http://www.archiwumkorporacyjne.pl/index.php/muzeum-korpora-
cyjne/wilno/konwent-polonia/ (dostęp 20.04.2015 r.). Do korporacji 
należało wielu Tatarów, m.in. Iskander Achmatowicz (1896–1941), 
Kerym I Achmatowicz (1897– po 1941), Kerym II Achmatowicz (1903–
1986), Osman Achmatowicz (1899–1988) i Kerym (Konstanty) Murza-
-Murzicz, (1896–1953).

8  http://www.myheritage.pl/research action=query&formId=1&formM
ode=0&qname=Name+fnmo.2+fnmsvos.1+fnmsmi.1+ln.Murzicz+ln-
mo.3+lnmsdm.1+lnmsmf3.1+lnmsrs.1&p=8 (dostęp 20.04.2015 r.)

na i Stefanii z domu Narbut9. Czyżby ślub kościelny oznaczał, 
że pan młody przeszedł na katolicyzm? A może był nim już 
wcześniej? Za młody na ojcostwo w roku 1921 był zapewne 
Stefan Murza-Murzicz rodem z Mińska Litewskiego, który w la-
tach 1928–1935 studiował medycynę na Uniwersytecie Stefana 
Batorego w Wilnie i w roku 1939 uzyskał tytuł doktora nauk 
medycznych.

Ojcem Rustema był jednak bez wątpliwości: „Por. mar. woj. 
rez. Stefan Murza-Murzicz Bey s. Aleksandra i Marii z Safa-
rewiczów, ur. 25 IV 1897 r. w Mińsku Litewskim. Absolwent 
gimnazjum w rodzinnym mieście, Korpusu Kadetów i Szkoły 
Morskiej w Petersburgu. Podczas I wojny światowej w armii 
rosyjskiej. W WP mianowany ppor. rez. ze starsz. 1 VI 1923. 
Przynależny ewidencyjnie do PKU Lida. Pełnił służbę we Flo-
tylli Pińskiej. Urzędnik Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych 
w Nowogródku, brak dalszych danych”10. Skromna to notka, 
w dodatku nieaktualna, bowiem na Liście Bohaterów zgłoszo-
nych w Programie „Katyń... Ocalić od zapomnienia” znajdu-
jemy zapis: „Murza-Murzicz Bej  Stefan, kapitan, syn Aleksan-
dra”. Stopień kapitana to nie pomyłka, ale pośmiertny awans 
z roku 2007. Spoczywa ten tatarski kapitan na Cmentarzu Ofi ar 
Totalitaryzmu w Piatichatkach11. 

Służył w carskiej Flocie Czarnomorskiej, podczas wojny 
domowej w Rosji wchodzącej w skład sił białogwardyjskiego 
generała Piotra Wrangla. Jesienią 1920 roku fl ota, a raczej jej 
pozostałość, ewakuowana została do Bizerty w Tunezji, będą-
cej wówczas pod panowaniem francuskim12. Tam niewątpliwie 
Stefan Murza-Murzicz zapoznał swoją przyszłą małżonkę. 
I tam też urodził się ich syn – Rustem, co podane jest na jego 
nagrobku. 
 

Musa Czachorowski 

9  http://genealodzy.pl/PNphpBB2-printview-t-32563-start-0.phtml (do-
stęp 20.04.2015 r.)

10  http://nekropole.info/ru/person/view?id=3080202&l=pl (dostęp 
13.07.2015 r.)

11  http://www.katedrapolowa.pl/ofi ary_z.php?strona=201&imie1=&imie
2=&nazwisko=&stopien=&miejsce= (dostęp 20.04.2015 r.)

12  Morskie kadry Rzeczypospolitej, t. 2, Polska Marynarka Wojenna, red. 
J.K. Sawicki, Gdynia 1996, s. 541.

Krzysztof Bassara

GARBARZE TATARSCY 
W DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ (3)
Garbarstwo, to przede wszystkim domena Tatarów z Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego, gdzie już od XIV wieku tworzyli 
zwarte skupiska, zasiadając „...często jako załogi w grodach, 
gródkach i zamkach”1 litewskich i zajmując się rzemiosłem 
oraz handlem. Ośrodki tatarskiego osadnictwa, a co za tym 
idzie i rękodzieła, istniały również na ziemiach wchodzących 
w skład Korony Polskiej, zwłaszcza na obszarach historycznej 
Małopolski, Rusi Czerwonej, Podola oraz na Wołyniu i Ukra-
inie, należących do Polski od roku 1569. Rozwinęło się tam sil-
ne garbarstwo, którym chętnie zajmowali się Rusini, Niemcy, 
Żydzi, Ormianie, Grecy oraz Tatarzy2.

Jednym z najważniejszych ośrodków wieloetnicznego i wie-
loreligijnego osadnictwa, handlu oraz rzemiosła, w tym gar-
barstwa, był Lwów, ruski gród założony przez księcia halicko-

1  Cytat za: S. Chazbijewicz, S. Moćkun, Tatarzy pod Grunwaldem, Grun-
wald 2012, s. 14.

2  Patrz: J. Kłoczkowski, Wiadomości tyczące się przemysłu i sztuki 
w dawnej Polsce, Kraków 1888, s. 45; I. Turnau, Garbarstwo na zie-
miach polskich w XVI-XVIII wieku, Wrocław 1975, s. 126.

-wołyńskiego Daniela lub jego syna Lwa w połowie XIII wieku 
nad rzeką Pełtwią. Już u zarania dziejów miasta jego mieszkań-
cy mieli stanowić konglomerat wielu nacji, o czym zapewniał 
Józef Bartłomiej Zimorowic, rajca lwowski, pisarz miejski oraz 
autor „Triplex Leopolis”, kroniki obejmującej wydarzenia od 
czasów mitycznych aż po rok 16333.

Kreśląc wypadki „Lwihorodu”, wspomniał, że książę halicki 
Lew, lokował warownię na górze zwanej Łysą, która „...pier-
wiastkowo zamkiem najeżona, dała poźniej u podnoża swego 
błotnistą przestrzeń dla miasta Lwowa”4. Niebawem książę 
w bardziej dogodnym miejscu wybudował drugi zamek, zaś 
zgodnie ze zwyczajem obszar podzamcza „...na cztery dzielni-
ce [...] podzielił, to jest: dla Rusinów ile swojaków stronę dogod-
niejszą od wschodu, dla Żydów i podobnych im obrzeżańców 
Saracenów od południa, dla Ormian i Tatarów do towarzystwa 

3  Patrz: B. Zimorowic, Historya miasta Lwowa, Królestw Galicyi i Lodo-
meryi stolicy z opisaniem dokładnem okolic i potróynego oblężenia, 
Lwów 1835.

4  Cytat za: B. Zimorowic, op cit., s. 68.
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z sobą przywykłych od połnocy wyznaczył...”5, zaś „...Tatary od 
książąt Ruskich do praw miejskich przypuszczeni tym czasem 
ulicę Krakowską teraz nazwaną, w tenczas z bramą Tatarską 
zwaną zamieszkali”6.

Jednak opis wielogminnego Lwowa, jaki sporządził Zimo-
rowic, trudno odnieść do topografi i grodu z czasów ruskich, 
bowiem pierwotnie „...podgrodzie, [...] w którem skupiało się 
całe ówczesne handlowe i cerkiewne życie”7 ulokowane było bli-
sko zachodniego stoku Łysej Góry, zaś w mieście w okresie 
zwierzchności tatarskiej parokrotnie burzono obwarowania, 
a ulica Krakowska powstała dopiero po lokacji miasta z 1356 
roku. Zatem informację o tatarskim „gnieżdżeniu się około 
bramy krakowskiej”8 bardziej należałoby odnieść do epoki 
Kazimierza Wielkiego. To za jego bowiem panowania Lwów 
uzyskał nową lokację i układ przestrzenny. Centrum z daw-
nego podmokłego podgrodzia zostało wówczas przeniesione 
na bardziej dogodne tereny, bliżej „Castrum inferior”, czyli 
„zamku dolnego; niskiego”, który król Kazimierz kazał wznieść 
na niewielkim wzniesieniu nad Pełtwią, oddalonym nieco na 
południowy-zachód od Łysej Góry. Również z czasów lokacji 
Kazimierzowskiej pochodzą mury obronne wraz z bramami 
i basztami, wśród których jedną zwano początkowo „porta 
tartarica”, zaś od XVI wieku krakowską, wiodącą w kierunku 
północnym, do Starego Rynku i podnóża Łysej Góry9.

O ile podawana przez Zimorowica lokacja miasta budzi 
pewne wątpliwości, to zapisaną przez niego tradycję wielog-
minnego osadnictwa we Lwowie można uznać za prawdziwą, 
gdyż ma swoje częściowe potwierdzenie w przekazach źró-
dłowych. Pierwszym dokumentem, w którym obok Rusinów 
wymienieni zostali Ormianie, Żydzi, Saraceni i Tatarzy, jest akt 
Kazimierza Wielkiego z 17 czerwca 1356 roku, nadający miastu 
„ius Thetonicum”, czyli prawo magdeburskie10. Jednocześnie, 
na mocy królewskiego przywileju zezwolono „...osadnikom 
z różnych narodów zamieszkałym, właściwemi sobie sądzić się 
prawami”11, czyli w oparciu o dawne zwyczaje, którymi dotąd 
się rządzili. Jak wskazuje treść Kazimierzowskiego aktu lokacji 
dla autonomicznych gmin nacji ormiańskiej, żydowskiej, sara-
ceńskiej, tatarskiej i ruskiej, utworzono we Lwowie urząd sę-
dziego, którzy pełnili „advocatus”, czyli wójtowie12.

Wraz z nowym założeniem Lwowa, nastąpił rozwój miasta, 
bowiem od tego czasu rosła jego rola w pośrednictwie han-
dlowym między Wschodem i Zachodem. Zarazem włączenie 
się grodu do tranzytu przebiegającego „via tartarica” oraz 
szlakiem mołdawskim zaowocowało rozwojem miejscowego 
kupiectwa i rzemiosła. W nieco późniejszych czasach, bo za 
panowania Ludwika Węgierskiego, ogromne znacznie Lwowa, 
jako silnego ośrodka gospodarczego i wytwórczości, zostało 
potwierdzone nadaniem dla miasta prawa składu13.

Być może już wtedy tamtejsi Tatarzy, korzystając z dogod-
nych warunków ekonomicznych, zajmowali się jakimiś rzemio-

5  Cytat za: B. Zimorowic, op cit., s. 70-71.
6  Cytat za: B. Zimorowic, op cit., s. 127.
7  Cytat za: F. Jaworski, Przewodnik po Lwowie i okolicy z Żółkwią i Pod-

horcami z planem miasta i teatru, Lwów b.d., s. 3.
8  Por.: D. Zubrzycki, Kronika miasta Lwowa, Lwów 1844, s. 11. Por. B. 

Zimorowic, op cit., s. 68-69.
9  Patrz: Przewodnik z Krakowa do Lwowa, Podhorzec, Podwołoczysk, 

Brodów, Słobody Rungurskiej, Czerniowiec i po Lwowie, Lwów 1886, s. 
56-57; F. Jaworski, op cit., s. 5.

10  Patrz: Akta grodzkie i ziemskie z Archiwum tzw. bernardyńskiego we 
Lwowie,  Lwów 1872, t. III,  nr 5, s. 13-18.

11  Cytat za: M. Baliński, T. Lipiński, Starożytna Polska pod względem hi-
storycznym, jeografi cznym i statystycznym opisana przez Michała Ba-
lińskiego i Tymoteusz Lipińskiego. T.2, Warszawa 1885, t. II, z. 6, s. 654. 
Patrz: Akta grodzkie i ziemskie..., op cit., Lwów 1872, t. III, s. 14-17.

12  Patrz: Akta grodzkie i ziemskie..., op cit., Lwów 1872, t. III, s. 16-17. 
W „Kronice miasta Lwowa” Zubrzyckiego jest wzmianka o tym, że Ta-
tarzy zamieszkiwali na terytorium przyległym do zamku, a więc mogli 
podlegać staroście. Patrz: D. Zubrzycki, op cit., s. 12.

13  Patrz: Akta grodzkie i ziemskie..., op cit., Lwów 1872, t. III, s. 61-62; Ł. 
Charewiczowa, Handel średniowiecznego Lwowa, Lwów 1925, s. 37-42; 
Przewodnik z Krakowa do Lwowa..., op cit., s. 59-60.

słami, furmaństwem, albo handlem towarami wschodnimi, 
lecz informacje na ten temat toną w mrokach historii. Pierwsza 
wzmianka dotycząca skórników tatarskich pojawiła się dopiero 
za sprawą kroniki Zimorowica, czyli w wieku XVII. W niej lwow-
ski kronikarz pod rokiem 1403 zapisał, iż Tatarzy „...wielekroć 
razy o chwytanie slachetnych dzieci obojga płci oskarzeni za 
mury wypędzeni, za fosami miejskiemi przez wiele lat garbar-
stwem się trudnili”14, tym niemniej jest wielce prawdopodobne, 
że w tych czasach we Lwowie istniało silne rzemiosło tatarskie.

Przyczyn wyrzucenia Tatarów poza obwarowania miejskie, 
jak się zdaje, nie należy upatrywać w reakcji lwowian na upro-
wadzanie chrześcijańskich dzieci przez „niegodziwy naród”. 
Być może był to długofalowy skutek nadawania grodom ru-
skim prawa niemieckiego, które zreorganizowało stosunki 
społeczno-ekonomiczne panujące w miastach. „Ius Theutoni-
cum” przyczyniało się bowiem do wzrostu znaczenia patrycja-
tu miejskiego, który stanowili przede wszystkim członkowie 
chrześcijańskich bractw rzemieślniczych oraz kupieckich. Oni 
też na ogół tworzyli elitę polityczną, piastując miejskie urzędy 
rajców, burmistrzów i ławników. Korzystając ze swojej władzy, 
wspierali stan mieszczański w rugowaniu z przestrzeni miej-
skiej zarówno partaczy, jak i przyjezdnych kupców. We Lwowie 
już od XIV wieku ograniczano ich działalność poprzez prawo 
składu, statuty cechowe, którymi zabraniano „...kupna surow-
ców przed bramami pod karą konfi skaty na rzecz miasta całe-
go zakupionego zapasu”15. Od 29 września 1388 roku, gdy król 
Władysław Jagiełło nadał „...radcom m.[iasta] L.[wowa] przyw.
[ilej] wcielający wójtostwo do miasta i dający radcom prawo 
wybierania wójta...”16 ukrócona została samorządność obcych 
nacji w grodzie.

Ciekawą rzeczą jest to, że garbarze lwowscy, już na po-
czątku XV wieku tworzyli majętną konfraternię, posiadającą 
własną pieczęć i młyn do mielenia kory17. Natomiast od roku 
1425 mieli w swoich szeregach cechmistrza, co stawiało ich 
w gronie najlepiej zorganizowanych oraz wpływowych bractw 
lwowskich rękodzielników. Do tego elitarnego kręgu zaliczali 
się wówczas kramarze, krawcy, rzeźnicy, piekarze, kowale, pi-
wowarzy oraz związani z rzemiosłem skórzanym szewcy, sio-
dlarze, rymarze i kuśnierze18.

Jednocześnie, wraz z objęciem w roku 1440 przez Piotra 
Odrowąża, a po nim jego syna Andrzeja, urzędu starosty ge-
neralnego ruskiego, rozpoczął się we Lwowie ucisk mieszczan. 
Obaj Odrowążowie, korzystając ze swojej władzy policyjnej, 
skarbowej i sądowniczej, chętnie odejmowali Lwowowi praw, 
między innymi poprzez „...niedozwalanie mieszczanom, wol-
nego wyrębu w lasach królewskich, wypasu jednodniowo wołów 
prowadzonych na targ lwowski na łąkach królewskich, przez 
zezwolenie omijania składu lwowskiego, nakładanie nowych 
myt na kupców po drogach i gościńcach do Lwowa wiodących, 
przez uszczuplanie znaczenia i dobrobytu cechów tolerowaniem 
licznych rękodzielników po przedmieściach, będących pod jurys-
dykcyą starosty...”19 zwalczali stan mieszczański. Jako urzędnicy 
królewscy próbowali wyjąć spod prawa miejskiego wszystkie 
nacje wschodnie, które we Lwowie zajmowały się rękodziełem 
i kupiectwem, chcąc je całkowicie podporządkować swojej sta-
rościńskiej jurysdykcji20, lecz wobec buntu mieszczan i szlachty 
lwowskiej zapędy starosty generalnego zostały powstrzymane.

Zatem możliwe, że prawdziwym powodem wypędzenia 
Tatarów poza mury Lwowa były czynniki ekonomiczne oraz 

14  Cytat za, B. Zimorowic, op cit., s. 127.
15  Cytat za:  Ł. Charewiczowa, Handel średniowiecznego..., op cit., s. 14.
16  Cytat za: Lwów [w]: Słownik geografi czny Królestwa Polskiego i in-

nych krajów słowiańskich, Warszawa 1884, t. V, s. 536.
17  Szerzej patrz:  Ł. Charewiczowa, Lwowskie organizacje zawodowe..., 

op cit., s. 92-105.
18  Patrz: ibidem, s. 8.
19  Cytat za: A. Prochaska, Lwów a szlachta, Lwów 1919, s. 11.
20  Por. D. Zubrzycki, op cit., s. 12; A. Prochaska, op cit., s. 11-13
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polityczne, zaś historia podana przez Zimorowica jest jedynie 
fi gurą literacką, nawiązującą do jasyru tatarskiego, który był 
ogromnie „...dotkliwą klęską dla ludności ziem wschodnich 
w XVII wieku, ale Ruś dostarczała obfi tego łupu już za Zygmun-
ta Starego”21.

Tradycję związaną z osadnictwem tatarskim ubarwił w XIX 
wieku Dionizy Zubrzycki, kronikarz lwowski, zaś w ślad za nim 
i inni historycy badający dzieje grodu księcia Lwa22. Nawet Łu-
cja Charewiczowa, jedna z najwybitniejszych znawczyń historii 
Lwowa, wspominała o tym, że garbarstwo, jak „...stare poda-
nie mówi, [...] w zaraniu dziejów Lwowa było to dominujące 
rzemiosło wśród Tatarów osiedlonych poza murami miejskie-
mi, w tyle za osiedlami Ormian”23, ale w późniejszych czasach 
osadnictwo i rzemiosło tatarskie w samym mieście stopniowo 
zamarło. „W r. 1416 np. znajdował się już tylko jeden Tatar po-
śród murów miasta, a jakkolwiek w przywileju Zygmunta I z r. 
1509 jest wzmianka o Tatarach, osiedlonych po przedmieściach 
i w okolicy, to znajdowali się tam oni prawdopodobnie w bar-
dzo małej liczbie”24.

Znacznie lepiej niż we Lwowie miało się skupisko Tatarów 
we wsi Kowalówka nieopodal Niemirowa na Podolu, należąca 
do dóbr Potockich. Tam, z dala od bezwzględnej polityki magi-
stratów, a nade wszystko dzięki prywatnemu zarządowi i opie-
ce ordynatów udało się zaprowadzić wysoką kulturę rzemieśl-
niczą oraz ogrodniczą. Szczególne zasługi na tym polu miał jej 
właściciel Wincenty Potocki, wielki miłośnik sadów i ogrodów, 
który w XVIII wieku sprowadził do Kowalówki rzemieślników, 
a także założył fabryki, produkujące bardzo dobrej jakości skó-
ry oraz tkaniny25. Być może dbałość ordynata o uprzemysło-
wienie swojego majątku spowodowała, że w Kowalówce zro-
dziły się znakomite warunki do rozwoju tatarskiego rękodzieła. 
We wsi bowiem nie brakowało Tatarów zajmujących się garbar-
stwem, wśród których byli również specjaliści od wyprawiania 
safi anów. W Kowalówce jeszcze u schyłku XIX wieku, wśród 
kilkunastu „...rodzin tatarów litewskich, osiadłych na ziemi 
obywatelskiej, wyznania mahometańskiego...”26 głównym za-
jęciem było skórnictwo. Tatarzy ci, byli „...po większej części 
szlachta dawna i dziś utwierdzona w heroldyi, z dokumentów 
i nadań królów polskich, do których oni wielką przywięzują 
cenę...”27, którzy oprócz skórnictwa parali się ogrodnictwem 
i farbiarstwem. Ponadto zajmowali się znachorstwem, lecząc 
z chorób psychicznych, z czego słynęli w całym regionie28.

Również tam, gdzie Tatarzy byli osiedlani na zasadzie 
przymusu jenieckiego, znani byli z rzemiosła garbarskiego 
oraz pokrewnych. Odwołując się do treści „Oratio funebris 
Nicolai Kozlowski in exsequiis pro anima Wladislai Iagellonis 
Basileae habita”, czyli egzekwii za duszę Władysława Jagiełły 
z lipca 1434 roku, można domniemywać, że już w XIV wieku 
tatarscy jeńcy trafi ali do miast i wsi królewskich29. Na prze-
strzeni dziejów najwięcej tego typu osad powstało na połu-
dniowo-wschodnich rubieżach dawnej Rzeczypospolitej, głów-

21  Cytat za: A. Brückner, Encyklopedia staropolska. T. 1, A-M: z 2003 
ilustracjami oraz 18 tablicami oddzielnymi, Warszawa 1939, s. 190.

22  Por. D. Zubrzycki, op cit., s. 11; K. Widman, Kościół pod wezwaniem 
św. Jana Chrzciciela we Lwowie, Lwów 1869, s. 27.

23  Cytat za: Ł. Charewiczowa, Lwowskie organizacje zawodowe za cza-
sów Polski przedrozbiorowej, Lwów 1929, s. 92.

24  Cytat za: Lwów [w]: Słownik geografi czny…, op cit., Warszawa 1884, 
t. V, s. 505.

25  Patrz: Kowalówka [w]: Słownik geografi czny..., op cit., Warszawa 
1883, t. IV, s.  514.

26  Cytat za: Kowalówka [w]: Słownik geografi czny..., op cit., Warszawa 
1883, t. IV, s.  514.

27  Cytat za: Kowalówka [w]: Słownik geografi czny..., op cit., Warszawa 
1883, t. IV, s.  514.

28  Patrz: S. Kryczyński, Tatarzy litewscy. Próba monografi i historyczno-
-etnografi cznej, Warszawa 1938, s. 291.

29  Patrz: Mowa Mikołaja Kozłowskiego podczas egzekwii za duszę Wła-
dysława Jagiełły miana w Bazylei [w]: „Monumenta Medii Aevii Histo-
ria Res gestas Poloniae illustrantia. Codicis epistolaris saeculi decimi 
quinti. Tomum II 1382-1445”, Cracoviae 1891,  s. 327.

nie w królewszczyznach oraz dobrach kościelnych, ale także 
prywatnych. Niestety, w wielu przypadkach, nie ma mocnych 
podstaw w historycznych źródłach pisanych potwierdzających 
osadnictwo tatarskie30.

Niemniej wielce frapująca jest zbieżność istnienia ośrodków 
słynących z rękodzieła garbarskiego z ludowymi legendami, 
podaniami i tradycjami opowiadającymi o dawnym zasiedleniu 
takich miejscowości tatarskimi bądź tureckimi jeńcami. Można 
do nich zaliczyć choćby liczne, niegdyś królewskie, wsie pod-
krakowskie w dolinie Skawy oraz w Beskidach i innych miej-
scach, gdzie „...spotyka się jeszcze takie nazwiska świadczące 
o ich cudzoziemskiem pierwotnie pochodzeniu”31.

O ile wiązanie legend z historyczną prawdą może być nad-
użyciem, to o tyle warto zwrócić się ku badaniom antropolo-
gicznym i etnografi cznym, które w większym stopniu mogą 
uprawdopodobnić tradycję ludową dotyczącą osadnictwa 
tatarskiego32. Przykładowo profesor Julian Talko-Hryncewicz, 
wybitny polski antropolog, w swoich pracach zwracał uwagę 
na rolę cech antropologicznych i miejscowych podań oraz 
śladów etnografi cznych w śledzeniu dziejów osadnictwa ta-
tarskiego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. „Wpływ rasy 
mongolskiej – jak pisał Talko-Hryncewicz – wyróżniającej się 
od wszystkich ras europejskich, był w swoim czasie znaczny, 
nietylko na ziemie Rusi południowej, lecz i na sąsiednie ziemie 
polskie, to przez nieustanne wojny i napady [...] to później 
przez osady, jakie potworzyły się na Rusi i w Krakowskiem, 
o których tradycja, jako o wsiach tatarskich, utrzymała się do-
tąd”33. W swoich dociekaniach profesor wskazywał na takie 
miejscowości, jak Radziszów, Krzęciny w dolinie Skawy, Bień-
czyce (obecnie dzielnica Krakowa) oraz wsie położone w oko-
licach Nowego Targu, gdzie mieli być przed wiekami osadzeni 
Tatarzy34.

Być może tak było w przypadku garbarzy ze wsi Zembrzy-
ce, położonej w dolinie Skawy, „...przy gościńcu z Wadowic do 
Suchej [obecnie Sucha Beskidzka]...”35, do której, wedle za-
chowanego wśród tamtejszych chłopów podania, w XIII i XIV 
wieku mieli być zagnani i osadzeni jacyś jeńcy tatarscy. Rzeczą 
znamienną jest to, że zembrzyczanie do momentu wybuchu 
I wojny światowej zajmowali się głównie garbarstwem, które 
przyniosło im niemałą sławę w całej okolicy. „Ich umiejętności 
garbowania skór i wyrabiania uprzęży, odzieży i obuwia były 
zaczątkiem rzemiosła skupionego później w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej”36, lecz gdy z początkiem XX wieku Galicję zaczęły 
masowo zalewać tanie wyroby produkowane w fabrykach, 
ich tradycyjne rękodzieło znacznie podupadło37. „Tak powoli 
skapiało garbarstwo w Zembrzycach i wreszcie 15 tylko rodzin 
się niem trudniło. Reszta tem żyła, że nie miała z czego żyć”38. 
W niepodległej już Polsce, po roku 1918, dzięki własnym stara-
niom oraz wsparciu ze strony Wojewódzkiego Funduszu Pra-
cy, Międzykomunalnego Związku Opieki Społecznej i Związku 
Przemysłu Chałupniczego, garbarze z Zembrzyc postawili wła-
sną wykańczalnię skór, dzięki czemu mogli podnieść z upadku 
zanikające rzemiosło. Jak donosiła wówczas dziennikarka „Ilu-

30  Por. S. Krzcyzński, Tatarsko-tureckie osadnictwo w Ziemi Mieleckiej, 
[w] „Rocznik Tatarski”, Wilno 1932, t. I, s. 277-278.

31  Cytat za: L. Tatamir, Podręcznik geografi i Galicyi na podstawie prac 
monografi cznych i urzędowych źródeł, Lwów 1876, s. 44.

32  Współcześnie tego typu badania prowadzi Andrzej Albiniak. Patrz: A. 
Albiniak, Tatarzy południowo-zachodniej Lubelszczyzny, [w]: Zachód 
a świat islamu – Zrozumieć Innego, pod red. I. Kończak, M. Woźniak, 
Łódź 2012, s. 41-48.

33  Cytat za: J. Talko-Hryncewicz, Krakowiacy współcześni, Kraków 1927, 
s. 106.

34  Patrz: J. Talko-Hryncewicz, Krakowiacy...., op. cit., s. 7-8; Idem, Muśli-
mowie, czyli tak zwani Tatarzy litewscy, Kraków 1924, s. 12, 101-102.

35  Cytat za: B. Marczewski, Powiat wadowicki pod względem geografi cz-
nym, statystycznym i historycznym, Kraków 1897, s. 223.

36  Cytat za: R. Truś, Beskid Mały. Przewodnik, Rewasz 2008, s. 327.
37  Patrz: W. Jarra, O przemyśle skórniczym w Galicyi, Lwów 1911, s. 29-39.
38  Cytat za: M. Küger, W Zembrzycach zdrowy klimat, „Ilustrowany Ku-

ryer Codzienny”, 1936 (26 VII), nr 206, s. 4. 
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strowanego Kuryera Codziennego”, sukces ten był wynikiem 
pracowitości oraz aktywności zembrzyczan, którą mieli we 
krwi, bowiem „...to w 80 proc. potomkowie Tatarów”39.

Podobnie było w „siole Uhnów zwanym, w ziemi i powie-
cie bełzkim”40, niewielkim miasteczku leżącym w dolinie rzeki 
Sołokii. Mieszkańców Uhnowa w lokalnej tradycji przezywano 
„Tatarami”, z racji tego, jakoby mieli być oni pochodzenia tatar-
skiego, lecz nie wiadomo kiedy tam właściwie dotarli. Być może 
Tatarzy pojawili się tam wraz z nadaniem siołu w roku 1644 sta-
tusu miasteczka na prawie niemieckim, co wiązało się z usta-
nowieniem targów dorocznych dla wszystkich kupców, miej-
scowych i przyjezdnych oraz przyznaniem mieszkańcom praw 
oraz swobód. Również w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej 
nie brakowało tam wieloetnicznego żywiołu, który składał się 
z kolonistów pochodzenia ruskiego, polskiego, niemieckiego 
i żydowskiego, zaś z racji bliskości stepów nadczarnomorskich, 
Uhnów mogli zasilać także tatarscy jeńcy wojenni41. Miejscowa 
ludność „...trudniła się przeważnie garbarstwem i szewstwem”42, 
co w opinii Stanisława Kryczyńskiego miało dowodzić tego, iż 
mieszkańcy są pochodzenia tatarskiego43. 

Innym ciekawym przykładem może być Kulików, miastecz-
ko położone na dawnym trakcie lwowsko-żółkiewskim, w któ-
rym dziedzic Jan III Sobieski osiedlał jeńców tatarskich i tu-
reckich. Ci pierwsi, wedle tradycji, mieli być wzięci do niewoli 
jeszcze pod Obertynem, gdzie 22 sierpnia 1531 roku hetman 
Jan Tarnowski pokonał hospodara mołdawskiego, wspierane-
go przez Turcję i Rosję44. W XVII wieku Sobieski założył w Ku-
likowie fabrykę produkującą koce, buty i burki, czyli opończe 
z kapturem, wykonywane ze skór zwierzęcych, które stały się 
powszechne w Polsce za sprawą licznych utarczek z Tatarami 
krymskimi oraz mody sarmackiej. Zresztą sam król był wielkim 
fascynatem mody tatarskiego Wschodu, żywo interesującym 
się płynącymi z Krymu nowościami w tej dziedzinie45. Nie może 
zatem dziwić, że w założonych przez niego manufakturach, 
wyrobem orientalnych towarów zajmowali się jeńcy tatarscy 
i tureccy, lecz na przełomie XVIII i XIX wieku o „...istnieniu 
tych fabryk zapomniano już [...], ale potomkowie wspomnia-
nych jeńców zachowali wyraźną i wybitną cechę swego pocho-
dzenia i trudnią się głównie sadownictwem (zaopatrując Lwów 
w owoce) a także szewstwem. W mowie dzisiejszych mieszczan 
kulikowskich błąkają się także tu i ówdzie obce jakieś wyrazy, 
jako ślad obcego pochodzenia”46.

Przykładów tatarskiego rzemiosła skórzanego można od-
naleźć o wiele więcej, zarówno na Litwie, jak i w Koronie, 
lecz wraz z upadkiem dawnej Rzeczypospolitej rzemiosło to 
z wolna odchodziło w niepamięć. Najgroźniejszym powodem 
okazał się tu postęp cywilizacyjny, który diametralnie zmienił 
stosunki ekonomiczno-społeczne na ziemiach polskich. Wpływ 
na upadek tradycyjnego rzemiosła miała choćby zmieniająca 
się moda. Dawne sarmackie ubiory stały się symbolem zaco-
fania i upadku Rzeczypospolitej i coraz rzadziej zamawiano je 
u rodzimych rękodzielników. Podobnie było z produkcją opo-
rządzenia dla koni i wojska, które w czasach zaborów nie były 
już ani polskie, ani litewskie. Ponadto tradycyjne rzemiosło 

39  Cytat za: M. Küger, op. cit., s. 4. 
40  Por. Uhnów R. 1462 i 1644. Potwierdzenie przywileju na przeistoczenie 

sioła na miasteczko i zaprowadzenie targów, [w]: „Dodatek tygodnio-
wy przy Gazecie Lwowskiej”, 4 marca 1854, nr 9, s. 36.

41  Por. Uhnów [w]: Słownik geografi czny..., op cit., Warszawa 1892, t. 
XII, s. 755.

42  Cytat za: Kalendarz Ziem Wschodnich na rok 1936, Warszawa 1935, s. 
199.

43  Patrz: S. Kryczyński, op cit., s. 158.
44  Patrz: S. Kryczyński, op cit., s. 158; M. Orłowicz, Ilustrowany prze-

wodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim, 
Lwów 1919, s. 82; Kulików [w]: Słownik geografi czny..., op cit., t. IV, s. 
864; K. Węglicka, Kresowym szlakiem. Gawędy o miejscach, ludziach 
i zdarzeniach, Warszawa 2006, s. 72.

45  Patrz: F. Kluczycki, Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, Kraków 
1880, t. I, s. 157.

46  Cytat za: Kulików [w]: Słownik geografi czny..., op cit., t. IV, s. 864.

zderzyło się z nowoczesną wytwórczością wprowadzaną przez 
zaborców. Już od XVIII wieku na ziemiach dawnej Rzeczypo-
spolitej swoją obecność coraz mocniej zaznaczał obcy prze-
mysł w postaci manufaktur i fabryk, stając się groźnym dla 
lokalnej aktywności rękodzielniczej47. 

Dla upadku lokalnych ośrodków rzemieślniczych przyczynił 
się także rozwój dróg żelaznych, które rozbiły istniejące dotąd 
więzy ekonomiczne na prowincji48. „Drogi żelazne zagarnęły 
całkowicie ruch towarów jak i ruch osobowy...”49, zaś większość 
szlaków kolejowych wytyczana z dala od małych ośrodków 
rzemieślniczych prowadziły do ich upadku. Jedynie tam, gdzie 
kolej została włączona w dawną sieć osadniczą oraz handlową 
i rzemieślniczą, przyczyniła się do rozwoju lokalnego przemy-
słu, powodując jednocześnie ogromne migracje ludzi za pra-
cą. Być może dlatego na terenie dawnej Litwy od połowy XIX 
wieku pojawiają się nowe ośrodki tatarskiego rzemiosła, jak to 
miało miejsce w Miadziole, Dokszycach, Głebokim koło Dzisny 
lub w Widzach50. 

Ostateczny cios padł w czasach II Rzeczypospolitej, gdy 
na ziemiach polskich powstał na tyle silny rodzimy przemysł 
skórniczy, że w zasadzie zablokował możliwości rozwoju tra-
dycyjnego tatarskiego grabarstwa. Wielki kapitał w posiada-
niu właścicieli fabryk nie dawał szans małym ośrodkom rze-
mieślniczym, spychając je na margines życia gospodarczego. 
Znakomitym przykładem może być tu rozwój Lidy, przez którą 
przebiegał duży węzeł kolejowy. Jeszcze w XVIII wieku posia-
dała ona niewielkie znaczenie gospodarcze, lecz wraz z roz-
wojem „...linii poleskiej oraz linii Połock-Siedlce [...] sytuacja 
się zmieniła. Co prawda Lida nie prześcignęła Grodna, ale za 
to prześcignęła Nowogródek i wiele innych miast, posiadają-
cych dawniej duże znaczenie i pierwotnie większych od niej, jak 
Nieśwież, Mir, Raków i szereg innych”51. Wraz z intensyfi kacją 
ruchu kolejowego nastąpił rozwój przemysłu, który ściągał do 
miasta przybyszów z prowincji, którzy chcieli tam zbywać swo-
je towary lub nabyć nowe. Również przez Lidę chłopi z okolic 
Iwja wysyłali skóry krowie i końskie, nawet do odległych Smor-
goni, leżących przy linii kolejowej Wilno–Mołodeczno, gdzie 
działała duża garbarnia.

Z tak dużymi ośrodkami nie mogli rywalizować Tatarzy 
z małych miasteczek, jak np. Iwje-Murawszczyzna, choć jesz-
cze w latach 30. XX wieku było tam 10 rodzin tatarskich, które 
trudniły się tradycyjnym garbarstwem. Nie posiadały jednak 
na tyle dużo kapitału, aby choćby częściowo zmechanizować 
obróbkę skór. Z tego okresu pochodzi ciekawa notatka spo-
rządzona na potrzeby Instytutu Naukowo-Badawczego Euro-
py Wschodniej w Wilnie, z której wyłania się obraz archaicznej 
gospodarki, panującej wówczas w Iwju. Jak zanotowano: „Wy-
prawiają oni [tj. Tatarzy] skórki wyłącznie owcze, przeważnie 
służące na kożuchy, ale garbują je również pozbawiając wło-
sów, tak aby nadawały się do wyrobów butów […]. Przyrządy 
[…] są poruszane ręcznie /koszt ich nieznany/. Skóry najczę-
ściej nabywca daje własne, płacąc za wyprawienie jednej od 
1-1.50 zł. Za surową skórkę garbarze płacą 3-3.50 zł. Czasem 
rzemieślnicy wyprawiają skórkę z własnych owiec i sprzedają je 
na targu w Iwiu lub Lubczycy. Cena chemikaljów nieznana, stąd 
trudno obliczyć zyski. Wydajność od szeregu lat pozostaje bez 
zmian”52. Tak więc widać, jak mocno byli Tatarzy przywiązani 
do lokalnego rynku zbytu i uzależnieni od miejscowego popy-
tu na ich wyroby.

47  Patrz: I. Turnau, Polskie skórnictwo, Warszawa 1983, s. 90.
48  Patrz: W. Rewińska, Rozmieszczenie miast i miasteczek w północno-

-wschodniej Polsce, Warszawa 1939, s. 19-22.
49  Cytat za: W. Rewińska, op cit., s. 19.
50  Patrz: J. Tyszkiewicz,  Tatarzy na Litwie i w Polsce. Studia z dziejów 

XIII-XVIII w., Warszawa 1989, s. 241.
51  Cytat za: W. Rewińska, op cit., s. 21-22.
52  Cytat za: Archiwum Akt Nowych, Instytut Naukowo-Badawczy Euro-

py Wschodniej w Wilnie oraz Szkoła nauk Politycznych przy Instytu-
cie, sygn. 8, k. 1.
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Jeszcze trudniejszą sytuację mieli ci, którzy „...otrzymują 
skóry do wyprawy nie bezpośrednio od klijentów, lecz zapo-
mocą pośredników, którzy przeciętnie płacą im po 5 zł. za wy-
prawę każdej skóry, z wyjątkiem owczej, za oczyszczenie której 
otrzymują 12 funtów żyta”53, spychając ich często do handlu 
wymiennego. Mimo to, jak wówczas jeszcze z nadzieją pisał 
Leon Kryczyński, może kiedyś „...uda się Tatarom stworzyć 

53  Cytat za: L. Kryczyński, O Tatarach rzemieślnikach w Polsce, „Lud”, 
1932, t. XXXI, s. 117.

garbarnie większych rozmiarów, przystąpić do kooperatywnej 
wyprawy skór i – pozbyć się, pośredników”54. Niestety plany 
te zostały przerwane wraz z wybuchem wojny w roku 1939, 
zaś po jej zakończeniu garbarstwo tatarskie stało się reliktem 
minionej epoki.

Krzysztof Bassara 

54  Cytat za: L. Kryczyński, op cit., s. 117.

Elwis Osmanow

MAUZOLEUM BEJ-JUDE SUŁTAN
Część współczesnego terytorium miej-
skiego Bachczysaraju, w trójkącie „nowy 
rynek – dworzec kolejowy – winiarnia” 
posiada wielkie znaczenie historyczne 
nie tylko dla samego miasta, ale również 
dla całego Krymu. Od XIV wieku znaj-
dowało się tutaj osiedle Eski-Jurt, gdzie 
powstały dwa znaczne muzułmańskie 
cmentarze: Kyrk-Azizler [krtat. Qırq-Aziz] 
– na zachodnim krańcu, schodzącym się 
z obecnym rejonem Podgorodnieje, i dru-
gi – Aziz, miejsce upamiętniające Malika 
al-Asztara (współtowarzysza imama Alego 
abi Tabiba), z kilkoma mauzoleami [djur-
be, krtat. dürbe], położony około dwóch 
kilometrów na południowym wschód od 
głównej części. 

Obecnie na Azizie zachowało się pięć 
zabytków tego rodzaju: djurbe Ahmed-
-Beja (XIV-XV wiek), djurbe Mehmed-Beja 
(XVI wiek), djurbe Muhammeda II Gire-
ja, kamienny minbar (XVI wiek) i stojące 
w oddaleniu djurbe Bej-Jude Sułtan [krtat. 
Bey-Yude Sultan] (XV wiek). Istniejący 
wcześniej XVII-wieczny meczet, przebu-
dowany na początku XX wieku, uległ zniszczeniu w okresie 
powojennym. 

Najstarszym z nich wydaje się być mauzoleum Bej-Jude 
Sułtan, zwane również „starożytnym djurbe”, lub też djurbe 
Muhammed-Szach-Beja, stojące po lewej stronie drogi na Se-
wastopol, na skrzyżowaniu ulic Frunzego i Swiderskiego. Jest 
to niewielka budowla w kształcie sześcianu z silnie ściętymi 
rogami i niewielkimi oknami. Przykrywa ją kopuła, oparta na 
ośmiobocznej podstawie, która w znacznej części uległa znisz-
czeniu. Od strony południowej znajduje się otwór drzwiowy, 
zwieńczony łukiem z dwóch kamieni. Nad nim umieszczona 
jest płyta z arabskim napisem: „Ten grobowiec rozkazał zbudo-
wać Muhammed-Szach-Bej, syn Muhammed-Beja, dla swojej 
matki Bej-Jude-Sułtan, córki Adżagan-Beja”. Lata życia funda-
tora i osoby, dla której wzniesiono djurbe, nie są znane. W opi-
nii specjalistów pochodzi ono z XIV-XV wieku. 

Po bokach płyty widnieją dwa okrągłe reliefy, z których 
jeden ma kształt siedmioramiennej gwiazdy. Takie 
same dwie gwiazdy zostały wyciosane pod stalaktytową 
niszą, zachowaną w zachodnim pylonie portalu. Ścięcia 
narożników przydają całemu, niewielkiemu w sumie 
mauzoleum przysadzistego wyglądu i okrągłości sylwetki. 
B. N. Zasypkin [Borys Nikołajewicz, 1891–1955, rosyjski, so-
wiecki architekt i konserwator], autor jednego z pierwszych 
architektonicznych opisów djurbe, stwierdził, że cięcia ze-
wnętrznych narożników znajdują podobieństwo w niektó-

rych kopułowych meczetach Koni i Kairu. Jego zdaniem 
architektura i detale pylonów posiada korzenie seldżuckie 
i ormiańskie1. W ścianie zachodniej i wschodniej umieszczo-
no po jednym niewielkim oknie. Wszystkie zaś ściany ze-
wnętrzne oraz pozostałości portalu są olicowane regularny-
mi rzędami ciosowego kamienia, natomiast wnętrze obmu-
rowano grubo kamieniem nieociosanym, najwyraźniej prze-
znaczonym pod tynk. W roku 1927 podłoga djurbe zapadła 
się do krypty, która została zasypana budowlanym gruzem2. 

W roku 1991 Instytut „Ukrprojektriestawracija” wspólnie 
z Przedsiębiorstwem Naukowo-Produkcyjnym „Kysmet” 
[krtat. Qısmet – szczęście, powodzenie] dokonała pomia-
rów mauzoleów Eski-Jurtu, zaś górskokrymska ekspedycja 
archeologiczna pod kierownictwem W. L. Myca [Wiktor Le-
onidowicz, historyk, kandydat nauk historycznych, wielolet-
ni dyrektor Krymskiej Filii Instytutu Archeologii Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy] przeprowadziła wykopaliska na te-
renie djurbe Bej-Jude Sułtan. Ogólny stan zabytku uznano 
za wymagający remontu. Portal w większej części utracony, 
zrujnowane ściany z licznymi różnorodnymi pęknięciami 
oraz szparami, obmurowanie ośmiościennej podstawy zde-
formowane. Znacznemu zniszczeniu uległa również kopuła 
djurbe, pozbawiona całkowicie pokrycia. Właśnie dach był 

1 B. N. Zasypkin, Pamjatniki architiektury krymskich tatar, 1927, s.148.
2  Naucznyj archiw GBU RK BIKAMZ, F. 3, Or. 1. Pamjatnik architiektury 

XVI w. Djurbe Muchammied-szach-bieja (Biej-Jude-Sułtan), 1991, l. 6.

Djurbe Den-Jude Sułtan, zwane także djurbe Muhammed-Szach-Beja.
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najbardziej zagrożonym fragmentem zabytku. Jeśli chodzi 
o zewnętrzne zdobnictwo dekoracyjne, to jedynie na czę-
ściowo zachowanym zachodnim pylonie portalu znajduje 
się element półokrągłej niszy.

Stan wewnętrzny djurbe również nie pozostawał najlep-
szy: nie zachowały się podłogi, krypta w centrum mauzoleum 
była zasypana, ściany posiadały liczne wykruszenia, pęknię-
cia i ubytki. Ościeżnice drzwiowe i okienne zostały zniszczo-
ne, zaś okna zamurowano. Zabytek powinien być poddany 
restauracji z przywróceniem pierwotnego wyglądu3. Na po-
czątku XXI wieku jako rzecz najpilniejszą określono koniecz-
ność wzmocnienia struktury kopuły. W pierwszej kolejności 
wyciągnięto zwalone ściany i odtworzono murarkę ścian oraz 
pendentywów, elementów narożnych o kształcie trójkąta sfe-
rycznego. Przewidziano także rekonstrukcję obmurowania 
kopuły, wyrównanie jej powierzchni z wykorzystaniem drob-
nego tłucznia oraz budowę kopuły ochronnej. 

W latach 2005–2009 toczyły się badania archeologiczne 
mauzoleów Aziza. Architekt W. P. Kiriłko [Władimir Piotrowicz, 
kandydat nauk historycznych, pracownik naukowy Krymskiej 
Filii Instytutu Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy] 
przedstawił swoja wersję datowania Bej-Jude Sułtan. Opierając 

3  Naucznyj archiw GBU RK BIKAMZ. F. 3, Or. 1. Pamiatnik architiektury. 
Djurbe Muchammied-szach-bieja. Detalnoje inżeniernoje obsledowani-
je, 1991, l. 8.

się na materiale numizmatycznym, który jego zdaniem znajdo-
wał się w części powierzchniowej dawnej warstwy umocnionej, 
określił wzniesienie mauzoleum na okres panowania chana 
Szahina Gireja, tj. ostatnią ćwierć XVIII wieku, czyli około 1778 
roku. W celu udokumentowania swojego wniosku, przedstawił 
znalezione na podłodze djurbe dwa odłamki kamiennej bry-
ły nagrobka, którego cechy stylistyczne odpowiadają według 
niego typom nagrobków na chańskim cmentarzu pałacowym, 
pochodzącym z XVII-XIX wieku4. 

Odnośnie napisu nad wejściem djurbe, Kiriłko zaznacza, 
że już Smirnow zauważył, że pochówki z tytułem beja na 
chańskim cmentarzu dowodzą osmańskiego pochodzenia 
zmarłych, co pośrednio może potwierdzić jego hipotezę. 
Należy jednak stwierdzić, że mauzoleum Bej-Jude Sułtan 
swoją architekturą wyraźnie odróżnia się od mauzoleów 
XVIII-wiecznych, na przykład od monumentalnego grobow-
ca Dilary Bikecz [krtat. Dilara Bikeç], który posiada precy-
zyjnie określoną datę – rok 1764. Z tego też powodu trudno 
zgodzić się z argumentacją Kiriłki.

Dla uściślenia datowania zabytku należy przeprowadzić 
na dużą skalę dalsze skrupulatne badania mauzoleum. Wy-
różniające je cechy pozwalają mówić o unikatowości tego 
zabytku wśród pozostałych obiektów kulturalnego dziedzic-
twa Krymu. Oprócz tego, wiążąca się z Azizem duchowa tra-
dycja strzeże bogatej, chociaż zanikającej warstwy religijnej 
kultury Tatarów Krymskich i odkrywa jej szerokie powiąza-
nia z dorobkiem kultur innych regionów.

Elwis Osmanow 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 
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Selim Chazbijewicz

WYBRANE FAKTY NA TEMAT SYTUACJI 
TATARÓW KRYMSKICH NA PÓŁWYSPIE 
I EMIGRANTÓW W POLSCE
Okupacja Krymu i jego aneksja przez Federację Rosyjską 
w roku 2014 spowodowała, oprócz powikłań geopolitycznych, 
zagrożeń militarnych i dużego napięcia politycznego również 
falę emigracji ludności tatarskiej, osiedlającej się tam ponow-
nie od roku 1990. Na samym półwyspie doszło do polaryzacji 
stanowisk politycznych wśród Krymskich Tatarów. Historia 
zajęcia Krymu przez Rosję to osobny problem, także politycz-
ne przetargi wokół niego są tematem na inny tekst lub nawet 
monografi ę. Sądzę jednakże, że jeszcze za wcześnie na cało-
ściowe opracowanie tego faktu politycznego. 

Sytuacja polityczna wewnątrz wspólnoty etnicznej Tatarów 
Krymskich była złozona już wcześniej, przed rokiem 2014. Po 
powrocie Tatarów na Krym, w latach 90. XX stulecia zaczęły 
się tworzyć organy samorządu narodowego. W okresie istnie-
nia Związku Sowieckiego, aż do lat 1987–1989 praktycznie nie 
istniała żadna tatarska struktura organizacyjna. Opierano się 
na nieformalnych grupach towarzyskich i rodzinnych. W ten 
sposób powstawał także obieg informacji, unikając inwigilacji 
KGB i zarzutu tworzenia organizacji opozycyjnych. W latach 
70. i 80. Tatarzy Krymscy współpracowali z sowiecką opozycją 

Tablica na djurbe Ben-Jude Sułtan.
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polityczną, skupioną wokół prof. Andrieja Sacharowa i nie-
formalną grupą helsińską obrony praw człowieka w Związku 
Sowieckim. Już wtedy istniał nieformalny podział polityczny 
tatarskich aktywistów. Większa ich część, na czele której 
stał Mustafa Dżemilew, utworzyła w roku 1987 OKND (Orga-
nizacja Krymskotatarskogo Narodnogo Dwiżenija) – Orga-
nizację Krymskotatarskiego Narodowego Ruchu. Mniejszo-
ściowa grupa działaczy, kierowana przez Jurija Osmanowa, 
utworzyła organizację narodowych komunistów tatarskich, 
którzy także dążyli do powrotu na Krym, ale byli za za-
chowaniem współpracy z władzami Związku Sowieckiego, 
a później Rosji, i włączeniem Krymu do Federacji Rosyjskiej. 
Podczas pobytu autora tego tekstu na Krymie, w roku 1998, 
w domu Reszata Dżemilewa – nieżyjącego już jednego 
z czołowych działaczy tatarskich w latach 1978–1990, będą-
cego w opozycji do Mustafy Dżemilewa (zbieżność nazwisk 
przypadkowa) i OKND, gospodarz wyraźnie w dyskusjach 
optował za pozostawieniem Krymu w ramach Rosji. 

Swoje zdanie uzasadniał tym, że Federacja Rosyjska jako 
prawny następca ZSRS w sensie politycznym i materialnym 
niewątpliwie wyrówna narodowi tatarskiemu straty, wynikłe 
z deportacji w roku 1944. Powoływał się na deklarację Rady 
Najwyższej ZSRS z 14 listopada 1989 roku „O uznaniu za bez-
prawne i przestępcze akty represyjne przeciw narodom podle-
głym przymusowemu wysiedleniu i ograniczeniom prawnym”, 
a także Postanowienie Rady Najwyższej ZSRS o raporcie komi-
sji do spraw problemów sowieckich Niemców i narodu krym-
skotatarskiego z 28 listopada 1989 roku oraz następne akty 
prawne upadającego państwa sowieckiego, a także niewy-
konane już decyzje sekretarza generalnego sowieckiej partii 
komunistycznej Michaiła Gorbaczowa. Jurij Osmanow powołał 
własną organizację: Narodowy Ruch Krymskich Tatarów (Na-
cjonalnoje Dwiżenije Krymskich Tatar), ale zginął w niewyja-
śnionych okolicznościach w roku 1993. Jego zwolennicy oskar-
żali działaczy OKND, a nawet samego Mustafę Dżemilewa 
o mord polityczny. Było to niewątpliwie czysto propagandowa 
działanie, pokazuje jednak skalę wzajemnej niechęci i natęże-
nia walki politycznej pomiędzy oboma frakcjami. Zwolennicy 
Osmanowa zorganizowali z czasem Tatarską Partię Narodową 
– Milli Firqa, opozycyjną wobec OKND i utworzonego w roku 
1991 roku Medżlisu jako samorządowej władzy tatarskiej na 
Krymie. Milli Firqa od początku była zwolenniczką współpracy 
z Rosją i przyłączenia do niej Krymu. Nazwa nawiązywała do 
powstałej na początku XX stulecia partii tatarskiej, która pro-
wadziła walkę o niepodległość tatarskiego Krymu, a jej działa-
cze związani byli z ruchem prometejskim. 

Współcześni działacze oskarżali konkurencyjnych członków 
Medżlisu o nepotyzm, korupcję, bierność i niejasne interesy 
fi nansowe z mafi ą, a także o sprzeniewierzanie fi nansowej po-
mocy z Turcji, która szła na konta bankowe Medżlisu. Jednakże 
te zarzuty można uznać za element czarnego PR, który roz-
powszechniali Rosjanie. Sam Medżlis jest strukturą polityczną 
dość trudną do zrozumienia pod względem statusu politycz-
nego. Stanowi konwent narodowy, wyłoniony z Kurułtaju – na-
rodowego parlamentu. W okresie 1991–2014 nie był uznawany 
prawnie przez rząd ani Ukrainy, ani Autonomicznej Republiki 
Krymu. Faktycznie Medżlis w dużej mierze decydował o poli-
tyce wewnętrznej na Krymie, w tym o kadrowej obsadzie sta-
nowisk w administracji publicznej; subsydiowały go w części 
władze ukraińskie, a w okresie prezydentury Wiktora Juszczen-
ki funkcjonował jako część kancelarii prezydenta Ukrainy. Sze-
fowie Medżlisu – Mustafa Dżemilew i Refat Czubarow byli i są 
posłami do ukraińskiego parlamentu w Kijowie. 

Po inwazji rosyjskiej w lutym 2014 roku Medżlis zdecydowa-
nie opowiedział się po stronie Ukrainy. Tatarzy nie mieli swo-
jego Petaine’a lub Quislinga. W lutym i w marcu Putin szukał 
porozumienia z Dżemilewem, usiłując nawiązać z nim bezpo-

średni kontakt. Jednakże kiedy Dżemilew zdecydował się na 
spotkanie, nie doszło do niego. Zdecydowanie antyrosyjska 
postawa Medżlisu i dużej części tatarskiego społeczeństwa 
spotkała się z reakcją rosyjskich władz okupacyjnych. Tatarzy 
zaczęli cierpieć różnego rodzaju represje. Porwania działaczy 
i aktywistów tatarskich, pobicia, wyrzucanie z pracy, nawet 
z prywatnych fi rm, które zatrudniając Tatarów skazane były 
na administracyjne represje, w praktyce uniemożliwiające ich 
funkcjonowanie. Zamknięcie tatarskiego niezależnego, niepu-
blicznego kanału telewizji kablowej ATR nadającego w języku 
tatarskim, rozbicie Medżlisu poprzez wtargnięcie do jego sie-
dziby w Symferopolu na ulicy Lejtnanta Szmidta, przejęcie bu-
dynku, dokumentacji i komputerów połączono ze zmuszaniem 
do przyjmowaniem rosyjskiego obywatelstwa, zastraszaniem 
przez tzw. siły samoobrony i tzw. Kozaków oraz morderstwami 
młodych Tatarów, zniknięciami w niewyjaśnionych okoliczno-
ściach, rewizjami, aresztowaniami pod fi kcyjnym pretekstem, 
karami pieniężnymi, mającymi zastraszyć ludność tatarską 
i całą resztę mieszkańców Krymu. 

Milii Firqa stanęła oczywiście za nową, rosyjską władzą, jed-
nakże ta nie skorzystała jak dotąd z oferty kolaboracji i współ-
pracy. Podobno trwają przygotowania do kongresu Tatarów 
Krymskich pod kontrolą rosyjską, który ma wybrać nowe 
władze samorządowe na miejsce dotychczasowego Medżlisu. 
Przywódców Medżlisu – Mustafę Dżemilewa i Refata Czuba-
rowa pozbawiono prawa wjazdu na Krym. W roku 2015 wśród 
tatarskich działaczy powstał również ruch polityczny „Krym” 
mający na celu współpracę z władzami rosyjskimi. Nie cieszy 
się jednakże masowym poparciem tatarskiego społeczeństwa, 
zaś niewątpliwie o takie Putinowi chodziło. Co innego, gdyby 
inwazję rosyjską poparł Medżlis i sam Mustafa Dżemilew. Ten 
jednakże jest zdecydowanie antyrosyjski i w takiej samej mie-
rze – propolski. 

Jak dotąd funkcjonuje wybrany przez Medżlis mufti – reli-
gijny zwierzchnik muzułmanów Krymu i organizacja – Muftiat 
Krymski. Władze rosyjskie próbowały rozwiązać tę strukturę 
i podporządkować muzułmanów Krymu organizacji rosyjskich 
muzułmanów – DUMER (Duchownoje Uprawlienije Musulman 
Rossiji) i muftiatowi w Ufi e, albo w Kazaniu, w Tatarstanie, ale 
jak dotąd nie zdecydowały się na to. W marcu i kwietniu 2014 
roku Putin usiłował rozwiązać problem podporządkowania Ta-
tarów Krymskich poprzez Rustema Minnichanowa – prezyden-
ta Tatarstanu – autonomicznej republiki Federacji Rosyjskiej. 
Jednakże zaniechano tych prób. Tymczasem działający na emi-
gracji w Kijowie szczątkowy Medżlis, z Dżemilewem i Czubaro-
wem na czele, apelował do Tatarów o nieopuszczanie Krymu. 
Proces ponownego osadnictwa tatarskiego na półwyspie trwał 
od końca lat 80. aż do czasów współczesnych. Ponowny wy-
jazd z Krymu to osłabienie tatarskiego czynnika etnicznego, 

Krymskotatarska młodzież, Gdańsk, 6.06.2015 r.
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o co chodzi nowym władzom. Pomimo medialnych zapowie-
dzi o wyjeździe Tatarów Krymskich do Polski i zachodniej 
Ukrainy, niewielu zdecydowało się wyjechać. Tak przynaj-
mniej wynika z relacji uciekinierów. 

Pod koniec roku 2014 Riza Asanow założył w Ciechanowie 
Fundację „Krym”, mającą zajmować się pomocą Tatarom 
Krymskim w Polsce. Sam Asanow był wcześniej biznesme-
nem na Krymie. Współpracuje z emigracyjnym Medżlisem 
w Kijowie. Ostatnio przeniósł swoją siedzibę do Legionowa 
pod Warszawą. Według Asanowa, na terytorium Polski prze-
bywają obecnie 83 rodziny krymskotatarskie. Jest to około 
300–350 osób. Inni uciekinierzy tatarscy z Krymu mówią 
o około 30 osobach. Jednakże te dane są niewiarygodne. 
Tatarzy Krymscy otrzymywali także pomoc od Tatarów pol-
skich na Podlasiu, w Białymstoku. Jest to kilka rodzin, które 
wspomaga Muzułmański Związek Religijny w RP. Mufti To-
masz Miśkiewicz interweniował w sytuacji odmowy pobytu 
w naszym kraju niektórym rodzinom. 

Cztery rodziny krymskotatarskie przebywają też w Gdań-
sku, w pomieszczeniach Narodowego Centrum Kultury Tatarów 
Polskich im. Leona Najman Mirzy Kryczyńskiego. Są to między 
innymi: Elmara Mustafajewa i jej siostra Suzana. Elmara jest 
z wykształcenia ekonomistą, ukończyła uniwersytet w Tasz-
kiencie. W Uzbekistanie mieszkała w Bekabadzie.W roku 2004 
razem z rodziną przyjechała na Krym. Przebywała w Teodozji, 
gdzie pracowała jako księgowa i ekonomista w dużym zakła-
dzie piekarniczym, będącym fi rmą prywatną. Właścicielem był 
jeden z ukraińskich oligarchów narodowości żydowskiej. Po za-
jęciu Krymu przez Rosję zakład upaństwowiono, a ją wyrzucono 
z pracy jako Tatarkę. Twierdzi, że podstawowym motywem jej 
emigracji do Polski była zdecydowana niechęć do rządów ro-
syjskich i przyjęcia rosyjskiego obywatelstwa. Ma dwoje dzieci 
i męża. Jej siostra, Suzana Mustafajewa, z wykształcenia i zawo-
du nauczycielka muzyki, jest samotna. Również deklaruje nie-
chęć do życia pod panowaniem rosyjskim. Po inwazji rosyjskiej 
aż do dzisiaj Teodozja, jak i inne miasta Krymu były patrolowane 
przez „siły samoobrony”. Kozaków w Teodozji nie widziała. Owe 
„siły samoobrony” wciąż stoją na rogatkach krymskich miast 
i osad. Razem z rodziną mieszkali w niedużej miejscowości Sta-
ry Krym, niedaleko Teodozji. Posiadali dom i mały ogród w ta-
tarskiej części miasta, tzw. posiołku, liczącym około czterech 
ulic. Wydzielono najgorszy fragment miasta dla tatarskiego 
osadnictwa, pomiędzy wysypiskiem śmieci a cmentarzem. Ta 
osada, a także inne miejsca tatarskiego osadnictwa na Krymie 
świadczą o lekceważeniu przez państwo ukraińskie problemu 
sytuacji społecznej i ekonomicznej Tatarów. Sytuacja polityczna 
Medżlisu pokazuje brak woli zdecydowanych politycznych roz-
strzygnięć. Jest to argument w rękach prorosyjskich stronnictw 
tatarskich. Istnieje wiele oznak, mówiących o czysto instrumen-
talnym traktowaniu problemu tatarskiego na Krymie przez Tur-
cję, która jest także politycznym graczem w tym rejonie i de-
klaruje „historyczną i kulturową” więź z Tatarami Krymskimi, 
nie stając jednocześnie politycznie w ich obronie, na co liczy 
Mustafa Dżemilew i przywódcy emigracyjnego Medżlisu. 

Rodzina Mustafajewych zamieszkiwała rodzinny dom, 
w którym obecnie został brat, zmuszony do przyjęcia rosyj-
skiego obywatelstwa, bowiem wszyscy pracownicy zakładu 
przyjęli je kolektywnie, po czym zawieziono ich po pracy po 
odbiór rosyjskiego paszportu. Najpewniej w innych regionach 
Krymu również kolektywnie załatwiano ten problem. 

Elmara Mustafajewa z mężem, dziećmi i siostrą najpierw 
znaleźli się na zachodniej Ukrainie, w miejscowości Nowyj 
Rozdoł w okolicach Lwowa. Tamtejszy poziom życia – według 
jej relacji – jest zdecydowanie niższy niż we wschodniej Ukra-
inie i na Krymie. Blisko trzykrotnie niższy, jeśli chodzi o Krym, 
gdzie według relacji tatarskich przed rokiem 2014 ze względu 
na dochody z turystyki stopa życiowa była najwyższa na całej 

Ukrainie. Uważają, że zachodnia Ukraina jest na takim pozio-
mie biedy – między innymi – z powodu znikomej kreatywności 
ludności w poszukiwaniu źródła zarobku, a także – pomimo 
bardzo dobrej gleby – katastrofalnego poziomu kultury rolnej. 
Nikt się tam nimi nie zajął, nikt nie pomógł. Zdecydowali więc 
jechać dalej na zachód, do Polski. 

Z Krymu rodzina Mustafajewych wyjechała tuż po referen-
dum w maju 2014 roku. Wtedy trzeba było decydować – zostać 
i przyjąć rosyjskie obywatelstwo, lub od razu wyjechać, ponie-
waż życie na Krymie bez zmiany obywatelstwa było praktycz-
nie niemożliwe. 2 sierpnia 2014 roku przybyli do Polski przez 
przejście graniczne w Dorohusku. Trafi li do obozu dla cudzo-
ziemców w Białej Podlaskiej, gdzie była jeszcze jedna tatarska 
rodzina. Po przyjeździe otrzymali jednorazowo na osobę 240 
złotych na odzież i 50 na środki czystości, a później 70 złotych 
miesięcznie kieszonkowego i 50 na dzieci. Zakwaterowanie 
i wyżywienie było bezpłatne. Warunki życia w obozie ocenia-
ją jako bardzo dobre. Utrzymują więź telefoniczną z bliskimi 
na Krymie. W Gdańsku otrzymują także pomoc z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dzieci chodzą do polskich szkół. Su-
zana Mustafajewa pracuje jako sprzątaczka. Trudności z otrzy-
maniem pracy tłumaczą problemami językowymi. Nie widziały 
przedtem o istnieniu w Polsce mniejszości tatarskiej. Podobnie 
ich rodziny na Krymie. Mówią o relacjach rodziny na Krymie, 
o coraz większym, wspieranym urzędowo rosyjskim nacjonali-
zmie. W szkołach dzieci i młodzież muszą nosić obowiązkowo 
wstążki św. Jerzego w kolorach czarno-żółtych, co jest jeszcze 
przedrewolucyjną symboliką imperium Romanowych. 

Razem z rodziną Mustafajewych przebywa w Gdańsku Su-
zana Izeddinowa, pracująca w tamtejszej tureckiej restauracji 
po 16 godzin na dobę w zamian za obietnicę pomocy w otrzy-
maniu prawa pobytu w Polsce. Świadczy to o skali wykorzysty-
wania uciekinierów przez nieuczciwych przedsiębiorców. Inni 
uchodźcy tatarscy w Gdańsku obawiali się ujawnić swoje dane 
i szerzej o sobie opowiadać. 

Fundacja „Krym” podejmuje starania o stypendia dla Ta-
tarów Krymskich studiujących w Polsce. Jednakże przyznana 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pula opłat 
za studia dla studentów z Ukrainy, z której część miała być 
przeznaczona dla Tatarów Krymskich, na skutek korupcji 
w analogicznym ukraińskim ministerstwie została przekazana 
będącym w stanie zapłacić łapówki za dostanie się na studia 
w Polsce. Tatarzy nie otrzymali prawie nic. 

Wydaje się, że władze polskie powinny przyjąć jakieś roz-
wiązania systemowe, dotyczące kontroli środków przekazy-
wanych Tatarom Krymskim jako obywatelom Ukrainy. Inaczej 
przeznaczona im pomoc może wcale do nich nie trafi ć.  

 
Selim Chazbijewicz 

Krymscy Tatarzy wśród mieszkańców Gdańska, 6.06.2015 r.
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POWRÓT DO MOSKWY
W Moskwie wróciłem do dawnego trybu życia. Dni mijały, mój 
rosyjski był coraz lepszy, moje środowisko stawało się coraz 
szersze... Nigdzie nie czekałem z taką niecierpliwością na wio-
snę, jak wtedy w Moskwie. Moskiewskie zimno i śnieg dały 
mi się we znaki. Co prawda klimat tutaj nie był tak wilgotny 
jak w Piotrogrodzie, suche, rześkie zimne powietrze dobrze 
wpływało na ciało, ale zimno było zimnem. W takim powie-
trzu nie dawało się ogrzać. Ale mieliśmy jeszcze sporo czekać 
do wiosny. Pod koniec lutego temperatura 
dosyć wzrosła. Oczy wszystkich zwróciły 
się na Dardanele. Na początku marca ga-
zety zaczęły wydawać kilka razy dziennie 
specjalne dodatki, rozchodziły się w mig. 
W tych dniach ja też miałem nerwy napię-
te, z niepokojem oczekiwałem rozwoju sy-
tuacji, mój strach i obawy rosły.

NIE WPŁYNĄ NA BOSFOR
Drugiego lub trzeciego marca poszliśmy 
z narzeczonym mej nauczycielki na kola-
cję do jego ukraińskiego kuzyna – kupca. 
W domu było jeszcze sporo innych gości. 
Stół był zastawiony obfi ciej niż zazwyczaj, 
wszyscy byli weseli. Tym razem przed po-
siłkiem pito więcej wódki niż zwykle. Pod 
koniec posiłku służący przyniósł najnow-
szy gazetowy dodatek specjalny. Gospo-
darz nagle zawołał: Niech żyją nasi sojusz-
nicy... Floty francuska i angielska minęły 
Dardanele i lada moment wpłyną na Morze 
Marmara. Stambuł opustoszał... Ziszcza 
się nasz historyczny cel. Zbliżamy się do 
Stambułu, do Haghia Sophii... Nie mogłem się powstrzymać, 
powiedziałem: Nie wpłyną na Bosfor. Nie zdobędą Stambu-
łu. Moje słowa podziałały na zebranych jak zimny prysznic. 
Gospodarz usiłował sprawę zamienić w żart, mówiąc: Zdobę-
dziemy Stambuł i zrobimy cię tam gubernatorem. Wyszedłem 
wcześniej niż zamierzałem i nigdy już tam nie poszedłem. 
Ale sprawa na tym się nie skończyła. Los miał zrządzić, że 
w tą osobą spotkałem się jeszcze w okolicznościach, których 
w najśmielszych fantazjach bym nie przewidział. Ale o tym 
opowiem później.

5 marca, jak wszyscy rosyjscy muzułmanie, i ja głęboko ode-
tchnąłem z ulgą. Uradowała nas wiadomość, że siły ententy 
poniosły wielkie starty i nie zdołały utrzymać się na Bosforze. 

OPERACJA WYROSTKA ROBACZKOWEGO 
Pod koniec marca nagle zachorowałem. Leżałem u siebie 
w pokoju. Przyszedł mnie odwiedzić mój rosyjski przyjaciel – 
muzyk. Nie spodobał mu się mój stan, niezwłocznie wezwał 
lekarzy i kazał mnie zbadać. Okazało się, że to wyrostek ro-
baczkowy – natychmiast zatelefonował do prof. Iwanowa, 
właściciela czystego, prywatnego szpitala w Srebrnym Zaułku 
(Sieriebrianyj Pierieułok) w Moskwie i umieścił mnie tam. Po 
badaniu profesor zdecydował, że następnego dnia będzie ope-
racja. Tej nocy zostałem w szpitalu.

Pamiętałem mego brata, który w młodym wieku, przed-
wcześnie zmarł z tej samej dolegliwości, było mi ogromnie 
przykro, że nie ma przy mnie nikogo z rodziny – wahałem się, 
czy telegrafi cznie powiadomić ojca – w końcu poddałem się 
losowi i zgodziłem się na operację.

Po operacji profesor stwierdził, że był już najwyższy czas 
na zabieg, bo w miejscu, gdzie wyrostek robaczkowy łączy 
się z jelitem, zaczęła tworzyć się ropa. Pocieszył mnie, że 
wszystko jest dobrze i na pamiątkę dał mi wycięty fragment, 
umieszczony w słoju ze spirytusem. Krymscy studenci i kupcy, 
którzy usłyszeli o mej operacji, odwiedzali mnie i opiekowali 
się mną... Pozostałem w szpitalu przez dwa tygodnie, potem 
jeszcze około dwóch tygodni odpoczywałem w pokoju na mie-
ście. Mój przyjaciel muzyk często mnie odwiedzał i zapraszał 

do siebie do domu. W końcu pożegnawszy 
się ze wszystkimi, wróciłem na Krym.

Gdy przyjechałem do domu, poszedłem 
do drugiego budynku, za naszym domem, 
tam wówczas mieszkała rodzina... Gdy 
wstępowałem na schody, moja matka, która 
zobaczyła, jak idę powoli i z obawą, zaczęła 
płakać. Objęła mnie za szyję, wołając: Synu, 
co się z tobą działo, co się działo... W kilku 
słowach uspokoiłem ją i rodzeństwo, które 
zebrało się wokół, zacząłem się śmiać. Moja 
wesołość przekonała ich, że naprawdę nic 
złego mi się nie stało. Opowiedziałem 
o wszystkim dokładnie. Ucieszyli się, uca-
łowali mnie i objęli. Mama opowiedziała, 
że we śnie widziała, że miałem kłopoty, 
ale je przezwyciężyłem. Powiedziała też, 
że o swym śnie powiedziała ojcu. Po około 
dwóch godzinach ojciec nadjechał z Jałty. 
Kiedy opowiedziałem mu o mojej operacji, 
odwrócił się do mamy i rzekł: Znowu spraw-
dziły się twoje sny. Wszyscy głęboko wierzy-
liśmy w proroczą moc snów naszej matki. 
Wnet, aby mnie odwiedzić po operacji i ży-

czyć powrotu do pełnego zdrowia, nadeszli z wizytą krewni, 
przyjaciele i znajomi. Odpoczywałem w domu około dwóch 
tygodni, a następnie udałem się do okolicznych wsi i do Jałty. 

SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI WINA
Spotykałem się z kolegami, opowiadałem im, co mi się przy-
trafi ło i w końcu postanowiłem powiedzieć im o pewnej 
idei, zaprzątającej mą głowę od zeszłego roku. Otóż z po-
wodu wojny ceny generalnie wzrosły. Mimo to producenci 
wina kupowali winogrona od naszych wieśniaków po cenach 
niewiele zmienionych. Było jasne, że nie ma możliwości, 
byśmy sami, jako prywatne osoby mogli działać jako produ-
cenci wina. Dlatego zaproponowałem, żeby odbyć rozmowy 
z przewodniczącym ziemstwa w Jałcie i z pomocą ziemstwa 
założyć spółdzielnię producentów wina. Spodziewaliśmy się, 
że w rezultacie ceny winogron wzrosną, a nasi chłopi znajdą 
się pod ochroną.

Iskender Ahmedow znał przewodniczącego ziemstwa – 
Bogdanowa. Poszliśmy razem do niego. Iskender z entuzja-
zmem przedstawił mnie przewodniczącemu. Wyłuszczyłem 
nasze zamiary... Szczególnie prosiłem, aby udostępnił nam 
wielkie beczki i, jeśli będziemy potrzebować kredytu, pomógł 
nam z zdobyciu takowego. Bogdanow oznajmił, że z przy-
jemnością udzieli nam wszelkiej pomocy, że bardzo zależy 
mu na ożywieniu ruchu spółdzielczego w naszych wioskach. 
Dodał, że rozumie, iż tego typu przedsięwzięcie w dzisiejszej 
sytuacji jest szczególnie konieczne. Swoją wypowiedź zakoń-
czył życzeniami sukcesów i stwierdzeniem, że zaleca nam, 
abyśmy, skoro tylko się zdecydujemy, zwrócili się do nich 

Dżafer Sejdamet

WSPOMNIENIA (11)

Tatarka paląca fajkę, Bachczysaraj, rok 1920.
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z ofi cjalnym podaniem. Zaraz po powrocie do Jałty porozma-
wiałem z ojcem. Bardzo spodobał mu się nasz pomysł. Po-
wiedział, że rozmawiał wcześniej z Bogdanowem. Był bardzo 
zadowolony, że uzyskałem od przewodniczącego obietnicę 
pomocy. Powiedział, że wszystkie nasze winogrona odda do 
mającej powstać spółdzielni, i, jeżeli będzie trzeba, to i po-
może fi nansowo. 

W ciągu dwóch, trzech dni obszedłem naszych chłopów 
i wyjaśniłem im sens przedsięwzięcia i jego wagę. Następ-
nie pewnego wieczoru zebrałem całą wieś w wiejskiej szkole 
i dokładnie wytłumaczyłem, dlaczego powinniśmy utworzyć 
wytwórnię wina, planowaliśmy nazwać ją: Wytwórnia Win 
„Wspólnota” (Dżemaat Podvaly1). Wszyscy właściciele winnic 
zaakceptowali pomysł i wybrali komitet. W ślad za tym prze-
szliśmy do konkretnych działań, znaleźliśmy odpowiednie miej-
sce, sprowadziliśmy beczki, zatrudniliśmy mistrzów. Jednak, 
gdy zbliżył się czas zbiorów, 
wytwórcy wina zaczęli wystę-
pować przeciw naszej inicjaty-
wie. W poprzednim roku cena 
winogron wynosiła jeden, pół-
tora rubla – teraz podwyższyli 
ją do czterech i zaczęli prze-
kazywać wieśniakom zaliczko-
wo spore kwoty. Szczególnie 
wielką wagę przywiązywał do 
tego słynny producent wina 
Beketow. Bał się bowiem, że 
ożywienie naszej spółdzielczo-
ści stanie się przykładem dla 
innych chłopów. W tej sytuacji 
niektórzy z naszych nie wytrzy-
mali i sprzedali swoje plony. 
Przychodzili do mnie i usiłowa-
li usprawiedliwić się mówiąc: 
Cóż robić, bardzo potrzebne nam pieniądze, a cztery ruble to 
dobra cena... Wybacz... Jeśli Bóg pozwoli, w przyszłym roku nie 
będziemy musieli tak postąpić...

W tej sytuacji musiałem od kilku wieśniaków ze wsi Niki-
ta i Gurzuf kupić winogrona i zagwarantować im, jak również 
wieśniakom z naszej wsi cenę czterech rubli i poza tym rozdać 
im też trochę pieniędzy. Udało mi się to zrobić z pomocą ojca.

Byłem pewien, że nasz interes rozwinie się i całkowicie mu 
się oddałem. Nawet sam pisałem farbą na beczkach nazwę 
wina Kyzyltasz2 Dżemaat Padwaly, całymi dniami pracując 
w budynku sporawo oddalonym od naszej wsi.

NIE ZEJDĄ SIĘ DWA BRZEGI 
MORZA CZARNEGO
Pewnego dnia ojciec, który właśnie wrócił z Jałty, powiedział 
mi, że Dżafer Ablajew chce się ze mną pilnie zobaczyć. Po-
jechałem następnego dnia i zaciekawiony spytałem, co jest 
przyczyną tego pośpiechu. Nie odpowiadając na moje pyta-
nie, zapytał o nasz winiarski interes. Z entuzjazmem odpowie-
działem, że przedsięwzięcie rozwija się pomyślnie. Wtedy już 
nie wytrzymał i opowiedział o rozmowie, jaka miała miejsce 
pomiędzy nim a moim ojcem odnośnie ożenienia mnie i o pod-
jętej przez nich decyzji.

Dżafer miał piękną szwagierkę, w wieku odpowiednim do 
zamążpójścia. Uznał, że byłoby odpowiednią rzeczą ożenienie 
mnie z nią, porozmawiał o tym z moim ojcem, uzyskał od nie-
go aprobatę, następnie zadecydował, by mnie też o sprawie 

1 Dżemaat Podvaly – nazwa wytwórni jest w aspekcie językowym hy-
brydą tatarsko (turecko)–rosyjską: użyte w nazwie rosyjskie słowo 
podval ‘winiarnia, wytwórnia win’ świadczy o rosnącej ekspansji języ-
ka rosyjskiego w codziennej leksyce języka krymskotatarskiego.

2 Kyzyltasz – nazwa rodzinnej wsi autora.

powiadomić, w tym celu mnie przywołał. 
Nie miałem trudności z wyjaśnieniem Dżaferowi sytuacji... 

Powiedziałem tak: Wierzę, że ognisko domowe musi opierać się 
na fundamencie miłości. A ja kocham Hanifę, córkę Hadżiego 
Emira Hasana Bekirowa i będę na nią czekał. Na moje słowa 
odpowiedział tak: Dżafer, domyślałem się, że tak jest. Dobrze 
myślisz. Ale kto wie, jak długo jeszcze potrwa wojna... A twój oj-
ciec chce, abyś się ożenił. Usiłował jeszcze mnie przekonywać, 
lecz bezskutecznie.

Wracając z Jałty cały czas głowiłem się, co powiem ojcu. 
W końcu podjąłem decyzję, że tak jak dawniej przekażę ojcu 
moje stanowisko w sposób otwarty, serdeczny i zdecydowany. 
Po obiedzie odczułem, że ojciec chce zostać ze mną sam na 
sam. Gdy pozostaliśmy sami, nagle zapytał: Co odpowiedzia-
łeś Dżaferowi? Opowiedziałem, jak przebiegła rozmowa. Nie 
był zadowolony. Dwa brzegi Morza Czarnego nie zejdą się... 

Nie wiadomo, kiedy skończy się 
wojna... Może córka Hadżiego 
wyjdzie za mąż. Poza tym, Ha-
dżi nie wyśle córki na Krym, nie 
rozstanie się z nią. A i ja nie 
chcę, żebyś pojechał do Turcji 
i zostawił nas... Skoro wiado-
mo, że nic z tego nie wyjdzie, 
niedobrze, że się dalej upierasz. 
A jak ci się tu ta dziewczyna nie 
podoba, powiedz, wtedy pomy-
ślimy – mówił. Odpowiedzia-
łem, że dopóki nie dotrze do 
mnie wieść, że córka Hadżiego 
wyszła za mąż, nie zmienię de-
cyzji. Ojciec zmarszczył brwi. 
Masz bardzo upartą głowę. 
Teraz albo później będzie cię 
to drogo kosztowało – powie-

dziawszy te słowa wstał.
Za dwa dni mama wróciła do sprawy... Potem zaczęli mnie 

przekonywać Kose Mustafa Aga i szwagier Abdurrahman... 
Chociaż łatwo przeciąłem te namowy, czułem się nieswój 
i smutny. 

ROZMOWY Z CZELEBIM DŻIHANEM
W owych dniach napisał do mnie Czelebi Dżihan. Zapraszał 
mnie na tygodniowy wyjazd. Z tym listem trafi ł w sam raz. 
Spotkaliśmy się w Akmesdżit. Pojechaliśmy do wsi Addura-
hima Hilmiego, potem, z młodszym Ozenbaszem – do Sejida 
Ahmeda Szukru – wszędzie naradzaliśmy się i dyskutowaliśmy 
o naszej narodowej sprawie. W strony Ozenbasza pojechaliśmy 
po raz pierwszy. Bogactwo przyrody, wspaniałe strumyki, ser-
deczność i skromność mieszkańców – wszystko to bardzo nas 
ujęło. Wszystko nam się tam podobało. Pokochaliśmy te strony.

W tych dniach czasie zmarł nauczyciel z medresy Zindżirli 
w Bakczysaraju – Habibullah Efendi. Zadecydowaliśmy, że na 
jego miejsce sprowadzimy hatiba z Derekoj – Tarpiego Ibra-
hima Efendiego. W tym celu odbyliśmy w Bakczysaraju roz-
mowę z Hasanem Sabrim Ajwazowem. Ajwazow obiecał, że 
sprawę załatwi z merem Bakczysaraju – Sulejmanem Mirzą 
Kyrymtajem. Obiecał, że porozmawia z nim. Za dwa dni otrzy-
maliśmy odpowiedź od Sabriego, który informował, że nasza 
sprawa potrwa pięć, sześć miesięcy, i że mer Sulejman Mirza 
obiecuje, że załatwi ją pozytywnie. 

Dżafer Sejdamet 
Tłumaczenie z jęz. tureckiego: Antoni Sarkady 

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

Archiwum Muzeum Tatarskiego w Bachczysaraju 

HISTORIA • NAUKA • LITERATURA

Tatarka przędąca wełnę, Bachczysaraj, rok 1920.
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