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6 września br. odprowadziliśmy naszego imama Stefana Mustafę 
Jasińskiego na bohonicki mizar. Spoczął snem wiecznym w podla-
skiej ziemi ten Tatar z polskich Tatarów, prawy muzułmanin, żoł-
nierz Rzeczypospolitej, jej obrońca w roku 1939. Jego życie to po-
nad wiek tatarskiej i polskiej historii. Był człowiekiem dobrego ser-
ca i wiary, otwartym na ludzi oraz ich problemy, zawsze gotowym 
do pomocy. Coraz mniej już takich... Pozostanie w naszej pamięci.

Niech Bóg Wszechmogący otworzy przed Nim wrota raju

Z głębokim żalem 
dowiedzieliśmy się o śmierci

IMAMA 
STEFANA MUSTAFY 

JASIŃSKIEGO
wybitnego przedstawiciela tatarskiej 
społeczności, której z oddaniem towa-
rzyszył, tworząc jej historię przez po-
nad sto lat swego życia. Uczył nas jak 
łączyć wartości duchowe z codzien-
nymi obowiązkami, i jak być Tatarem 
mając świadomość bycia Polakiem. 
Niech Bóg będzie dla Niego pełen mi-
łosierdzia.

Serdeczne wyrazy współczucia 
Rodzinie Zmarłego składa

Jan Adamowicz
Prezes Rady Centralnej

Związku Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej

4 września 2015 roku odszedł 
do Boga Wszechmogącego 

Senior tatarsko-muzułmańskiej 
społeczności Czcigodny

IMAM STEFAN 
MUSTAFA JASIŃSKI

urodzony 18 lutego 1911 roku w Malawiczach 
Górnych, Człowiek wielkiego serca, pełne-
go dobrej wiary. Przez całe życie służył ta-
tarskiej wspólnocie, muzułmanom i polskiej 
Ojczyźnie. Pełnił posługę imamowską w 
Kruszynianach, Bohonikach i Białymstoku. 
Cechowała Go życzliwość i zrozumienie dla 
świata oraz ludzi, niezależnie od wyznawa-
nej przez nich religii. Za działalność na rzecz 
społeczności muzułmańskiej w Polsce oraz 
dialogu międzyreligijnego i międzykulturo-
wego odznaczony był Złotym Krzyżem Za-
sługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. Dawał nam wszystkim z sie-
bie bardzo wiele. Będzie Go nam brakowało. 
Niech Bóg otworzy dla Niego wrota raju.

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie
składają

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący
Najwyższego Kolegium 

Muzułmańskiego MZR w RP

Członkowie
Najwyższego Kolegium 

Muzułmańskiego MZR w RP

Członkowie Muftiatu RP

 Z głębokim żalem 
dowiedzieliśmy się o śmierci

IMAMA 
STEFANA MUSTAFY 

JASIŃSKIEGO
człowieka powszechnie szanowanego 
i darzonego wielką sympatią. Przez kil-
kadziesiąt lat był duchowym przewodni-
kiem tatarskiej społeczności. Pozostanie 
dla nas wzorem muzułmanina i Tatara.

Wyrazy najszczerszego 
współczucia Rodzinie

składa
Lejla Majewska
Przewodnicząca 

Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
MZR w Białymstoku

wraz z Zarządem 
oraz wszystkimi członkami

Wiadomość o śmierci 

IMAMA 
STEFANA MUSTAFY 

JASIŃSKIEGO
poruszyła nas wszystkich dogłębnie. 
Odszedł człowiek, którego ceniliśmy 
i szanowaliśmy, godny przedstawiciel 
tatarskiej społeczności, której służył 
przez całe życie.
Trudno pogodzić się z tak wielką stra-
tą. Prosimy Rodzinę Zmarłego o przy-
jęcie wyrazów najszczerszego współ-
czucia i żalu.

Zarząd i członkowie 
Oddziału Podlaskiego Związku 

Tatarów RP

Muzułmańska Wspólnota „Ichlas” 
miasta Słonima przekazuje wyrazy głę-
bokiego współczucia Rodzinie i bliskim 
oraz Muftiatowi Rzeczypospolitej Pol-
skiej, z powodu wielkiej straty, jaką jest 
śmierć szanowanego przez nas

IMAMA 
STEFANA MUSTAFY 

JASIŃSKIEGO
Imam m. Słonima

Sulejman-hadżi Bajraszewski

Bismillahir rahmanir rahim

4 września br. odszedł 
do Boga Jedynego

IMAM 
STEFAN MUSTAFA 

JASIŃSKI
jeden z ostatnich przedstawicieli pokolenia, 
które tak naturalnie łączyło w sobie tatar-
ską dumę, polski patriotyzm i muzułmańską 
duchowość. Był człowiekiem dobrego ser-
ca, oddanym ludziom i swojej społeczności. 
Cechowała Go głęboka, spokojna wiara, 
która niechaj będzie dziedzictwem dla nas 
wszystkich. Łączymy się w smutku i żalu 
z Najbliższymi Zmarłego

Musa Czachorowski
z rodziną

Z głębokim smutkiem 
dowiedzieliśmy się o śmierci

IMAMA 
STEFANA MUSTAFY 

JASIŃSKIEGO
godnego przedstawiciela tatarsko-
-muzułmańskiej społeczności, której 
poświęcił całe swoje życie, zgodnie 
z najlepszymi tradycjami naszej religii.

Allah rahmet 
Wyrazy serdecznego współczucia 

Rodzinie składa

Dżemila Smajkiewicz-Murman
była przewodnicząca

Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
MZR w Gdańsku
wraz z rodziną

W związku ze śmiercią
Czcigodnego 

IMAMA 
STEFANA MUSTAFY 

JASIŃSKIEGO
powszechnie cenionego i szano-
wanego przedstawiciela tatarskiej 
i muzułmańskiej wspólnoty, której 
służył do ostatnich dni swojego 
życia wyrazy głębokiego smutku 
i współczucia przesyła Rodzinie

Omar Asanowicz
w imieniu Głównej Komisji 

Rewizyjnej MZR w RP 
Oddziału Północno-Zachodniego 

Związku Tatarów RP
Narodowego Centrum Kultury 

Tatarów RP
Związku Szlachty byłego Wielkiego 

Księstwa Litewskiego

POŻEGNALIŚMY NASZEGO IMAMA
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31 lipca br. tatarska społeczność Słoni-
ma na Białorusi obchodziła uroczyście 
101 rocznicę wybuchu I wojny świato-
wej. W spotkaniu na miejscowym mi-
zarze uczestniczyli m.in. Igor Kohiakin 
– konsul generalny Federacji Rosyjskiej 
z Brześcia, Igor Prokowief – przedstawi-
ciel rządu Tatarstanu, Władymir Duszin 
z fi rmy „Tatnafta” z Kazania, 50-osobo-
wy oddział rekonstrukcji historycznych 
„Ojczyzna” również z Kazania, Flura 
Chramcowa z Tatarsko-Baszkirskiej 
Fundacji m. Mińska, kpt. Andriej Row-
gacz – wojskowy komendant miasta, 
przedstawiciele Rady Miejskiej oraz 
inteligencji Słonima, członkowie tatar-
skiej i muzułmańskiej wspólnoty. 

Młodzież w historycznych mundu-
rach zaciągnęła wartę przy mogiłach 
i pomniku upamiętniającym żołnierzy-
-muzułmanów poległych w I wojnie 
światowej. Z okolicznościowymi prze-
mówieniami wystąpili: Oleg Targoński 
– przewodniczący Rady Miejskiej Słoni-
ma, Irina Safronowa – studentka Uniwersytetu Kazańskiego 
oraz słonimski imam, hadżi Sulejman Bajraszewski. Następ-
nie delegacje złożyły przed pomnikiem wiązanki kwiatów 
i wieńce, w tym od rządu Tatarstanu. Miłym akcentem uro-

czystości było wręczenie hadżiemu Sulejmanowi Bajraszew-
skiemu medalu „Za Duże Zasługi dla Narodu Tatarskiego”, 
którym uhonorował go Światowy Kongres Tatarów. 

Musa Czachorowski 

Musa Czachorowski

UROCZYSTOŚĆ W SŁONIMIE

Marek Moroń

POMOC TATAROM KRYMSKIM 
JEST NASZĄ MORALNĄ POWINNOŚCIĄ 
1 i 2 sierpnia 2015 roku w stolicy Tur-
cji, Ankarze odbywał się II Światowy 
Kongres Tatarów Krymskich. Uczestni-
czyłem w nim na zaproszenie organi-
zatorów.

O Tatarach Krymskich cały świat 
szybko zapomniał. W natłoku rozma-
itych wydarzeń, aktów terroryzmu, ban-
krutowania państw, lokalnych burz i za-
wirowań, pamiętanie o narodzie krym-
skotatarskim zaczyna być zbytecznym 
obciążaniem. Przecież i tak nikt za nimi 
się nie ujmuje... Niewiele jest narodów 
w Europie, które przeszłyby drogę eks-
terminacji, wysiedleń, niszczenia kultu-
ry i tożsamości narodowej, podobną do 
Krymskich Tatarów. Całe to zło wciąż 
spada na nich ze strony moskiewskiego 
imperium, we wszystkich formach, w ja-
kich występowało od wieku XVIII.

Do niedawna listę tych dramatów 
zamykał rok 1944, kiedy to cały na-

Obrady kongresu w Ankarze. U góry: uczestnicy z Polski, od lewej: Piotr Hlebowicz, Olgierd 
Chazbijewicz i Marek Moroń.

Składanie wieńca przez przedstawiciela Tatarstanu. U góry: wręczenie imamowi Sulejmanowi-
hadżiemu Bajraszewskiemu medalu „Za Duże Zasługi dla Narodu Tatarskiego”.
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ród Tatarów Krymskich został wyrwany z ojczystej ziemi 
i wysiedlony do sowieckiej Azji Centralnej. Niemal jedna 
trzecia wygnańców zmarła w drodze. Mieszkańcy jednej wio-
ski, która w jakiś sposób nie znalazła się liście do wywózki, 
wsadzono na barkę morska i zatopiono na otwartym morzu. 
W roku 2014 Krym został zajęty przez Rosję. Tatarzy w swojej 
ojczyźnie stają się w coraz większym stopniu grupą, której 
narodowe prawa do ziemi są kwestionowane. Ich naturalna 
konstrukcja ludzi wolnego umysłu i ducha nie pasuje do kon-
cepcji Moskwy.

Ale nie pojechałem na kongres do Ankary, aby przeprowa-
dzać teraz analizy polityczne. Pojechałem przede wszystkim 
po to, aby dać świadectwo pamięci własnej i upewnić krym-
skich przyjaciół, że nie zapominamy o nich. Słowa z Polski są 
wiarygodne. Przyznanie Mustafi e Dżemilewowi w roku 2014 
Nagrody Solidarności, ćwierć wieku współpracy polskich or-
ganizacji z Tatarami Krymskimi, kontynuowanej i teraz, są to 
fakty w swej wymowie jednoznaczne. Smutne jest tylko to, 
że na Kongresie nie było żadnego przedstawicielstwa pań-
stwa polskiego.

Obecność najwyższych władz Turcji i wysokiej rangą de-
legacji Ukrainy możemy uznać za naturalne. Należy jednak 
wskazać na przybycie dużej, pięcioosobowej delegacji Litwy. 
W jej skład wchodził m.in. Emanuelis Zingeris, wybitna po-
stać litewskiego życia politycznego, znana jak sądzę również 
w Polsce. Przedstawił on Litwę jako rzecznika sprawy Tata-
rów Krymskich w Europie i na świecie. Zapowiedział zgłosze-
nie w Parlamencie Europejskim wniosku o sesję na temat ich 
sytuacji. Wystąpienie litewskie zostało przyjęte entuzjastycz-
na owacją. Szczerze pogratulowałem litewskim przyjaciołom 
ich działania. Niestety, głosu naszego państwa zabrakło. 

W kongresie uczestniczyło trzech Polaków. Piotr Hlebo-
wicz – człowiek znany i ceniony z racji trwającej niemal od 
ćwierćwiecza współpracy z organizacjami Tatarów Krym-
skich. Olgierd Chazbijewicz – przewodniczący Muzułmań-
skiej Gminy Wyznaniowej MZR w Gdańsku i piszący te słowa 
– wykładowca w Katedrze Porównawczych Studiów Cywiliza-
cji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Delegacje z Litwy i Ukra-
iny pytały, dlaczego nie ma nikogo ze strony polskiego rządu. 
Na to pytanie nikt z nas nie umiał udzielić odpowiedzi.

Do Ankary zjechali przedstawiciele 184 organizacji Tata-
rów Krymskich z całego świata. Razem z gośćmi uczestniczy-
ło w kongresie około tysiąca osób. Z Krymu zjawiła się ponad 
setka Tatarów, chociaż kilku działaczom władze rosyjskie 
nie zezwoliły na wyjazd. Przejechali 
kolumną samochodów do Chersonia 
na Ukrainie, skąd samolot, podsta-
wiony przez rząd Turcji, zabrał ich do 
Ankary i odwiózł po zakończeniu kon-
gresu. Przez cały czas grupa młodych 
Tatarów czekała z tymi samochodami 
w Chersoniu, aby wraz z delegatami 
wrócić na Krym w jednej zorganizowa-
nej kolumnie.

Jakie jest dzisiaj życie Tatarów na 
Krymie? Jest to przede wszystkim życie 
w stanie całkowitej niepewności jutra, 
braku możliwości zorientowania się co 
akurat postanowi władza rosyjska, co 
się wydarzy jutro, a co za tydzień. Do 
jakich szkół będą musiały chodzić dzie-
ci tatarskie? Czy Rosjanie będą brać 
młodych mężczyzn do wojska i wysy-
łać na front doniecko-ługański do walki 
z Ukrainą? Z czego się utrzymywać, 
skąd i ile będzie pieniędzy? Bieda jest 
umacniającą się rzeczywistością. Czy 

celem polityki Rosjan jest doprowadzanie Tatarów do de-
speracji, aby zmusić ich do wyjazdu? A może liczą, że staną 
się agresywni, co byłoby najbardziej przez Rosję pożądanym 
stanem, bo umożliwiałoby ostre restrykcje wobec Tatarów.

My w Polsce już zapomnieliśmy o czymś takim. Poza tym 
nie mieliśmy nigdy do czynienia (oprócz pierwszej powojen-
nej dekady) z totalnym brutalnym zastraszeniem ze strony 
władzy. Nie bez przyczyny funkcjonował w naszym kraju 
dowcip, że z całego obozu socjalistycznego w polskim baraku 
jest najweselej. Coś w tym było. W baraku Tatarów na Krymie 
wesoło nie jest. Faktem jest, że przez ponad 20 lat Ukraina 
nie zrobiła dla Tatarów niemal nic. Umocniło się jednak przy-
zwyczajenie do normalności codziennego zachowania, mó-
wienia otwarcie, żartowania, krytykowania, planowania dzia-
łań w życiu, myślenia w kategoriach konkretów o przyszłości 
tatarskich dzieci. To wszystko zniknęło.

W rozmowie ze mną żona Mustafy Dżemilewa powiedzia-
ła, że do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy otrzymają po-
zwolenie wyjazdu na kongres. To właśnie ta obezwładniająca 
niepewność. Myślenie władzy idzie znaną drogą: „masz czuć, 
że twoje działanie i codzienne życie zależy tylko od naszej 
decyzji. My ci te decyzje w końcu ogłosimy, ale nie jest twoją 
sprawą, kiedy to zrobimy i co to będzie. Jak ci powiemy, wów-
czas masz się podporządkować i zamknięta sprawa”. Rosja-
nom zależy na stworzeniu maksymalnie dużej liczby Tatarów 
Krymskich, lojalnych wobec ich władzy. 

W mojej ocenie jedna z najważniejszych spraw dotycząca 
polskiej optyki wobec Tatarów Krymskich w ogóle nie została 
przez nikogo wspomniana. Dowodzi to, jak sądzę, jej natural-
ności i oczywistości, chociaż dla wielu obserwatorów w Pol-
sce wcale tak nie jest. Oto Tatarzy Krymscy, tak jak i Tatarzy 
Litwy i Polski, są europejskimi muzułmanami. Są Europejczy-
kami od setek lat. Ich obyczaje, zabawy, ubiory – po prostu 
kultura, są w oczywisty sposób europejskie. 

Czuję się wręcz zażenowany nadmienianiem, że relacje 
tatarskich mężczyzn i kobiet są „europejskie” i biegunowo 
odbiegają od egzotycznych obyczajów mieszkańców pustyń 
Orientu. Tatarzy Krymscy, pomimo historii swych cierpień, 
teraźniejszego doświadczania prób łamania tożsamości, są 
ludźmi pogodnymi, po prostu normalnie europejskimi o stan-
dardowej wysokiej osobistej kulturze, tworzącymi pozytywną 
aurę rozmowy i nawiązywania relacji.

W roku 2005 byłem na Krymie. Mieszkałem w domu tatar-
skiej rodziny, chodziłem na ich rodzinne uroczystości, w tym 

Uczestnicy kongresu: pierwszy od lewej Olgierd Chazbijewicz, drugi – Marek Moroń, 
piąty – Adas Jakubauskas, przewodniczący Związku Wspólnot Tatarów Litewskich.
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Po raz czwarty uczestniczyłem w Saban-
tuju w Kruszynianach. Tym razem w upal-
ną sierpniową sobotę 8 sierpnia 2015 roku. 
Na miejsce z żoną Asią dojechaliśmy 
dzień wcześniej, aby móc nacieszyć się 
spokojem tatarskiej wioski. Ulokowaliśmy 
się w agroturystyce „Na końcu świata”. 
Rankiem, po porannym joggingu, udali-
śmy się do meczetu posłuchać opowieści 
Dżemila Gembickiego. 

W tym czasie ludzi w Kruszynianach 
przybywało. Wiadomo, za sprawą Dżen-
nety Bogdanowicz i jej współpracowni-
ków ta miejscowość jest bardzo chętnie 
odwiedzana nie tylko podczas Saban-
tuja. Po wizycie w meczecie udaliśmy 
się na miejscowy mizar, gdzie kierowali 
się też inni zainteresowani. Urokliwość 
tego miejsca, podobnie jak na mizarze 
w Studziance, pozwala na zadumę i po-
znawanie przeszłości. Ten niepowtarzal-
ny klimat tatarskiej nekropolii podkre-
śla jej położenie w leśnym otoczeniu. 
Po zwiedzaniu cmentarza przyszedł 
czas na uroczyste rozpoczęcie święta, 
które rozpoczęło się od azanu. To mu-
ezin nawoływał z minaretu do wspólnej 
modlitwy. 

Łukasz Węda

SABANTUJ W KRUSZYNIANACH

i na wesela. Nieraz mówiono mi: „Marek, my jewropejskie 
musulmany. Pamiętajcie o tym”. Dziś, kiedy w Europie islam 
kojarzy się z bandami morderców z pustyń Bliskiego Wscho-
du, trzeba bardzo mocno pamiętać i mówić, że my w Europie 
mamy swój europejski islam. Od setek lat: w Polsce, na Li-
twie i Krymie. Ci muzułmanie byli i są dobrymi wyznawcami 
swej religii i dobrymi obywatelami swego kraju. Udowadniali 
to przez stulecia swego życia.

Tatarzy Krymscy nie chcą emigrować. Nie chcą tworzyć 
diaspory. Nie będą żadną falą imigracji. Nie opuszczą swej 
ziemi i kultury. Muszą jednak kształcić swe elity, co czynić 
mogą tylko poza Krymem. Jest to zadanie wielkiej wagi 
i znów Polska może być dla Tatarów Krymskich dobrym part-
nerem w tym dziele. Stypendia dla krymskotarskiej młodzie-
ży, wymiana wizyt i czynienie wszystkiego, co możliwe, aby 
utrzymać Tatarów Krymskich tam, gdzie chcą być i gdzie jest 
ich miejsce – w Europie.

Przyszłość Krymu będzie funkcją globalnej rozgrywki w XXI 
wieku. Być może, tak jak Polska wybiła się na niepodległość 
w wyniku globalnego rozłożenia sił w roku 1918, tak i naród 
Tatarów Krymskich będzie gospodarzem swej małej ojczyzny 
w wyniku wydarzeń, które nie sposób jeszcze przewidzieć. 
Wskazanie przywódców narodu krymskotatarskiego jest na-
stępujące: „Jeśli już musicie emigrować, emigrujcie na pogra-
nicze, do Ukrainy, do regionów graniczących z Półwyspem 
Krymskim, na tereny lewobrzeżnego Dniepru, prowincji cher-
sońskiej itd. To bowiem oznacza być jak najbliżej swej ziemi”.

W rozmowie z akademikami tureckimi padła z ich strony 
uwaga o teoretycznej opcji, jaką mogłaby wykorzystać Ukra-
ina. Otóż jeśli spojrzymy na mapę Chanatu Krymskiego, to 
zauważymy, że obejmował on nie tylko Półwysep Krymski, 
ale i regiony na północ od niego. Można wiec hipotetycz-

nie wyobrazić sobie decyzje władz Ukrainy o zmianie granic 
swej prowincji krymskiej, aby obejmowała niektóre tereny 
graniczące z półwyspem. Wówczas nie cały Krym byłby oku-
powany przez Federację Rosyjską. Jednak w sytuacji, kiedy 
Ukrainie wyrywa się kawały terytorium na wschodzie, ciężko 
będzie komukolwiek przekonać Kijów, że takie poszerzenie 
Krymu jest dobrym pomysłem. Należałoby ponadto prze-
prowadzić analizy prawne, czy jest w ogóle realne, i w jaki 
sposób należałoby przygotować pozew wobec Federacji Ro-
syjskiej jako prawnego następcy ZSRR o odszkodowania dla 
Tatarów Krymskich za straty i krzywdy poczynione im w roku 
1944. Agendy państw europejskich i USA mogłyby włączyć 
się we wskazanie właściwej instytucji, grupy prawnej dla 
opracowania takiej analizy.

Nie robię tu wszakże analizy politycznej, np. na temat roli 
nowo powołanej podczas kongresu instytucji, a mianowicie 
Kongresu Tatarów Krymskich w formule NGO. Czy i jak zmieni 
to i relacje i realną moc takich instytucji jak Medżlis i Kurułtaj? 
Jakie znaczenie ma niekandydowanie Mustafy Dżemilewa na 
przewodniczącego Kongresu i wskazanie przez niego na to 
stanowisko Refata Czubarowa? Nie analizuję również relacji 
części pozostających na Krymie Tatarów z Rosją. Tymi sprawa-
mi niechaj zajmą się eksperci. Pragnę tylko mówić o rosnącej 
konieczności pamiętania o Tatarach Krymskich i przy każdej 
możliwej sposobności naszego życia zawodowego i prywatne-
go dokładać cząstkę konstrukcji stałego wmontowania Tata-
rów Krymskich w naszą świadomość polityczną i moralną.

Zakończę słowami, którymi – głosem niemal tysiąca ludzi 
– zakończył się ankarski kongres: 

Millet, Vatan, Qırım – Naród, Ojczyzna, Krym!

Marek Moroń  

Na Sabantuj ściągnęli do Kruszynian ludzie z całej Polski. 
U góry: członkowie grupy rekonstrukcyjnej chorągwi komputowej.
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Następnie przenieśliśmy się na tere-
ny „Tatarskiej Jurty”, gdzie odbyło się 
ofi cjalne otwarcie Sabantuja i przemó-
wienia. Potem rozpoczęły się wystąpie-
nia. Oprócz gości z Polski licznie przy-
byli Tatarzy z Litwy, Białorusi, Rosji, 
Niemiec i Ukrainy. Byli przedstawiciele 
władz państwowych i samorządowych. 
Nie zabrakło lokalnych włodarzy i re-
prezentantów służb mundurowych. 
Przywitano osoby wspierające imprezę 
oraz uczestników. Na scenie pojawił się 
„Buńczuk” i tatarscy artyści z Krymu. 
Różnobarwne stroje i muzyka przenio-
sły widzów w tatarską niemalże bajkę. 
Święto pługa rozkręcało się na dobre. 
Zwiedzanie licznych stoisk wzbogacało 
wiedzę nie tylko z zakresu tatarskiej 
przeszłości, ale też poszerzało horyzon-
ty artystyczne. Nie zabrakło tatarskie-
go jadła i pokazów kulinarnych. 

Olbrzymie wrażenie zrobili podczas 
prezentacji członkowie Komputowej 
Chorągwi Hetmana Stefana Czarneckie-
go. W upale przeprowadzili widowisko-
wą musztrę i pokaz. Poza obozowiskiem 
można było postrzelać z łuku. Nie lada 
atrakcją okazał się konkurs kulinarny. 

Należało w nim zjeść jak najszybciej spe-
cjał gospodyni „Tatarskiej Jurty” – pie-
rekaczewnik. Sześciu śmiałków, w tym 
dwie panie, walczyło bardzo dzielnie. 
Zwycięzcy z apetytem długo jeszcze 
przeżuwali ostatnie kęsy. Całość popro-
wadził bardzo dynamicznie Dariusz Sza-
da-Borzyszkowski. Sabantuj był również 
dobrą okazją do spotkania z tatarskimi 
znajomymi z Polski i z zagranicy. Liczne 
rozmowy i wspomnienia ciągnęły się do 
późnych godzin nocnych.

Tekst i fot. Łukasz Węda  

PS. Miłym akcentem kruszyniańskiego 
święta było odznaczenie przewodniczą-
cego tamtejszej Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej MZR, Bronisława Tal-
kowskiego złotą odznaką „Za Opiekę 
nad Zabytkami”, przyznaną mu przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Gratulujemy przewodniczącemu 
tego zaszczytnego wyróżnienia i życzy-
my wielu jeszcze udanych działań dla 
dobra tatarskiej społeczności!

Musa Czachorowski 

W gorącą niedzielę 9 sierpnia br. w Białostockim Muzeum 
Wsi odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotografi i, zaty-
tułowanej „Tatarzy polscy w obiektywie Krzysztofa Muchar-
skiego”. Autora przedstawiać nie trzeba: znany jest dobrze, 
chociażby ze zdjęć, które od lat ukazują się w każdym właści-
wie numerze naszego kwartalnika. Jak napisano w informacji 
o wystawie: „od wielu lat obserwuje społeczność tatarską, 
dokumentując ważne, doniosłe momenty łączące całą grupę 
oraz prywatne, rodzinne wydarzenia. Zatrzymując w obiek-
tywie aparatu ulotne chwile, umożliwia widzom poznanie 
zwyczajów, obrzędów i miejsc z nimi związanych”. I tak jest 
w istocie: Krzysztof z aparatem w dłoni, robiący zdjęcia jest 
stałym elementem rozlicznych imprez organizowanych przez 
Tatarów lub w jakiś sposób z Tatarami związanych. 

Na wystawę, wpisującą się w rok 90-lecia Muzułmańskiego 
Związku Religijnego, przybyło liczne grono Tatarów, m.in. Dże-
mila Smajkiewicz-Murman i Adam Murman z Gdańska, Danuta 
Kuczyńska i Grzegorz Dżemil Bohdanowicz z Warszawy oraz 
Halina Szahidewicz, Maciej Rodkiewicz, Lilla Świerblewska, 
Dżenetta i Jan Adamowiczowie z Białegostoku. Gości powitał 
kierownik Białostockiego Muzeum Wsi dr Artur Gaweł, zaś au-
tor prezentowanych zdjęć, Krzysztof Mucharski, opowiedział 
krótko o swej pasji fotografowania wydarzeń ważnych, ale 
i tych najzwyklejszych, codziennych. Głos zabrał również mu-
fti Tomasz Miśkiewicz, podkreślając znaczenie przedstawionej 
na wystawie zdjęciowej dokumentacji obejmującej spory okres 
z życia tatarskiej wspólnoty. To blisko czterdzieści zdjęć z lat 
2000–2015, będących swoistym świadectwem istnienia. Otwar-
cie wystawy poprzedziły występy taneczne członków Tatar-
skiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk”.

Po wernisażu odbyła się promocja książki Sulejmana Mu-
charskiego pt. „Niedokończona tatarska opowieść”, wydanej 

niedawno staraniem Muzułmańskiego Związku Religijnego 
(można o niej przeczytać w tekście Michała Łyszczarza pt. „Ta-
tarskie wspomnienia”). To kolejna pozycja z tatarskiego cyklu 
wspomnieniowo-wojennego, który, miejmy nadzieję, będzie 
kontynuowany. Książkę zaprezentował Musa Czachorowski, 
opowiadając o jej autorze i dziejach jego maszynopisu. Przez 
kilkanaście lat opiekowała się nim Halina Szahidewicz, po 
czym przekazała Czachorowskiemu. Dzięki staraniom zespołu 
wydawniczego, w którego skład wchodzą m.in. Barbara Paw-
lic-Miśkiewicz i Tomasz Miśkiewicz, oraz Ministerstwu Admini-
stracji i Cyfryzacji, które zaaprobowało wniosek wydawniczy, 
wspomnienia Sulejmana Mucharskiego zostały udostępnione 
czytelnikom, nie tylko z tatarskiej społeczności. 

Musa Czachorowski  

Fot. Krzysztof Mucharski  

Musa Czachorowski

TATARSKIE FOTOGRAFIE

Zaprezentowane fotografi e wywołały żywe zainteresowanie obecnych.

Dekoracja Bronisława Talkowskiego złotą odznaką 
„Za Opiekę nad Zabytkami”, przyznaną mu przez 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Musa Czachorowski

„KU NOWYM KIERUNKOM”
Wczesnym popołudniem 9 sierpnia br. 
przedstawiciele środowiska naukowego 
z Polski, Litwy, Białorusi i Rosji oraz dzia-
łacze społeczności tatarskiej spotkali się 
w Białostockim Muzeum Wsi na konfe-
rencji zatytułowanej „Ku nowym kierun-
kom. O potrzebie interdyscyplinarnego 
ujęcia badawczego kultury, tradycji i hi-
storii społeczności tatarskiej”. Jej orga-
nizatorem był Podlaski Oddział Związku 
Tatarów RP przy współpracy z Lokalną 
Grupą Działania „Szlak Tatarski” oraz 
Białostockim Muzeum Wsi, a odbywa-
ła się w ramach XVII Letniej Akademii 
Wiedzy o Tatarach, którą przygotowało 
Starostwo Powiatowe w Sokółce, Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak 
Tatarski oraz Muzułmańska Gmina Wy-
znaniowa MZR w Bohonikach.

Od wielu lat wzrasta wprawdzie zainteresowanie tatarszczy-
zną, jednak wciąż jest ono dość jednostronne. Długo postrze-
gano Tatarów wyłącznie z perspektywy historycznej, zajmując 
się prawie wyłącznie dziejami ich służby wojskowej oraz poło-
żeniem prawnym w strukturze społecznej dawnego Wielkie-
go Księstwa Litewskiego i Korony. Dopiero z czasem zaczęto 
podejmować inne tematy wiążące się m.in. z tatarską kultu-
rą, literaturą i religią, dostrzegając jej wielowymiarowość oraz 
współzależność poszczególnych zagadnień. To z kolei wykazało 
konieczność podjęcia działań interdyscyplinarnych, łączących 
badania naukowców z różnych dziedzin, co postuluje m.in. prof. 
Czesław Łapicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Specjalizuje się on w badaniach rękopiśmiennych tekstów Ta-
tarów, przede wszystkim kitabów oraz tefsirów, dzięki którym 
powstała oryginalna gałąź fi lologiczna– kitabistyka. 

Jak powiedział organizator konferencji dr Artur Konopacki 
z Uniwersytetu w Białymstoku, takie właśnie wieloaspektowe 
podejście do rozmaitych zagadnień pozwala na głębsze i szer-
sze wniknięcie w tematykę. Tym samym osiąga się znacznie 
bogatsze rezultaty prac badawczych. Zgodnie z tym na biało-
stockiej konferencji rzeczywiście zaprezentowano wystąpienia 
zróżnicowane, m.in. dr Stanisław Dumin (Muzeum Historyczne, 
Moskwa) przedstawił „Genealogię Tatarów litewskich w świe-

tle badań genetycznych”, dr hab. Agata Skowron-Nalborczyk 
(UW Instytut Orientalistyczny) omówiła „Badania nad Tatara-
mi w perspektywie religioznawczej”, dr hab. Joanna Kulwicka-
-Kamińska i dr Magdalena Lewicka (UMK Toruń) przybliżyły 
„Instytucjonalne formy badań nad Tatarami WKL”. Tematem 
wykładu dr Zoriny Konopackiej (Akademia Nauk, Białoruś) 
było „Białoruskie spojrzenie na badania nad Tatarami w per-
spektywie ostatnich 20 lat”, a mgr Jolanty Dragańskiej (UwB) – 
„Tatarzy w literaturze – perspektywa polonistyczna”. Piszący te 
słowa, którego wystąpienie dotyczyło literatury tatarskiej jako 
źródła wiedzy o społeczności, zapytany o potrzebę interdy-
scyplinarnych badań dotyczących tatarszczyzny stwierdził, że 
koniecznym wydaje się utworzenie nowego kierunku studiów 
– tatarystyki, np. na Uniwersytecie w Białymstoku: „To wręcz 
niezbędne! Mamy na polskich uczelniach m.in. hebraistykę, 
arabistykę, koreanistykę, sinologię, turkologię. A tatarystyka?”

Białostocka konferencja bez wątpliwości potwierdziła po-
trzebę łączenia działań badawczych, co postulują naukowcy 
zajmujący się tatarską tematyką. Dowodzi to również jej roz-
ległości i wzajemnych powiązań, w tym m.in. także z polską, 
litewską i białoruską historią oraz kulturą.

 Musa Czachorowski   
Fot. Krzysztof Mucharski  

DZIECI UCZĄ SIĘ RELIGII
W niedzielę, 13 września br. w gościnnych progach Szkoły Podstawowej 
nr 28 w Białymstoku odbyło się spotkanie inaugurujące kolejny rok nauki 
religii islamu dla dzieci. Otworzyła je i prowadziła Anna Mucharska z zarzą-
du białostockiej Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR, koordynatorka 
szkolnych zajęć religijnych. Obecni byli nauczyciele religii, rodzice oraz 
dzieci. W sumie gmina organizuje lekce religii dla około 40 pociech, po-
dzielonych na pięć grup wiekowych.

Podczas spotkania Anna Mucharska omówiła działania organizacyj-
ne, zaprezentowała książki, które będą wykorzystywane podczas lek-
cji, a także przedstawiła nauczycieli religii. Zajęcia z grupą I będzie 
prowadziła właśnie ona, z grupą II Sara Kartouma, z III – Maia Alhasan, 
z IV – Dagmara Sulkiewicz, z V – Ismail Osmanov i Ramil Khayrov.

Musa Czachorowski 
Fot. Krzysztof Mucharski 

Rodzice i dzieci na spotkaniu z okazji rozpoczęcia kolejnego 
roku nauki religii. U góry: Anna Mucharska prezentuje 

podręczniki. 

Na konferencję przybyli przedstawiciele społeczności tatarskiej z Polski, Litwy i Białorusi.
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Musa Czachorowski

PO TATARSKU W BIAŁYMSTOKU... 
Od 14 do 16 sierpnia 2015 roku na terenie Białostockiego Mu-
zeum Wsi odbywały się dwie ciekawe imprezy: III Festiwal 
Kultury Tatarskiej oraz VI Międzynarodowe Zawody Łucznic-
twa Konnego Tatarów Polskich. Ich organizatorami byli: Zwią-
zek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Stowarzysze-
nie Łucznictwa Konnego i Muzeum Podlaskie w Białymstoku. 
W bardzo bogatym programie można było obserwować nie 
tylko zmagania konnych łuczników z Polski, Iranu, Turcji 
i Szwecji. Pierwszego dnia zawodów w ramach toru polskie-

go przeprowadzono Memoriał Józefa Jusufa Konopackiego, 
upamiętniając tego wybitnego działacza tatarskiego zmarłe-
go w roku 2012, organizatora rozlicznych imprez kulturalno-
-społecznych, miłośnika i propagatora łucznictwa konnego.

Odbyły się ponadto pokazy sokolnicze, jazdy konnej 
i strzelania z łuku tatarskiego, można było zapoznać się 
ze sztuką kaligrafi i arabskiej połączonej z degustacją her-
baty po marokańsku, obejrzeć fi lmy o tematyce tatarskiej, 
uczestniczyć w wykładach historycznych, warsztatach gar-

barskich i szermierczych. Duże zaintere-
sowanie wzbudzała tatarska jurta. Przy 
takiej okazji nie mogło zabraknąć muzy-
ki i tańca – wystąpiły dwa tatarskie ze-
społy, dwa „Buńczuki”: jeden działający 
przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej 
MZR w Białymstoku, drugi – przy Fun-
dacji Tatarskie Towarzystwo Kulturalne. 
Trzecim był jak zawsze pełen ekspresji 
czeczeński Zespół Taneczny „Łowzar”. 
Przy takiej ilości zajmującej rozrywki po-
trzebne było coś dla pokrzepienia ciała. 
Zatem z tatarskimi specjałami, m.in. list-
kowcem, czak-czakiem i bakławą, przyby-
ła Elżbieta Muchla z Suchowoli oraz Ma-
ria Radecka z „Przysmaków Tatarskich” 
w Supraślu. W sumie pogoda dopisała, 
atrakcji było co niemiara, gości również, 
a co ważne – nikt się z łuku nie postrzelił.

Fot. Krzysztof Mucharski  

... I WE WROCŁAWIU 
Niecały miesiąc później, bo od 11 do 13 
września, łucznicy toczyli swe zmagania 
we Wrocławiu. Tam, na torze wyścigów 
konnych na Partynicach odbył się Puchar 
Euroazji w Łucznictwie Konnym, z udzia-
łem zawodników m.in. z Turcji, Niemiec, 
Francji, Węgier, USA i Polski. Zawody 
rozegrano w trzech konkurencjach – ko-
reańskiej, węgierskiej oraz polskiej, pole-
gających na strzelaniu w galopie do tarcz 
umieszczonych w różnych miejscach. Do-
datkowymi atrakcjami były m.in. stoiska 
z rękodziełem tatarskim, kram łuczniczy 
oraz stanowisko do strzelania z łuku. Od-
była się również prezentacja jazdy Straży 
Miejskiej. Dzieci miały okazję przejechać 
się na kucykach, zaś wszyscy mogli spró-
bować tatarskich potraw, z którymi przy-
jechali Maria i Lucjan Radeccy, gospoda-
rze „Przysmaków Tatarskich” w Supraślu. 
W sumie pogoda dopisała, konie i łucznicy 
także, ale i tak największym powodzeniem 
cieszyły się właśnie tatarskie smakołyki.

Tekst i fot. Musa Czachorowski  
We Wrocławiu także było na co popatrzeć, ale największym zainteresowaniem cieszyły się 

tatarskie przysmaki.

Łucznicy galopowali i strzelali, a na scenie prezentował się tatarski „Buńczuk” (na górze). 
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Lila Asanowicz

SOKÓLSKIE BRAMOCZYTANIE 
PO RAZ DRUGI

„Bohonicki Oddział Związku Tatarów RP otrzymał dota-
cję na realizację projektu >>Czytanie w bramie<< (...)” – 
tak rozpoczynała się relacja z pierwszego spotkania z 18 
czerwca 2015 r. Po raz drugi brama przy Placu Kościuszki 
w Sokółce zmieniła swój wystrój 27 sierpnia. Tym razem 
tematem cyklu spotkań były narodziny dziecka i zwią-
zane z tym obrzędy w pięciu kulturach: katolickiej, pra-
wosławnej, romskiej, żydowskiej i tatarskiej. Wszystkie 
„dziewczyny” z licznej grupy oddziału bohonickiego bar-
dzo się zaangażowały w przygotowania, ponieważ część 
pierwsza „czytania” z czerwca pokazała, że cieszy się on 
dużym zainteresowaniem.

Już od godzin popołudniowych przechodnie z zacieka-
wieniem śledzili montowanie nowych dekoracji, a nasze 
panie, wspierane przez koleżanki z Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku i młodzież, tworzyły klimat towarzyszący naro-
dzinom dziecka. Składały się na niego: bociany z tłumocz-
kiem w dziobie, duża kapusta z „noworodkiem” w środku 
i wszelkie akcesoria potrzebne niemowlęciu. Biblioteka 
przygotowała książki o tematyce etnografi cznej i jak zwy-
kle stał kosz z książkami „z odzysku”. Na stołach usta-
wiono potrawy do degustacji: herbatę według przepisu 
kuchni romskiej, z żydowskiej – ciasto Figaro i śledzia, 
z tatarskiej – baklawę i cukierki (sadoga), z katolickiej 
i prawosławnej – babkę piaskową, keks i wafelki oraz 
kawę, herbatę i wodę dla spragnionych. 

Pomimo upału słuchacze dopisali i najwytrwalsi zaję-
li miejsca na krzesełkach, niestety, na słońcu, natomiast 
część schroniła się w cieniu drzew pobliskiego parku. Na-
głośnienie, które udostępnił nam Sokólski Dom Kultury, 
było wystarczająco donośne i wystąpienia prelegentów 
słychać było na odległość. Gościliśmy też media z Sokółki 

i TV Białystok i relacje z tego zdarzenia ukazały się już 
w popołudniowych programach.

Tym razem o narodzinach i chrzcie w religii prawosław-
nej opowiadał dużo i bardzo ciekawie ksiądz Justyn Jaro-
szuk – gdzie chrzest następuje osiem dni po narodzinach. 
Nie zawiodła nas Lucy Lisowska – prezes Centrum Eduka-
cji Obywatelskiej Polska-Izrael, która bardzo szczegóło-
wo przedstawiła narodziny dziecka w religii żydowskiej. 
Wytłumaczyła, z jakiego powodu do tej pory stosuje się 
zabieg obrzezania u chłopców.

Alina Struczewska porównała tradycje i zwyczaje 
dawne przy narodzinach w rodzinie katolickiej i te już 
bardziej nowoczesne – obecne. Chrzest – azan w religii 
muzułmańskiej odbywa się inaczej i o tym opowiedziała 
Lucyna Jasińska. Na zakończenie zabrał głos Wojciech Ja-
nuszkiewicz, prezes Stowarzyszenia „Dziedzictwo Kultu-
rowe Igrył”, który opowiedział o chrzcie u Romów i jako 
ciekawostkę dodał, że dziecko dostaje wtedy drugie imię 
romskie. Pomiędzy wystąpieniami prelegentów młodzież 
czytała wiersze związane z narodzinami.

Mimo trwających jeszcze wakacji i urlopów frekwencja 
dopisała, a zainteresowanie tematem potwwierdzały licz-
ne pytania i wspomnienia z dawnych lat. Z powodu upału 
tym razem nie przedłużano spotkania i przy degustacji 
pięknie wyglądających i smakowitych potraw dyskutowa-
no o tradycjach dziadków i tych, które powstają w nowym 
pokoleniu.

Następna, poświęcona świętom, edycja „Czytanie 
w bramie” 19 września. Serdecznie zapraszamy.

Lila Asanowicz 
Fot. Krzysztof Frejus 

Przybyłych na kolejne sokólskie czytanie w bramie powitał Jan Adamowicz, prezes Związku Tatarów 
RP. Organizatorka imprezy Lila Asanowicz słuchała go uważnie...

Lucyna Jasińska opowiedziała jak 
przebiega azanienie dziecka w rodzinach 

muzułmańskich.m.in
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Lila Asanowicz

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ W TATARSKIM MECZECIE

11 września 2015 roku zapisze się na długo w pamięci 
mieszkańców Sokółki i Bohonik – tego dnia odwiedził nas 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Prezydent na pokładzie śmigłowca wylądował na sta-
dionie w Sokółce, gdzie został powitany przez burmistrza 
Sokółki – Ewę Kulikowską. Następnie udał się do kościo-
ła pod wezwaniem św. Antoniego i złożył wieniec przed 
Pomnikiem Zesłańców Sybiru oraz tablicą upamiętniającą 
ofi ary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Kolejnym 
miejscem wizyty był plac przy pomniku Józefa Piłsudskie-
go, złożenie wieńca, spotkanie z władzami i licznie przyby-
łymi mieszkańcami Sokółki.

Starosta w imieniu prezesa i pracowników Lokalnej 
Grupy Działania wręczył Prezydentowi szablę ofi cerską – 
symbol Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski. Potem nastą-
piła niezapomniana chwila dla Tatarów: pierwsza w historii 
wizyta urzędującego Prezydenta RP w meczecie w Boho-
nikach.

Teren wokół meczetu, sam meczet i zaproszeni goście 
zostali sprawdzeni zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 
W meczecie na spotkaniu mogła być nieliczna grupa człon-
ków Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Bohoniki. Pozo-

stałe osoby mogły uczestniczyć, stojąc na zewnątrz. Przed 
meczetem, Pomnikiem Historii, Głowę Państwa Polskiego 
powitał i zaprosił na spotkanie przewodniczący Muzułmań-
skiej Gminy Wyznaniowej MZR Bohoniki – Maciej Szczę-
snowicz.

Wewnątrz na Prezydenta oczekiwali – Mufti RP Tomasz 
Miśkiewicz, zarząd gminy muzułmańskiej w Bohonikach, 
przedstawiciele tatarskiej społeczności oraz media. Prze-
wodniczący gminy podziękował Prezydentowi za przyję-
cie zaproszenia, przedstawił Muftiego, członków zarządu 
MGW i przedstawicieli gminy bohonickiej. Każdy doczekał 
się uścisku dłoni. Po przywitaniu przez Muftiego głos za-
brał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Podziękował za 
możliwość spotkania, podkreślił, że polscy Tatarzy żyją tu 
od setek lat i mimo różnic etnicznych oraz wyznaniowych 
wszyscy stanowimy jedność, służąc Polsce. Uczcił też 
pamięć naszego nestora, 104-letniego zasłużonego mu-
zułmańskiego imama Stefana Mustafy Jasińskiego, który 
zmarł przed kilkoma dniami.

Prezydent Duda odniósł się również do tematu uchodź-
ców: „Chciałbym, aby wszyscy ci, którzy przybywają do 
Rzeczypospolitej, odnajdując się w naszym kraju, czuli we-

wnętrzną potrzebę służby dla 
swojej nowej ojczyzny i dla 
tego społeczeństwa, które tu 
żyje. Żeby szanowali obycza-
je, które zastali, kultywując 
swoje w sposób spokojny i to-
lerancyjny. Tak, jak państwo 
i państwa przodkowie czyni-
cie i czyniliście”. Podziękował 
Tatarom w imieniu Rzeczy-
pospolitej i życzył powodze-
nia na przyszłość oraz prosił 
o przekazanie życzeń rodzi-
nom i znajomym.

Wszyscy byli bardzo wzru-
szeni ciepłymi słowami, któ-
re Prezydent RP kierował 
do naszej społeczności. Na 
pamiątkę spotkania otrzymał 
grawerton z wizerunkiem me-
czetu i wpisał się do pamiąt-
kowej księgi. Dla nas były 
oczywiście wspólne zdjęcia.

Lila Asanowicz 
Fot. iSokolka.eu 

Prezydent RP Andrzej Duda w bohonickim meczecie. Po lewej stronie Prezydenta: Adam Mucha 
i Lila Asanowicz, po prawej: mufti Tomasz Miśkiewicz i Maciej Szczęsnowicz.
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Aleksander Miśkiewicz

70 LAT TEMU TATARZY WYRUSZALI 
W DROGĘ
W dziejach Tatarów polskich było 
to wydarzenie ważne, choć w swej 
treści bardzo smutne: opuścili ro-
dzinne strony, meczety i cmenta-
rze, aby udać się w daleką drogę, 
w nieznane. Celem tej wędrówki 
była Polska, z którą pragnęli być 
nadal związani. Zdawali sobie spra-
wę, że odeszła Ona z ich stron, i to 
na zawsze. Byli Tatarzy, którzy nie 
odważyli się porzucić swoich ziem, 
licząc, że jest to sytuacja tymcza-
sowa, że wszystko unormuje się na 
konferencji pokojowej kończącej 
drugą wojnę światową i Wileńsz-
czyzna i Nowogródczyzna, gdzie 
znajdowały się ich gniazda rodowe, 
powrócą do Polski. Jak wiemy, do 
takiej konferencji nigdy nie doszło 
i ziemie te nie powróciły w granice 
Rzeczypospolitej.

Nie wiemy dokładnie, ilu Tatarów 
polskich wyruszyło w drogę. Ponoć 
było ich ponad 2 tysiące, ale jest to 
tylko przypuszczenie, ponieważ nie 
jest znana dokładna liczba Tatarów 
przenoszących się na nowe tereny 
Polski, do końca lat pięćdziesiątych 
określanych Ziemiami Odzyskany-
mi. Wędrowali różnymi środkami 
transportu, docierając do miejsc 
przeznaczenia wyznaczanych przez 
Państwowy Urząd Repatriacyjny. 
Należeli do przesiedleńców z ziem 
kresowych, wspólnie z tamtejszy-
mi Polakami, często ich sąsiada-
mi, z którymi wspólnie wyruszyli 
w drogę na zachód. Niesłusznie 
uważani byli za repatriantów, prze-
cież opuszczali swoje ziemie, a nie 
powracali na nie. Jednak nazwa ta 
określająca osadników za Buga, co 
także było niesłuszne, na wiele lat 
przylgnęła do nich.

Pisałem już o tym wielokrot-
nie, ale jeszcze raz powtórzę, że 
osadnicy z rodowodem tatarskim 
osiedlali się, począwszy od War-
mii i Mazur, m.in. w: Ełku, Barto-
szycach, Olsztynie oraz Elblągu. 
Jechali na Pomorze, do Gdańska 
i Słupska, dalej na Pomorze Za-
chodnie, do Szczecina, Szczecinka, Wałcza, Stargardu i wsi 
Suchań położonej w powiecie stargardzkim. Osiedlali się 
też, tworząc duże skupiska, w Gorzowie Wielkopolskim 
i Trzciance, w mniejszych grupach w Krośnie Odrzańskim, 
Słubicach i Witnicy. Znaleźli się też na Dolnym Śląsku: we 
Wrocławiu, Oleśnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. 

Przypomnę również, o czym 
pisałem już wcześniej, że w więk-
szych skupiskach tatarskich, jak 
w Gorzowie Wlkp., Gdańsku czy 
Trzciance organizowano od nowa 
gminy wyznaniowe, początkowo 
nieofi cjalnie, z biegiem czasu ofi -
cjalnie; pierwszą w Gdańsku, gdzie 
posługi religijne udzielał swoim 
parafi anom imam Ibrahim Smaj-
kiewicz, były imam gminy muzuł-
mańskiej w Wilnie. Po jego śmierci 
imamami gminy gdańskiej byli m.in. 
jego syn Ali Smakiewicz, Adam Alje-
wicz i Bekir Jakubowski. 

Na Ziemiach Zachodnich posługi 
religijne niósł początkowo Mustafa 
Szehidewicz, który przez krótki cza-
su mieszkał z rodziną w Krzyżu w ów-
czesnym województwie poznańskim. 
Prawdopodobnie w jego mieszkaniu 
odbywały się pierwsze nabożeństwa 
bajramowe w latach 1946–1947. 

We wspomnianej wsi Słodkowo, 
gdzie osiedliło się kilka rodzin tatar-
skich, przez krótki czas mieszkał z ro-
dziną Selim Safarewicz, były imam 
gminy muzułmańskiej w Nowogród-
ku. On także niósł posługi religijne 
swoim parafi anom, w tym byłym 
mieszkańcom Nowogródka. Po prze-
niesieniu się z rodziną do Wrocławia 
już ofi cjalnie jako imam przewodni-
czył nabożeństwom podczas bajra-
mów, głównie w Gorzowie Wlkp., 
ale także nadawał imiona noworod-
kom podczas azanów oraz odpra-
wiał nabożeństwa żałobne, w czasie 
pogrzebów w kwaterze muzułmań-
skiej na Cmentarzu Komunalnym we 
Wrocławiu i Cmentarza Komunalne-
go w Krośnie Odrzańskim. Po jego 
śmierci w roku 1955 obowiązki imama 
przejął były muezin nowogródzki, 
Bekir Radkiewicz, który od samego 
początku osadnictwa zamieszkał 
z rodziną w Gorzowie Wlkp.

Z biegiem czasu przestały ist-
nieć skupiska tatarskie w kilku ma-
łych miejscowościach, skąd Tata-
rzy przenieśli się do Białegostoku, 
rozproszyli się po innych częściach 

kraju lub ulegli całkowitej asymilacji z otoczeniem. Nadal 
istnieje gmina muzułmańska w Gdańsku. Kilka lat temu 
z braku odpowiedniej ilości wiernych oraz imama zawieszo-
na została działalność gminy muzułmańskiej w Gorzowie 
Wlkp. W Szczecinie i we Wrocławiu nadal zamieszkuje kilka 
rodzin, świadomych swego tatarskiego rodowodu. 

Uczestnicy obchodów 50-lecia osadnictwa tatarskiego 
na Ziemiach Zachodnich przed wejściem do Muzeum 

Lubuskiego w Gorzowie Wlkp., 30-31 VIII 1995 r.

Tatarskie spotkanie w Wałczu, sierpień 1956 r.
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Kiedy jeszcze istniała gmina w Gorzowie Wlkp., jej 
członkowie (z Gorzowa Wlkp., Trzcianki, Szczecina i Wit-
nicy) nie wyrażali zgody na propozycję członków gminy 
gdańskiej odnośnie połączenia się obu gmin, nie wykazali 
również zainteresowania budową meczetu w Gdańsku. 

Należy jeszcze wspomnieć, że w owych latach Tatarzy 
na Ziemiach Zachodnich, w tym młodzież, intensywnie 
działali na rzecz swojej społeczności. Spotkania odbywały 
się podczas letnich wakacji lub ferii we Wrocławiu i Jeleniej 
Górze, a także w położonej wśród jezior Trzciance, podob-
nie jak w Szczecinku oraz Wałczu. W Gorzowie Wlkp. or-
ganizowano prywatki, wspólnie witano Nowy Rok, nawet 
w jedną z sierpniowych sobót 1962 roku spotkano się na 
ogólnokrajowym balu tatarskim. Czas ten już bezpowrot-
nie minął. Ze wszystkich skupisk tatarskich, powstałych 

w latach 1945–1950, tj. w okresie osadnictwa na nowych 
terenach Polski północnej i zachodniej, pamięć o nim na 
dłużej przetrwała wśród Tatarów zamieszkałych w Gdań-
sku. Nie wiadomo tylko na jak długo...

Aleksander Miśkiewicz  

1. O historii gminy muzułmańskiej w Gdańsku: S. Chazbijewicz, Hi-
storia Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku po 1945 roku, 
„Przegląd Tatarski”, cz. 1, nr 2, 1436/2015, s. 23–26; „Przegląd Ta-
tarski”, cz. 2, nr 3, 1436/2015, s. 14–18.

2. Dziejom Tatarów na Ziemiach Zachodnich poświęciłem książkę 
„Tatarzy na Ziemiach Zachodnich Polski w latach 1945–2005”, Go-
rzów Wielkopolski 2009, Wydawca: Wojewódzka i Miejska Bibliote-
ka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. 

Liliana Narkowicz

O TATARACH Z MOJEJ WILEŃSZCZYZNY 
I LITWY (2)
Zakończona w roku 1631 rewizja dóbr tatarskich dokona-
na przez Jana Kierdeja, potwierdza, że w latach 1623–1631 
niełatwo było odróżnić Tatara ziemianina od pozostałych, 
a tym samym podać dokładną liczbę ziemiaństwa tatar-
skiego. Przeważnie najstarsi synowie siedzieli z ojcami 
na gospodarstwie, a młodsi żyli poza rodzinną zagrodą 
z własnego rzemiosła, trudniąc się kurierstwem, rzemio-
słem, furmaństwie, bądź przebywając u możnowładców na 
służbie. W swoim sprawozdaniu m.in. napisał: „Pod Wilnem 
w Łukiszkach, na Niemieży, w Rudominie, w Sorok Tatarach, 
w Kołnotarach, Kordokłach i na Wace mało takich, co swoje 
obejścia mają i handlami się bawią, ale wszyscy na małych 
spachciałych, w jednym domu kilka ich mieszka, i synów 
dorosłych niemało mając […]”. Młodzież nadal zaciągała 
się do wojska. Jedni z obowiązku, drudzy dla pieniędzy. 
Lokalny spis Tatarów miał wyjawić, ilu z ich powinno pła-
cić pogłówne. W dokumencie historycznym zapisano tylko 
tych „[...] którzy jeno dziełem rycerskim się bawią, a z go-
spodarstwa żyją”.

Dopiero po roku 1660 sytuacja zaczęła się polepszać 
i stopniowo zaczęto 
zrównywać Tatarów we 
wszystkich prawach ze 
szlachtą polską i litew-
ską. Niestety, zniesma-
czeni i rozproszeni Tata-
rzy już nie byli w stanie 
wystawić w błyskawicz-
nym tempie swoich cho-
rągwi w pełnym uzbro-
jeniu, z doskonale utrzy-
manymi i wypielęgnowa-
nymi końmi. W Księstwie 
Warszawskim odzyskali 
wszystkie prawa poli-
tyczne. W Królestwie 
Kongresowym zajmowali 
wysokie urzędy w ad-
ministracji państwowej 
i byli wybierani na po-
słów do Sejmu. Z relacji 

historyków doby międzywojennej wynika, że był to naród 
bardzo pracowity, wybitny w wojskowości. Na Litwie Tata-
rzy wręcz wzorowo zajmowali się rolnictwem, hodowlą ty-
toniu, ogrodnictwem i pszczelarstwem. Doskonale spraw-
dzili się jako rzemieślnicy (głównie garbarze) oraz hodow-
cy kaczek i gęsi. W międzywojniu doskonale sprawdzili 
się jako wysokiej rangi urzędnicy instytucji państwowych. 
Rzadko natomiast zajmowali się handlem lub przemysłem, 
uważając tę działalność za uwłaczającą ich godności.

Największa wspólnota tatarska na Litwie liczy obecnie 
pół tysiąca osób i mieszka w miasteczku Niemież. Ich pro-
toplaści stanowili osobistą ochronę księcia Witolda, który 
za wierną służbę pozwolił im brać tyle wolnej ziemi, ile 
potrzebowali. Nikt jej nie mierzył i właśnie ona dała nazwę 
podwileńskiej miejscowości. Niemież, czyli ziemia, która 
nie była odmierzana, a każdy żołnierz mógł jej wziąć sobie 
tyle, ile potrzebował, by wykarmić swoją rodzinę. 

Tatarzy niemieżańscy twierdzą, że to dzięki ich przod-
kom zjawiły się na Litwie ogórki, czosnek i majeranek. Na 
słynnym marcowym wileńskim Kiermaszu Kaziukowym Ta-

tarzy zawsze mają swoje, 
oblegane przez kupują-
cych, stoiska z potrawa-
mi. W mig znikają mię-
śniki, cebulniki (z gęsiny) 
i pierekaczewniki. Jednak 
przeciętny wilnianin zna 
tylko smak dostępnej 
w sklepach spożywczych 
tatarskiej kiełbasy z ko-
niny i restauracyjnego 
„śledzika po tatarsku”, 
czyli z przysmażanymi 
na oleju warzywami (ce-
bula, marchew, czosnek, 
bakłażan lub ogórek), nie 
będąc wcale pewnym, 
czy rzeczywiście jest to 
potrawa rdzennie tatar-
ska, czy przywędrowała 
z Krymu. Prywatnie by-

Mizar w Sorok Tatarach.
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łam częstowana przez Tatarów pieczoną baraniną, krup-
nikiem na mięsie, kaszą ryżową z rodzynkami, pilawem, 
oładkami (dżajmami) z mąki pszennej, kompotem z niepa-
rzystej ilości owoców z dodatkiem ryżu i chałwą zrobio-
ną domowym sposobem. Niestety, najmłodsze pokolenie 
większości tych tajemnic kulinarnych już prawie nie zna. 
Zawsze też byłam ciekawa, jak w rzeczywistości jest ze stu-
listnikiem. Znam go jako tatarski przysmak – pyszne ciasto 
z miodem i bakaliami. Jednak w litewskich restauracjach 
reklamuje się go jako tradycyjny specjał karaimski.

W Niemieżu, dzięki środkom unijnym, wyasygnowanym 
przez samorząd rejonu wileńskiego, rozpoczęto budowę 
Centrum Kultury Tatarskiej. Stanie w pobliżu meczetu 
wzniesionego w roku 1909 (fundacja księcia Aleksandra Il-
lasewicza). Jak i każdy inny, również tutejszy skierowany 
jest na Wschód, na Mek-
kę. Jego kopułę wieńczą 
półksiężyc i gwiazda. 
Wnętrze zdobią wiszą-
ce na ścianach muhiry, 
na podłodze leżą nama-
złyki, czyli modlitewne 
dywaniki. Jest kilka wy-
dań Koranu, z których 
najcenniejszy, spisany 
po arabsku i oprawio-
ny w skórę, liczy kilka 
wieków. Czas jakby tu 
poniekąd zastygł: część 
męska i część żeńska 
są od siebie oddzielone 
ścianką. Ta separacja 
pozwala skoncentrować 
się na modlitwie i na my-
ślach o Bogu. Kobiety 
muszą wkładać chusty, 
mężczyźni – tureckie 
czapeczki. Wszystko po 
to, „by żaden włos nie spadł z głowy nikomu w tym domu”. 
To pamiętam jeszcze z opowiadań dziadka, jak i datę – 
1684, rok wybudowania pierwszego meczetu w Niemieży.

Dziś w niemieżańskim meczecie zgodnie z odwieczną 
tradycją nabożeństwa odbywa się w języku arabskim, choć 
znają go tylko nieliczni. Kiedyś odprawiano i po polsku, i po 
rosyjsku (w innych meczetach także po turecku), aby ludzie 
lepiej rozumieli, ale także ze względu na nakaz poszcze-
gólnych władz. Duchowny, czyli mułła, to zawsze mężczy-
zna, koniecznie piśmienny, umiejący interpretować Koran. 
Wszystkich muzułmanów, rozproszonych po Azji, Afryce 
i Europie, łączy nie tyle pochodzenie czy narodowość, ile 
islam, czyli „oddanie siebie Bogu” wedle nauki Mahometa. 
Naoczny świadek wspominał o tym, że w połowie XIX w. 
Niemież miał tylko jeden arabski egzemplarz Koranu, któ-
rym musiał się dzielić z innymi osadami, w tym w Rudomi-
nie. Jednak zaspokajało to potrzeby Tatarów. Arabskiego nie 
rozumieli, ale ważne było spotykanie się, by razem przeby-
wać i szczerze się modlić, bo „Bóg, który zna wszystkie języ-
ki lepiej niż człowiek, pojmie jego modlitwę”.

Asymilacja językowa wciąż postępuje. Mimo wszystko 
dobrze, że dzisiaj przy Ambasadzie Tureckiej w Wilnie dzieci 
tatarskie mogą uczyć się języka tureckiego, a młodzież może 
studiować arabistykę. Przed wiekami już od 6 roku życia 
nauczyciel (hodża) uczył dzieci tatarskie Koranu w domu, 
a potem mułła w szkole przy meczecie. Podobno swego 
języka w mowie potocznej Tatarzy używali przez pierwsze 
300 lat pobytu na Litwie. Dzisiaj mieszkający w Niemieżu 
i Sorok Tatarach na Wileńszczyźnie (pierwszy meczet w tej 

wsi wybudowano w roku 1558) przeważnie mówią po polsku 
i rosyjsku. A z Kowna i Rejż koło Olity – po litewsku. 

Czas i zachodzące w nim przemiany doskonale ilustruje 
mizar przy świątyni w Niemieżu. Znajdujące się tu nagrobki 
są w językach arabskim, polskim, rosyjskim i litewskim. Na 
kamieniach wyryte sentencje arabskie z Koranu, półksię-
życe i gwiazdy. Wszystkie skierowane (głowami niebosz-
czyków) w stronę Mekki. Kiedyś zmarłych nie wkładano 
do trumien. Najpierw zawijano w całuny z białego płótna 
i przykrywano ciemnozielonym lub czarnym materiałem 
i łożono na luźnych deskach. Tatarskie pieśni żałobne są 
zbliżone do okolicznych ludowych. Ta asymilacja dotyczy 
zresztą nie tylko rytuałów, ale także życia codziennego, 
zwyczajów i obyczajów. Jednak wielu Tatarów w Niemie-
żu, jak i przed wiekami ich praojcowie, modli się pięć razy 

dziennie, jada wyłącznie 
potrawy tylko czyste – 
halal, a nawet kupuje 
perfumy robione na ba-
zie olejków, a nie alko-
holu. Coraz mniej jednak 
takich, którzy zakazane-
go przez islam alkoholu 
nie spożywają w ogóle.

W połowie XIX w. od-
notowano w wojewódz-
twach wschodnich (te-
reny obecnej Polski, Bia-
łorusi, Litwy i Ukrainy) 
przeszło 100 meczetów 
bądź domów modlitwy 
zorganizowanych przy 
majątkach zamożnych 
Tatarów. W II Rzeczy-
pospolitej naliczono ich 
już jedynie około trzy-
dziestu. W porównaniu 
do bogatego Konstanty-

nopola w naszych stronach meczety budowano skromne, 
przeważnie drewniane, bez minaretów. Nie było też przy 
nich przytułków dla ubogich (pomaganie biednym to jeden 
z podstawowych obowiązków religii muzułmańskiej).

Ciekawe spostrzeżenia z życia Tatarów zamieścił w swo-
ich wspomnieniach poeta doby romantyzmu, Władysław 
Syrokomla (Ludwik Kondratowicz), szlachcic i dzierżawca 
Borejkowszczyzny koło Niemieża. Z wielką sympatią pod-
kreślał ich pracowitość, stronienie od alkoholu, przestrze-
ganie zasad moralnych, emanowanie „duchem spokoju, 
umiarkowania i pracy”. Obserwował również ich wierzenia, 
czary i przesądy. Po przestudiowaniu starych dokumentów 
bardzo chwalił miejscowych tatarskich kniaziów, którzy po 
powrocie z wojen zrzucali zbroje i, zamiast wypoczywać, 
brali się za sochę i uprawiali rolę. Doceniał też kniahinie, 
które wbrew zwyczajom krymskim, uprawiały warzywa 
i zajmowały się haftowaniem. 

Nie sposób ukryć, że dzieje Polski i Litwy oraz mieszka-
jących w nich narodów są mocno splecione z losami Tata-
rów. Nie przypadkowo przecież wątki tatarskie znajdziemy 
w twórczości Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, 
Elizy Orzeszkowej i innych znanych pisarzy polskich. Choć 
w historii negatywnie zapisały się dawne napady Turków 
i Tatarów, trudno jednak zarzucić im brak lojalności, dziel-
ności i odwagi, gdy stali się obywatelami Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego, a później Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów. Z myślą o wolnej ojczyźnie walczyli w powstaniach 
1831 (oddział Tatarów wileńskich) i 1863, w roku 1794 brali 
udział w insurekcji kościuszkowskiej i insurekcji wileńskiej. 

Nagrobek ppłk. Macieja Sulkiewicza na cmentarzu w Wilnie-Śnipiszkach.
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Podczas wojny napoleońskiej 1812 roku był utworzony 
szwadron Tatarów litewskich, dowodzony przez kapitana 
Samuela Murzę Ułana.

Podczas wojny lat 1919–1920 Tatarzy również wystawili 
własną jednostkę – Tatarski Pułk Ułanów im. Mustafy Ach-
matowicza, którego dowódcami byli w różnych okresach 
wojny, raz Polacy, raz Tatarzy, a wśród nich generał Alek-
sander Romanowicz. Proporzec Szwadronu Tatarskiego 
z gwiazdą i półksiężycem była często mylona z herbem ro-
dziny Tyszkiewiczów – Leliwą, tym bardziej że hrabia Jan 
Michał Tyszkiewicz z Waki, w XIV–XVI w. będącą osadą ta-
tarską, wystawił własnym sumptem oddział, który wszedł 
w skład słynnego 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Tam właśnie, 
od 1936 roku wszyscy poborowi Tatarzy odbywali obowiąz-
kową służbę wojskową, w 1 Szwadronie, który ofi cjalnie nosił 
nazwę „Tatarskiego”. Stało się to na 
prośbę społeczności tatarskiej skie-
rowaną do Ministerstwa Spraw Woj-
skowych. Stan poborowych Tatarów 
nie był zbyt duży, więc w szwadro-
nie tym służyli także Polacy. Cały 
pułk stacjonował w Nowej Wilejce 
koło Wilna (obecnie w granicach 
miasta). Jego ułani, jedni i drudzy, 
do nut piosenki piłsudczyków „My, 
Pierwsza Brygada”, śpiewali:

Nie formowali nas w koszarach, 
Nie znaliśmy żołnierski znój, 
Nie spaliśmy na twardych narach 
Lecz poszliśmy od razu w bój. 

My, wileńska jazda 
Półksiężyc i gwiazda 
Walczymy cały czas, 
Choć mało nas, choć mało nas…

Należy dodać, że w okresie mię-
dzywojennym naukowcy przepro-
wadzili wiele badań dotyczących religii i kultury tatarskiej. 
Zajęli się też ich antropologią. Prof. Benedykt Dybowski 
ocenił, że osoby pochodzenia tatarskiego odznaczały się 
wzrostem miernym (ok. 162 cm), ręce i nogi miały małe, 
włosy ciemne i gęste, zarost na twarzy słaby, oczy piwne, 
brwi szerokie i ciemne, rzęsy czarne i długie, nos prosty, 
regularny. Natomiast statystyka ludności tatarskiej wciąż 
była niezbyt ścisła, z powodu rozproszenia z powodów 
osobistych, jak i spowodowanego przez rozbiory dokona-
nych przez Austrię, Prusy i Rosję. 

O ile mi wiadomo, najstarsza lustracja została przeprowa-
dzona w XVI w. i wykazała 200 tys. Tatarów. W XVII w. liczba 
ta spadła przynajmniej o połowę. Na początku XIX w. w gu-
berniach wileńskiej, grodzieńskiej i mińskiej naliczono 50 
tys. głów, a w Królestwie Polskim – tysiąc. W roku 1853 od-
notowano w Wilnie 333 Tatarów, w guberni wileńskiej – 1874, 
w kowieńskiej – 1543. Byli to obywatele ziemscy, okoliczna 
szlachta i mieszczanie rozproszeni po miastach i miastecz-
kach. W okresie międzywojennym zliczono 67 miejscowości 
zamieszkałych przez ludność tatarską. Z upływem czasu ich 
liczba znacznie się zmniejszyła. Cieszy jednak fakt, że Tata-
rzy mieszkają jeszcze w Trokach, dokąd po raz pierwszy tra-
fi li w końcu XIV w. Obowiązki przewodniczącego Wspólnoty 
Tatarskiej w rejonie trockim w latach 1997–1999 pełnił Alek-
sander (Ali) Melech, absolwent Konserwatorium Wileńskie-
go. Z okazji 600-lecia przybycia Tatarów na Litwę założył 
Tatarski Zespół Folklorystyczny „Alije” (choreograf Rimma 
Šimkunienė), który propaguje kulturę tatarską i obyczaje. 

Podobny cel ma Klub Seniorów Tatarskich, zorganizowany 
przez Melecha w roku 2011 roku w Grzegorzewie. Zrzesza 
on wprawdzie tylko 20 osób, ale nie przeszkadza to spotkać 
się, dzielić wspomnieniami, pośpiewać, dając młodszemu 
pokoleniu wzór do naśladowania, jak w prosty sposób moż-
na zadbać o rodzime tradycje.

Według źródeł historycznych protoplastą rodu Mele-
chów był trębacz królewski o imieniu Melech, właściciel 
gruntu w Wace pod Wilnem. Przybył na Litwę około roku 
1510 wraz z innymi Tatarami zawołżańskimi. Melechowie, 
służąc królowi Zygmuntowi I, a więc Koronie i Litwie, na-
leżeli wraz z innymi rodakami do Tatarów królewskich. Za 
zasługi otrzymali wysokie stanowiska i nadania. Zostali 
wpisani do szlachty litewsko-tatarskiej guberni wileńskiej. 
Pieczętują się herbem Przyjaciel.

Szacuje się, że dziś na Litwie 
mieszka około 4 tysięcy Tatarów 
(niektóre źródła podają 3200). Jed-
nak nie wszyscy są zrzeszeni we 
wspólnotach. Muftim litewskich 
muzułmanów jest Romas Jakubau-
skas, a przewodniczącym Związku 
Wspólnot Tatarów Litwy (Lietuvos 
totorių bendruomenių sąjunga) 
Adas Jakubauskas. 

Mimo wszystko nazwisko Ja-
kubowski na Litwie nie zanikło. 
Rodzina mojej byłej klasowej kole-
żanki, niezależnie od kilkakrotnej 
zmiany władz, potrafi ła zostać Ja-
kubowskimi. 

Na zakończenie chciałabym 
przypomnieć o niedawno odsłonię-
tej w Wilnie tablicy pamiątkowej, 
upamiętniającej przedwojenne-
go muftiego Jakuba Szynkiewicza 
(1884–1966). Co prawda ta informa-
cja była już podana w „Przeglądzie 
Tatarskim” (nr 4/2014, s. 3), ale my-

ślę, że przynajmniej niektórych czytelników może zaintere-
sować jej tekst. W tłumaczeniu z litewskiego napis brzmi:

W tym domu, w latach 1926–1944 siedzibie mufi atu – naj-
wyższego ośrodka duchownego muzułmanów, pracował dr 
Jakub Szynkiewicz, mufti, najwyższy duchowny przywódca 
muzułmański, który w czasie II wojny światowej ratował lu-
dzi od nazistowskiego ludobójstwa oraz represji sowieckich. 

Tablica została umieszczona przy ulicy Ostrobramskiej 
7, w sąsiedztwie Bramy Bazylianów, za którą był w swoim 
czasie więziony Adam Mickiewicz (tu pisał „Dziady”), gdzie 
obecnie znajduje się słynna Cela Konrada. To prawda, że 
mufti Szynkiewicz swoje urzędowanie w Wilnie rozpoczął 
w roku 1926, jednak nie przy Ostrobramskiej i nie w tej ka-
mieniczce, tylko przy dawnym Zaułku Świętomichalskim, 
w budynku Kwestorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego. 
Na ul. Ostrobramską (obecnie Aušros Vartų g.) mufti prze-
niósł się dopiero w roku 1935. Datą właściwą byłyby więc 
lata 1935–1939. Nie należy też zapominać, że Jakub Szyn-
kiewicz w latach 1926–1939 był muftim na Rzeczpospolitą 
Polską. O czym tablica litewska oczywiście nie wspomina. 

Lata 1939–44 to już inny temat. Po napadzie Niemiec hi-
tlerowskich na Polskę, mufti dr Jakub Szynkiewicz opowie-
dział się po stronie Litwy, wówczas krajem neutralnym i zo-
stał jej obywatelem. W roku 1944 wyemigrował do Egiptu. 

Liliana Narkowicz  

Tablica pamiątkowa (Wilno, ul. Ostrobramska 7) ku czci 
muftiego Jakuba Szynkiewicza (2015).
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W ciepły i słoneczny 1 maja 2015 roku 
zorganizowaliśmy wycieczkę po mi-
zarach byłych Kresów, a dzisiaj za-
chodniej Białorusi. Do II wojny świa-
towej zamieszkiwała tu największa 
liczba Tatarów Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. 

Najpierw odwiedziliśmy miastecz-
ko Mir w rejonie korelickim. Obecnie 
mieszka tutaj co najmniej 15 Tatarów. 
Są to przedstawiciele rodzin: Szun-
kiewiczów, Szehidewiczów, Smol-
skich, Muchów, Bohdanowiczów. 
Przed wojną społeczność tatarska 
w Mirze była liczniejsza, żyli tam jesz-
cze Miśkiewiczowie, Gembiccy, Bajra-
szewscy, Koryccy. Jeden z Miśkiewi-
czów – Jan (lub Jachja) – był imamem 
mirskiego meczetu. Po roku 1945 
wraz z żoną wyemigrował do Polski. 
Tatarzy w Mirze zamieszkiwali na jed-
nej ulicy: Tatarskiej, nieopodal rzeki 
Miranki i zamku. Kilometr na północ 
od niego znajduje się mizar. Zajmu-
je wielki plac, ale większość grobów 
w starej części nie jest oznaczona. Nowe groby rozlokowa-
ne są po stronie zachodniej i południowej. Udało się nam 
odnaleźć najstarszy nagrobek z inskrypcją z roku 1827, któ-
ry był na grobie Koryckiego. 

Spoczywają tu Miśkiewiczowie (m.in. imam meczetu 
w Mirze Abraham Miśkiewicz, 1770–1867), Safarewiczowie 
(imam Mustafa, ?–?, i jego żona Aseja, ?–1869), Jakubowscy, 
Chasieniewiczowie, Szunkiewiczowie (m.in. imam Jakub), 
Koryccy, Żdanowiczowie, Jasińscy (Chusejn syn Aleksan-
dra, ?–1943, zamordowany przez partyzantów. Mieszkał 
na wsi obok Mira. Po wojnie jego żona i syn wyemigrowali 
do Polski), Aleksandro-
wiczowie, Bajraszew-
scy, Bohdanowiczowie, 
Wiosnowscy, Gembiccy, 
Milkamanowiczowie, 
pochodzący z Lacho-
wicz Murziczowie (m.in. 
imam Dawid), Mucho-
wie, Półtorzyccy, Smol-
scy, Fungałowie, Szaba-
nowiczowie, Szehidewi-
czowie. Obecnie cmen-
tarz jest całkowicie za-
pełniony i trzeba będzie 
chować zmarłych poza 
nim. Dzień pamięci na 
mizarze – zgodnie z tra-
dycją przypada w pierw-
szą sobotę czerwca. 

Kolejnym punktem 
wyprawy były Koreli-
cze. Tatarów mieszka tu 
niewielu – do 10 osób, 

m.in. Miśkiewiczowie z Horodyszcza, 
Szczęsnowiczowie i Aleksandrowi-
czowie. Nieopodal, na wysokiej górze 
położony jest mizar, nieczynny już od 
lat 70. – nieogrodzony, zapuszczo-
ny, zarośnięty szypszyną i zawalony 
śmieciem. Grobów ponad 20, ale z in-
skrypcjami tylko trzy. 

Z Korelicz skierowaliśmy się na 
Walewkę i jezioro Świteź. Przy tym 
szlaku znajduje się wieś Zabłocie 
– dawny tatarski majątek na Nowo-
gródczyźnie, niegdyś rodzinna posia-
dłość Zabłockich. W XX wieku w Za-
błociu mieszkali Kozakiewiczowie, 
ale wyjechali do Nowogródka i Iwi. 
Na mizaru znaleźliśmy ponad 25 gro-
bów. Inskrypcje były jedynie na 12 – 
Zabłockich, Koryckich, Sobolewskich, 
Józefowiczów. Odnajdujemy znane 
osoby: majora Romana Zabłockiego 
syna Stefana, generała-majora Amu-
rata Zabłockiego syna Jana, pułkow-
nika Jakub Zabłockiego syna Jana. 
Cmentarz nieogrodzony, bardzo za-

rosły krzakami.
Po Zabłociu ruszylismy przez Świteź do Horodyszcza. 

To ładnie miasteczko w rejonie baranowickim. Obecnie 
żyje tam jeden Tatar – Sulejman Aleksandrowicz, a rodzina 
Szczęsnowiczów ma dom na lato. Do wojny większość ro-
dzin tatarskich mieszkała na ulice Tatarskiej, która nazywa 
się teraz Proletariacka. Inni Tatarzy mieszkali we wsi Bryk-
sicze. Po wojnie sporo rodzin wyjechało do Polski. Między 
miasteczkiem i wsią na wysokiej górze leży mizar, bardzo 
zarośnięty i zaniedbany. Pochowani są na nim Miśkiewiczo-
wie, Gembiccy, Aleksandrowiczowie, Waabowie, Safare-

wiczowie, Jakubowscy, 
Muchowie, Bohdano-
wiczowie, Konopaccy. 
Miśkiewiczowie do Ho-
rodyszcza przenieśli się 
z Lachowicz – pierw-
szym był Dawid syn 
Mustafy i Marii z domu 
Abramowicz, który 
z żoną Aminią z domu 
Aleksandrowicz miał 
dzieci: Stefana, Chu-
sejna, Chasienia, Zofi ę, 
Marię, Sulejmana. Ste-
fan i Chusejn mieszkali 
w Moskwie, gdzie zo-
stali rozstrzelani w roku 
1938. Zofi a i Maria żyli 
w Słonimie, Sulejman 
w Koreliczach, a Cha-
sień po wojnie wyjechał 
do Polski. Żona Dawi-
da – Aminia – miała ro-

Józef Jakubowski 

PIELGRZYMKA TATARSKIMI ŚLADAMI 
NA ZACHODNIEJ BIAŁORUSI 

Meczet w Łowczycach.

Nagrobek generała majora Amurata Zabłockiego 
(1839–1903) na mizarze w Zabłociu.
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dzeństwo: Adama, Fatymę (po mężu Waab), Alżę (po mężu 
Safarewicz), Jakuba. Ten ostatni ponad 50 lat przepracował 
na poczcie w Jurburgu, Horodyszczu, Uździe. 

Jego pierwszą żoną była Fatyma Miśkiewicz z Lachowicz 
(siostra wspomnianego Dawida), z którą mieli dwie cór-
ki: Marię i Fatymę. W okresie międzywojennym mieszkali 
w Uździe, gdzie zmarła i została pochowana. Maria wyszła 
za mąż za Zdanowicza w Mińsku, a Fatyma poślubiła Asma-
na Murzicza, z którym pojechała do Kopyla, zaś po roku 
1939 do Lachowicz. Drugą żoną Jakuba była Maria z Uzdy, 
mająca z pierwszym 
mężem Sulejma-
nem Jakubowskim 
dwóch synów – te-
legrafi sta Samuela, 
który zmarł przed 
wojną i urzędnika 
Asmana. Po woj-
nie Jakub, Maria, 
Asman, żona Asma-
na – Halina z domu 
Kanapacka z Uzdy 
wyjechali do Horo-
dyszcza. Jakub był 
znanym fałdżejem. 
Pochowany został 
w Horodyszczu, 
jego żona Maria, jej 
syn Asman z żoną 
Haliną – w Lacho-
wiczach. Jedna z ro-
dzin Jakubowskich 
w Horodyszczu to Mustafa i Maria z domu Gembicka. Ich 
dzieci to: Zofi a, Ewa, Salich, Aminia, Jan, Maciej, Dawid. 
Zofi a była bezpotomna, Ewa miała męża Mustafę Gembic-
kiego – imama w Horodyszczu – i dzieci: Anifę (po mężu 
Smolska), Marię i Jakuba. Salich poślubił Marię ze Smol-
skich. Aminia wyszła za Jakuba Aleksandrowicza, z którym 
mieli dzieci: Marię (po mężu Jakubowska) i Ibrahima. Jan 
wyjechał do Czech, Maciej do Polskę. Dawid, który zmarł 
w roku 1936 i spoczywa w Horodyszczu, miał żonę Zofi ę 
Abramowicz z Klecka i dzieci: Jana oraz Aleksandra. Po 
wojnie żona i dzieci wyjechali do Polski. 

Z Horodyszcza zajechaliśmy do Nowogródka. W tym 
roku wyremontowano tam meczet, z żółtego zmienił kolor 
na naturalne drewno. Był akurat piątek i w świątyni spo-
tkaliśmy imama i parafi an na piątkowym namazie. Obecnie 
w Nowogródku mieszkają Aleksandrowiczowie, Miśkie-
wiczowie, Jakubowscy, Bohdanowiczowie, Alijewiczowie, 
Szczęsnowiczowie, Półtorzyccy, Radkiewiczowie, Szabano-
wiczowie, Rafałowiczowie, Smolscy, Kozakiewiczowie, Ko-
ryccy, Murziczowie, Lebiedziowie, Gembiccy, Wiosnowscy, 
Bajraszewscy. Mizar znajduje się w centrum miasta, jest 
ogrodzony i dobrze utrzymany. Pochowano na nim wiele 
znanych osób. Obecnie nieczynny. 

Obok Nowogródka jest wieś Katołyszy (Łowczyce) – 
dawny ośrodek tatarskiego osadnictwa. Na czynnym miza-
rze jest grób znanego Kontusia. Nieopodal meczet remon-
towany w roku 2014 – zamieniono dach i podmurki, uprząt-
nięto wszystkie drzewa z mizaru. Dalej szlak prowadził na 
Iwie. Obecnie to najliczniejsza tatarska parafi a na Białoru-
si. W roku 2014 remontowany był także tamtejszy meczet. 
Cmentarz czynny, dobrze utrzymany. 

Następnym punktem były Oszmiany. Parafi a muzułmań-
ska tu utworzona po roku 1991. 7 lat temu zbudowano dom 
parafi alny. Mieszkańcy – Radlińscy, Jakubowscy, Aleksan-
drowiczowie, Radkiewiczowie, Mucharscy, Szabanowiczo-

wie, Szehidewiczowie, Szczęsnowiczowie, Bohdanowiczo-
wie – pochodzący z Krewa, Holszan, Iwia, Iljanowa, Nowo-
gródka. Parafi a ma dwa cmentarze – w Olkowiczach obok 
Oszmian i w Łostajach niedaleko Krewy. W Oszmianach 
urodził się Aleksander Radliński, który z żoną Farydą wyje-
chał do Polski. Pochowany jest w Bohonikach. 

W Krewie spotkaliśmy się z Lilą Musicz, która poprowa-
dziła naszą wycieczkę po Krewie i Łostajach. Powiedzia-
ła, że w Krewie od dawna żyli Jakubowscy, a inni Tatarzy 
w okolicznych folwarkach: w Leonpoliu – Szczęsnowiczo-

wie, w Łostajach 
– Aleksandrowi-
czowie i Sulkiewi-
czowie, w Sielcu 
– Gembiccy oraz 
Jakubowscy, w Dzie-
rakach i Rymcielach 
– Rafałowiczowie 
i Lebiedziowie, 
w Dzisiętnikach – 
Gembiccy, Miśkie-
wiczowie, Iljasiewi-
czowie, Asanowi-
czowie, Szabanowi-
czowie oraz Szczuc-
cy, w Ciereszkach 
– Gembiccy, w Ką-
tach – Półtorzyccy 
i Gembiccy. Dziadek 
Lili Musicz – Leon, 
syn Abrama Alek-
sandrowicza – był 

muezinem w Łostajach, podobnie jak i jej ojciec Bekir Mu-
sicz, pochodzący z Klecka. Jeszcze niedawno w Łostajach, 
w budynku majątku Sulkiewicza znajdowała się szkoła, 
obecnie są tam tylko stare lipy... Cmentarz czynny, oto-
czony głębokim rowem. Pochowane są na nim dwie córki 
znanego Achmatowicza, a także Talkowscy, Sulkiewiczo-
wie, Kryczyńscy, Jakubowscy, Gembiccy, Szczuccy, Żdano-
wiczowie ze wsi Zofi nowo i wielu innych.

Przez Krewo dotarliśmy do Sielca. Obok byłej szkoły zna-
leźliśmy mizar, ale nie mieliśmy już czasu na jego zwiedza-
nie. Dalej były Doubuciszki, w których są tylko dwa domy, 
należące do Tatarów: Radkiewiczów i Rafałowiczów, ale 
mieszkają tam tylko latem. W pobliskiej wsi Sielec żyją Rad-
kiewiczowie, Iljasiewiczowie i Szabanowiczowie, a niegdyś 
jeszcze Woronowiczowie oraz Gembiccy. Obok mizaru był 
dom parafi alny, w którym mieszkał imam Ali Rafałowicz, 
syn Samuela, który po wojnie wyjechał do Nowogródka. 
Dzieci imama mieszkają w Nowogródku i Grodnie. Dom mu-
ezina Mustafy Radkiewicza syna Dawida stał na górze za 
mizarem, obecnie spalony. Miał czworo dzieci, ale żyje tyl-
ko córka w Mińsku. Cmentarz w Doubuciszkach, ogrodzony 
betonowym płotem, należy do parafi i w Mołodecznie.

I przez Mołodeczno powróciliśmy do Mińska, w którym 
znajduje się dom parafi alny. W mieście mieszkają Rafało-
wiczowie, Szabanowiczowie, Mucharscy, Bazarewiczowie, 
Iljasiewiczowie, Murawscy oraz Lebiedziowie. W leżącej 
nieopodal wsi Polany dowiedzieliśmy się, że jest tam mizar, 
ale prawie całkowicie zniszczony po wojnie. W okolicach 
Mołodeczna Tatarzy zamieszkują też w Wytropowszczyź-
nie, Radaszkowiczach i Polanach. Wielu żyje w Smorgoniu, 
ale nie ma tam parafi i. 

Przyjechaliśmy do Mińska, mając na koncie 10 odwie-
dzionych mizarów i sporo przyjemnych wrażeń. Zrobiliśmy 
częściowy rejestr mizarów i zdjęcia. 

Józef Jakubowski 

Meczet w Iwiu.
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Miśkiewiczowie to niezbyt liczna tatarska rodzina. Noszą-
cy to nazwiska do XX wieku zamieszkiwali tylko w takich 
miasteczkach, jak Słonim, Bycień, Mir, Kleck, Uzda, Kru-
szyniany, Kopyl, Lachowicze, Mińsk i Śmiłowicze. Później 
Miśkiewiczowie osiedlili się w Nowogródku, Koreliczach, 
Horodyszczu, Iwiach, zaś część przeniosła się na Krym, 
do Turcji, a nawet Ameryki. W Klecku żyli już od XVIII stu-
lecia. W metrykach meczetu osmołowskiego z roku 1788 
zapisany jest Ibrahim, syn Aleja i Chadzidży z Czymbaje-
wiczów Miśkiewiczów. Jego żoną była też Chadzidża, ale 
już z domu Smolska. Dzieci Ibrahima i Chadzidży byli Sulej-
man, Alej i Józef. Alej i Józef mieszkali w Klecku, a Sulejman 
osiedlił się w Mińsku.

Alej miał żonę Ajszę (według innych dokumentów Marię. 
Być może była to druga żona) z domu Jakubowską i liczne 
potomstwo – Abrahama, Aminię, Józefa, Bekira, Jakuba, 
Chasienia, Różę i Mahometa. Abraham posiadał typografi ę 
w Petersburgu, ożenił się z Emilią Biciutko, ale potomków 
nie miał. Pochowany został na mizaru w Uździe. Aminia za-
mężna za Józefem Sobolewskim z Iwanowa nieopodal Klec-
ka. W okresie I wojny światowej wyjechali do brata Abraha-
ma Miśkiewicza w Petersburgu. Ich dzieci to: Felicja (mąż 
Józef Kozakiewicz z Iwanowa. Ich dzieci, Aminia i Stefan, 
mieszkają w Nowogródku i Nieświeżu), Helena (mąż Adam 
Aleksandrowicz z Klecka, dzieci: Zofi a, Aminia, Emir, Ali, 
Józef), Chadzidża (mąż Mustafa Murzicz z Kopyla, dzieci: 
Adam i Józef), Ajsza (mąż Amurat Kozakiewicz z Iwanowa, 
jedna córka Aminia Abramowicz zamieszkuje w Klecku, 
druga – Ewa z mężem Adamem Sobolewskim w Bydgosz-
czy (ich dziećmi są Maria Chazbijewicz, Stefan i Zofi a Smól-
ska), Zofi a (mąż Alej Korycki – bratanek Józefa Koryckiego, 
właściciela majątku Kopciewszczyzna niedaleko Grodna, 
pochowanego w Sandykowszczyźnie, którego żona i po-
tomkowie – Helena z Asanowiczów, Emir, Anna, Michał, 
Maria, Eugenia po wojnie przenieśli się do Polski. Dzieci 
Aleja i Zofi i – Aminia, Ajsza i Elmira), Ewa (mąż Gaczko), 
Róża (zmarła w roku 1916, mając lat 18. Pochowana została 
na cmentarzu muzułmańskim w Petersburgu), Alej (zmarł 

w dzieciństwie). Bekir Miśkiewicz był inżynierem kolejo-
wym, mieszkał w Moskwie, los jego nie jest jednak znany. 

Jakub Miśkiewicz ożenił się z Aminią Bajraszewską 
z Klecka, z którą mieli dzieci: Aleja (w Rosji), Bekira (w Pol-
sce, żona Eugenia Szczęsnowicz, dzieci: Szymon, Stefan, 
Aleksander, Eugenia, Jakub, wnuk Tomasz – mufti Rzeczy-
pospolitej Polskiej) i Stefana (w Polsce). Nareszcie, Maho-
met, inżynier kolejowy, służył w Częstochowie, podczas 
I wojny światowej przebywał w Petersburgu. Z żoną Zofi ą 
z Aleksandrowiczów z Uzdy miał dzieci: Aleksandra, Sulej-
mana i Ajszę. Los jego po rewolucji pozostaje niewiadomy. 
Żona wraz z dziećmi powróciła do Uzdy, Aleksander zagi-
nął podczas II wojny światowej, Ajsza zmarła, a Sulejman 
pracował jako inżynier w Uździe.

Józef miał pierwszą żonę Ewę, drugą – Aminię z domu 
Kozakiewicz, a dzieci: Jakuba, Sulejmana, Chadzidżę, Ami-
nię i Mustafę. Mustafa miał żonę Różę Bohuszewicz z La-
chowicz i dzieci: Aminię, Sulejmana, Jakuba i Ibrahima. 
Zmarł w roku 1936. Róża i Sulejman zmarli podczas woj-
ny. Siostra Róży, Aminia Bohuszewicz-Miśkiewicz z Lacho-
wicz (żona Adama Miśkiewicza, brata Dawida Miśkiewicza 
z Horodyszcza) wzięła osieroconych do siebie. Pobrała się 
z Adamem Józefowiczem z Rejż i mieszkała w Auksztadwa-
rysie (Wysoki Dwór). Jakub żył w Kazachstanie. Ibrahim po 
wojnie zmienił imię na Adam i wraz z żoną Różą z domu 
Milkamanowicz mieszkali w Skidlu. Ich dzieci to: Mira Kry-
nicka, Aleksander, Roman w Skidlu, Tamara Aleksandro-
wicz na Litwie.

Sulejman, który mieszkał w Mińsku, zostawił dzieci: 
Macieja, Adama, Bekira, Samuela, Aminię, Fatymę. Maciej 
pracował na kolei w Mińsku, a lata I wojny światowej spę-
dził na Krymie. Z żoną Zofi ą z Gembickich z Gontowszczy-
zny obok Holszan miał syna Sulejmana i córkę Tamarę. Po 
zajęciu Krymu przez bolszewików został rozstrzelany, zaś 
żona wyjechała z dziećmi do Mińska, a stamtąd dalej, do 
Gontowszczyzny.

Józef Jakubowski 

Józef Jakubowski 

TATARSKA RODZINA MIŚKIEWICZÓW 

Rodzina Temruków pochodziła z tej części podgórza kau-
kaskiego, pomiędzy rzeką Terekiem i Kubaniem. Z ru-
ska zwano je „Piatihorje” z powodu konfi guracji kraju, 
a gdzie dotąd istnieje miejscowość Piatihorsk, sławne 
wodami leczniczymi, i wznosi się góra, nazwana po tatar-
sku Besztan. Na wschód i zachód tego wierzchołka roz-
ciąga się skaliste płaskowzgórze zw. Kabardami, którego 
plemiona w XV i XVI wieku stanowiły niezależne pań-
stewko Kabardyńskie, sąsiadujące z jednej strony z Tata-
rami krymskimi, a z drugiej z ordą znad lemanu Temruk 
na morzem Azowskim, nazywaną powszechnie Temrucki-
mi Tatarami. 

Już w połowie XVI wieku, czytamy w dziejach rosyj-
skich, iż kniaź Dymitr Wiszniowiecki, będąc na służbie 
u cara Iwana Wasilewicza, wysłany został przeciwko 
Tatarom nad Don, i tam zawiązał przyjaźń z kniaziami 
Czerkaskimi, czyli Czerkieskimi, bo tak na ogół zwano 
w Moskwie ludność Kaukazu. Powracając on z wyprawy 
w 1559 roku, przywiózł z sobą Czureka Murzę, który od 
całych Czerkas bił czołem carowi, i prosił o wyznaczenie 
namiestnika oraz przysłanie duchownych, którzy by ich 
ochrzcili. Car Iwan, odsyłając w lutym 1560 r. owo posel-
stwo, dał im wojewodę w osobie kn. Dymitra i posłał wielu 
popów. Wówczas zostali ochrzczeni w obrządku wschod-

Michał Rawita-Witanowski 

TATARZYN TEMRUK SZYMKOWICZ 
PETYHORSKI INDYGENĄ POLSKIM 
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nim murzowie (kniaziowie): Santuł i Szymko – synowie 
Temruka – i siostra ich Marja, poślubiona carowi Iwanowi 
Groźnemu (21 VIII 1561 r.). Równocześnie przyjęli chrze-
ścijaństwo ich bracia stryjeczni, murzowie: Chokiag i Cho-
roszaj, synowie Kambułata, przybierają imiona chrzestne 
Hawryła i Borysa, i kilku innych, a wszyscy zatrzymali ty-
tuł kniaziów Czerkaskich, dotąd kwitnących w Rosji. 

Bliskie stosunki tych murzów z Dymitrem kn. Wisznio-
wieckim spowodowały, że za jego przykładem i oni sta-
rali się o pozwolenie przyjazdu na Litwę, wskutek czego, 
w sierpniu 1561 roku, został wpisany do ksiąg Metryki 
Litewskiej list króla Zygmunta Augusta, zezwalający na 
przyjazd i wstąpienie na służbę do W. Ks. Litewskiego 
tym kniaziom czerkaskim – „którzy to zechcą uczynić”. 
Skorzystali z tej łaski królewskiej: nieochrzczony jeszcze 
Kasim Kambutałowicz, brat jego Hawryło, jakiś bliżej nam 
nieznany Oleszko i Temruk Szymkowicz, niewątpliwie syn 
Szymka Temrukowicza, wyżej wspo-
mnianego. Wszyscy oni przybyli na 
Litwę w początku 1563 r., skoro car 
Iwan dając w dniu 20 lipca tegoż roku 
instrukcję gońcowi swemu na Dwór 
Polski, zaleca dowiedzieć się, jak do-
jechali i czem ich król obdarował. 

Z przybyłych naówczas do Polski 
murzów zasłynął najbardziej Temruk 
Szymkowicz, rotmistrz za królów 
Zygmunta Augusta, Stefana Batore-
go i Zygmunta III Wazy. Już w roku 
1570, kwitując z pieniędzy, otrzyma-
nych ze skarbu na zaciąg 60 ludzi do 
swej chorągwi petyhorskiej, obok 
podpisu swego kładzie pieczęć z wy-
obrażeniem półksiężyca i gwiazdy, 
zwykłego znaku, używanego przez 
kniaziów Czerkaskich. Nie był to 
jednak herb Leliwa, jak podaje W. 
Wittyg. On to, w roku 1572, według 
relacji Łaskiego – „ze swojemi i z 300 
kozaków” – wypłasza za Prut najazd 
Wołochów. Zmierzając ku Jassom, 
wysłany przez hetmana Mieleckiego, odkrywa zasadzkę 
u mogił Stepanowieckich. Pod Chocimem Turcy tak ści-
snęli nasze zastępy, iż groziła niechybna porażka, gdyby 
nie „setnik Temruk”, który wytrzymał cały zapęd nieprzy-
jaciela, nim zaprowadzono ład w zmieszanych polskich 
chorągwiach. Za to wszystko, w roku 1576 – „pan Temruk 
o porównanie służby prosi, gdyż jest cudzoziemiec”. 

Za króla Batorego, Temruk Szymkowicz Tatarzyn, jako 
rotmistrz petyhorców – „mąż wyborny” – takiem mę-
stwem odznaczył się w bitwach pod Tczewem i nad je-
ziorem Lubieszowskiem, przeciw zbuntowanym gdańsz-
czanom, iż w nagrodę król nadaje 26 VIII 1578 roku „rot-
mistrzowi swemu” wsie: Werżajcie (Werżaty) i Gierniki 
(Skorniki) we włości gorzdowskiej na Żmudzi. 

 Z listu anonimowego, pisanego w czasie pobytu króla 
we Lwowie 1578 roku, dowiadujemy się, że pisarz polny 
Wąsowicz, powaśnił się z „cudzoziemcem” Temrukiem, od 
słów przyszło między nimi do walki, i w zamieszaniu ów 
Temruk został szablą raniony w rękę. Król Stefan rozkazał 
osadzić obu na Wysokim Zamku na dwa tygodnie. 

W czasie bezkrólewia po śmierci Batorego poleciła mu 
Rzeczpospolita czuwać nad bezpieczeństwem Podola. 
Otrzymuje on w lutym 1588 roku przywilej na jurgielt, po 
300 złotych rocznie, a w grudniu tegoż roku, za cessją Se-
weryna Bonara, sto włók w Królewszczyźnie Jurborskiej. 
W roku 1591 konsystuje w Zydaczowie, i jemu Zygmunt 

III–ci poleca obronę krajów podolskich. W czasie wypra-
wy mołdawskiej 1594 roku na Tatarów hetman J. Zamoj-
ski używał go za tłumacza. Wraz z Dymitrem kn. Wisz-
niowieckim karze krwawo kozaków za bunty w Kaniowie 
1596 roku. 

„Za te zacne i przeważne przysługi – według słów 
przywileja z dnia 13 IV 1598 roku – Nam i Rzplitej w spra-
wach rycerskich od dawnych czasów oddawane”, trzyma-
ne dożywotnio przez niego dobra: Wierżajcie i Gierniki, 
włók osiadłych 38, w starostwie żmudzkiem oraz przysą-
dzone mu w procesie z Bonarem wsie: Gieduniszki, Barto-
szyszki, Ryngi i Gudłówki, ogółem 70 włók osiadłych, a 30 
pustych, we włości Juzborskiej, wójtostwie pojurskiem, 
zamienione zostały w posiadłości dziedziczne. Tegoż roku 
konstytucja to zatwierdziła. Szczytem jednak nagród było 
nadanie Temrukowi indygenatu w roku 1601. 

Nazwałem tę nagrodę najwyższą, bo przypomnijmy 
sobie, czem był indygenat w dawnej 
Polsce. Do końca panowania Zyg-
munta Starego, nadawanie szlachec-
twa swoim i obcym, było atrybutem 
władzy królewskiej. Później, zwłasz-
cza za króla Stefana, zapadają kon-
stytucje, że tylko za wiedzą sejmu, 
zaszczyt ten nadanym być może, i to 
po uprzednim udowodnieniu, że pe-
tent od dziada jest szlachcicem. 

Oprócz wspomnianych „krwawych 
zasług” Temruka dopomogła mu do 
zyskania tego odznaczenia można 
rodzina Szymkowiczów na Litwie, 
adoptując go do swego herbu Ko-
ściesza „ocięta”. Według Kojałowicza 
„ma być strzała rozdarta, tak jako 
w Kościeszy, bez krzyża albo jelców”. 
A może podobieństwo nazwisk, je-
śli nie wspólność pochodzenia, były 
tego przyczyną?

Jako indygena nabywa Temruk, już 
w roku 1602 dobra Postołów w bra-
cławszczyźnie, a cztery lata później 

jest właścicielem miasteczka Janowa na Wołyniu. Wystę-
puje on jeszcze w roku 1613 w aktach bracławskich i ki-
jowskich, gdzie posiadał swe majętności. Prof. Dziadule-
wicz, zdaje się niesłusznie, z tej jednej postaci historycz-
nej, tworzy dwie osoby.

Synem jego był Mikołaj – Michał Temruk Szymkowicz, 
rotmistrz królewski, któremu Władysław IV wydaje kon-
sens, dnia 25 marca 1632 r., na oddanie w dzierżawę len-
ności jego na Żmudzi: Wieżajcie, Gierniszki, Gieduniszki, 
Bartoszyszki, Kobylniki, Powisze, Stokajcie, Akmina, Ryn-
gi i Gudłówki. Spotykamy później, bo w roku 1672, może 
synów jego: Andrzeja Temruka, rotmistrza J. Kr. Mości 
oraz współcześnie Zygmunta Temruka. 

Innym, zdaje się, Temrukiem był Gabrjel, występujący 
w roku 1676 na służbie Rzplitej, w chorągwi wołoskiej, 
Tenże Gabrjel Temruk Czerkas v. Czerkies, już jako pod-
czaszy mielnicki, uzyskuje w r. 1691 pozwolenie od kró-
la Jana III na odstąpienie dożywocia na wsi Przystanie 
w pow. żółkiewskim, na korzyść syna swego Michała. 

Gdy Czerkiesowie, według prof. Dziadulewicza, używa-
li za godło swe Podkowę ze strzałą opierzoną, nie mają 
więc nic wspólnego z Temrukiem herbu Kościesza od-
mienna.

Michał Rawita-Witanowski  
(Rocznik Tatarski, Wilno 1932, tom 1)

Herb Kościesza V, zwany też Wcięta.
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JAKÓB AZULEWICZ 

Jakób Azulewicz urodził się około roku 1745 jako syn rot-
mistrza Aleksandra Mustafy Azulewicza i Felicjanny z Tu-
han-Baranowskich. Azulewicze vel Aziulewicze przydomku 
Erustan Emirza posiadali starą tradycję rycerską, usymbo-
lizowaną jak gdyby w herbie, który przedstawia w czerwo-
nem polu strzałę, a nad hełmem – rękę w miecz uzbrojoną. 
Ojciec Jakóba, dziedzic części Ponar w powiecie oszmiań-
skim (gdzie w roku 1700 opiekunem meczetu był Redzip 
Azulewicz) oraz majątku Adamancie w powiecie trockim, 
który sprzedał w 1775 Baranowskim, otrzymał w roku 1757 
z nadania króla Augusta III-go 33 włóki ziemi w Studziance 
na Podlasiu w pow. bialskim a w kluczu łomaskim ekonomji 
brzesko-litewskiej. Dzieciństwo swoje więc spędził Jakób 
w Studziance, typowej wiosce tatarskiej z drewnianym 
meczetem, miziarem (cmentarzem) i dworkami Tatarów 
Czymbajewiczów, Lisowskich, Olejkiewiczów i innych.

Znany nasz powieściopisarz epoki romantyzmu, Hen-
ryk Rzewuski, w swoich „Pamiątkach Seweryna Soplicy” 
(1839) maluje w sympatycznych barwach sylwetkę „pana 
Azulewicza, Tatara, ale obywatela zacnie urodzonego, co 
był później pułkownikiem lekkiego pułku w wojskach Rze-
czypospolitej”, mając oczywiście na myśli Jakóba Azulewi-
cza. Po zawiązaniu Konfederacji Barskiej w roku 1768 Ogiń-
ski, wojewoda witebski, wysłał go do Islam-Gireja, chana 
krymskiego, aby przy nim prowadził interesy Konfederacji 
i o wszystkim jej donosił. Wyprawiono z nim czterech mło-
dzieży. „Pan Azulewicz – opowiada fi kcyjny Soplica, rzeko-
my towarzysz jego – także nie wiekiem, ale wziętością nas 
przewyższał, bo będąc biegłym w językach bisurmańskich, 
posiadał szczególną ufność wodzów Konfederacji i tej uf-
ności nie zawiódł”. 

Czytamy dalej jak to trzej młodzieńcy (bo jednego z nich 
Moskale powiesili) połączyli się z Azulewiczem w Humaniu: 
jak na egzekwjach za duszę zamordowanego towarzysza, 
odprawionych w humańskim kościele oo. bazyljanów „na-
wet pan Azulewicz modlił się, choć był mahometańskiego 
obrządku”; jak na jarmarku w Jahorliku „pan Azulewicz siadł 
między Tatarami i zawierał z nimi znajomość i przyjaźń, co 
mu nie było trudno, gdyż mówił po tatarsku jak rodowitym 
językiem”; jak w Siczy rozmawiał z pisarzem zaporoskim 
i potrawy kozackie, prócz wieprzowiny, smacznie zajadał; 
jak wreszcie podążył na Krym do Bakczysaraju. W innym 
rozdziale, noszącym tytuł „ Pan Azulewicz”, wkłada Rzewu-
ski w usta swego Soplicy opis dyskusji nad tragedią Woltera 
„Zaira”, ośmieszającą, jak wiadomo, Islam i Turków. „Wła-
śnie na ten dzień zjechało się do mnie łaskawe sąsiedztwo 
i przyjaciele, a między innymi pan Azulewicz, Tatar, ale 
szlachcic, przyjaciel i kolega mój. On to kiedyś posłował 
na Krymie w czasie Konfederacji Barskiej i w Stambule lat 
dziesiątek przepędził w usługach Rzeczypospolitej i puł-
kownikiem był w wojsku, a potem w mojem sąsiedztwie 
osiadł na dziedzicznej wiosce. Nasza przyjaźń nie wczoraj-
sza była: kolegowałem z nim w poselstwie do Siczy Zapo-
roskiej i JW. Ogiński, wojewoda witebski, wyprawił nas obu 
do Chocimia, ażeby wręczyć konia w bogaty rząd ubranego 
Emir Jussufowi, tamecznemu baszy, który nam sprzyjał... To 
ów basza wedle ich obyczajów okazał się, iż nam był rad, 
kawą i sorbetem nas częstował. Obdarzył pana Azulewicza 
kosztownemi paciorkami, na kształt naszych różańcowych, 

do odprawiania jakichś tam muzułmańskich modlitw; a mnie 
dostała się szabla prawdziwy damaszek... Kiedy Staś wziął 
się do czytania (tragedii Woltera), wszyscy z uwagą słucha-
li go, a szczególnie pan Azulewicz, co znał Turków na pa-
mięć... Ile razy Turcy występowali, ledwośmy za boki się nie 
brali ze śmiechu... Otóż to wielki człowiek (Wolter), któremu 
wierzono jakby jakiemu człowiekowi! Co mnie po dowcipie, 
kiedy kawałka prawdy nie ma... Na biedę przyszło, kiedy tak 
wierutny łgarz wiarę znalazł”. 

Oczywiście szczegóły, które Rzewuski opowiada o Azu-
lewiczu, są, może z wyjątkiem samego faktu posłowania 
na Krym w roku 1768, wytworem fantazji powieściopisarza. 
Świadczą one jednak o zainteresowaniu widocznem i sym-
patji, jaką budzili w autorze „Pamiątek” litewscy wyznawcy 
Koranu. Jakób Azulewicz w roku 1781 był już pułkownikiem 
i dowódcą pułku 2-go JKMci i Rzplitej tatarskiego czy-
li ułanów nadwornych króla Stanisława Augusta. Na tem 
też stanowisku zastał go wybuch wojny polsko-rosyjskiej 
w roku 1792.

Gdy dnia 7 maja sejm uchwalił utworzenie dwóch no-
wych pułków tatarskich, przeznaczonych do boju, król za-
proponował Komisji Wojskowej przeniesienie nadwornego 
pułku Tatarów Azulewicza na etat wojska koronnego, co 
Komisja z wdzięcznością zaakceptowała. Uformowania 
drugiego pułku tatarskiego podjął się i dokonał major Alek-
sander Ułan. Takim sposobem pułk Azulewicza, liczący 
w dniu 1 maja 1792 roku 405 głów (w polu 149, w rezerwie 
256) wszedł w skład armji koronnej, jednakże z winy sa-
mego króla poważniejszej roli nie odegrał. Działania jego 
ograniczone zostały do szeregu marszów, w których żoł-
nierz prochu nawet nie powąchał. 

W czerwcu pułk Azulewicza stacjonował w Ciecichowie, 
potem w Borkowie pod Warszawą, wreszcie w pierwszych 
dniach lipca przybył do obozu wojskowego na Pradze. 
W tym czasie z Litwy, którą zalewały wojska rosyjskie, do-
chodziły niepokojące wieści. Tatarzy litewscy z zapałem 
powitali wojnę z Rosją. „Naród tatarski przez wysłanych 
z pomiędzy siebie deputowanych doniósł na sesji pro-
wincjonalnej W. Ks. Lit, iż tak w Warszawie, jako i po pro-
wincjach, waleczni ci żołnierze, zebrawszy się do swoich 
mołłów czyli duchownych, zaprzysięgali na Alkoran bronić 
króla, ojczyzny i ustawy rządowej”. W ciągu kampanji zaś, 
w której wzięło udział kilka pułków tatarskich, pomiędzy 
prośbami, jakie Komisja Wojskowa odbierała od dymisjono-
wanych ofi cerów krajowych lub zagranicznych, pragnących 
powrócić do służby czynnej w armji narodowej, znalazły się 
petycje Tatarów litewskich, m. inn. Achmatowicza i Jabłoń-
skiego. Mszcząc się za to, wojska rosyjskie, wkraczające 
w głąb Litwy, dopuszczały się niesłychanych gwałtów po 
wsiach i miasteczkach, a zwłaszcza w zaściankach tatar-
skich. W gazecie ówczesnej czytamy: „Oto komendy p. 
Kossakowskiego, jen. Moskiewskiego, plądrując po powie-
cie kowieńskim i preńskim, obywateli niszczą, domy palą 
i wszystkie niegodziwości (jakie tylko mogą być najgorsze) 
wyrabiają... Tak daleko kozacy rozwolnieni są w swawoli, 
iż z kobiet polowanie robią, psami szczując. Osobliwie nie-
godziwym pożądliwościom swoim z uczciwych kobiet ofi a-
rę robią, czego najwięcej z narodu tatarskiego pozostałe 
same w domach niewiasty doświadczają”. 

Pomiędzy owemi Tatarkami były małżonki podkomend-
nych pułkownika Jakóba Azulewicza, to też prosili oni kró-

Stanisław Kryczyński
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la Stanisława Augusta o interwencję. Dnia 6 lipca Tatarzy 
z garnizonu w Borkowie pod Warszawą wysłali w tej spra-
wie do króla błagalną petycję, podpisaną przez pułkownika 
Azulewicza i rotmistrza Sobolewskiego. Dnia 15 lipca proś-
bę taką wystosowały same nieszczęsne żony wojskowych 
tatarskich, „wierne poddanki spod komendy Azulewicza 
pułkownika”. Jednakże Stanisław August był bezsilny.

Tymczasem (15 VII) pułk Azulewicza wymaszerował 
z obozu praskiego razem z większą częścią zebranego tam 
wojska na Podlasie w kierunku Brześcia nad Bugiem. 20-go 
lipca Azulewicz stanął w Broku nad Bugiem, skąd rapor-
tował królowi: „Stanąłem w Broku za ordynansem MKMci, 
wysłałem patrole poza Bugiem na prawo ku Ciechanowcu 
i na trakt tykociński ku Łomzie (Łomży), zaś na lewo ku 
Ostrołęce i ku Serocku. Na Bugu, lubo według ordynansów 
sprowadziwszy na tę stronę promy pozatapiać kazałem, 
lecz daremnie, gdyż wszędzie piechotą przejść można”.

Dnia 24 lipca Stanisław August przystąpił do konfede-
racji targowickiej, kładąc w ten sposób kres wojnie. Po 
zawarciu pokoju pułk Azulewicza odesłany został wraz 
z innymi oddziałami na kwatery na północnem Mazowszu 
i Kujawach z główną kwaterą gen. Michała Zabiełły w Płoc-
ku. W grudniu roku 1792 Tatarzy Azulewicza kwaterowali 
w Kobryniu na Polesiu, potem w Łomży. W roku 1793 pułk 
tatarski Jakóba Azulewicza został wcielony do armji Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego pod nazwą pułku 6 Przedniej 
Straży. 

W pamiętnych dniach kwietniowych 1794 roku na Litwie 
pułkownik Jakób Azulewicz był jednym z dowódców, któ-
rzy pierwsi stanęli pod insurekcyjną chorągwią. „Dnia 16 
praesentis (kwietnia) Chlewiński, generał-major, w Szaw-
lach się związał i poszedł prosto do Lukojń, gdzie się Kos-
sakowski, z woli narodu targowickiego hetman, znajdował, 
napadł na niego niespodzianie, który sam jeden z adjutan-
tem ucieczką ratował się. Do tak chwalebnej obrony naro-
du skłoniony Azulewicz pułkownik do Sokółki przymasze-
rował dla osłonienia pułku drugiego pieszego tam konsy-
stującego. Dnia 26 kwietnia warszawska Rada Najwyższa 
Narodowa wysłała delegację do króla z prośbą o zalecenie 
Tatarom – strzelcom w ekonomjach królewskich, aby łą-
czyli się z wojskami pod komendą Kościuszki, niebawem 
zaś wyjechali na Litwę delegaci z listami króla „do genera-
ła Bielaka, Azulewicza i innych komend, ażeby w puszczy 
Białowieskiej strzelców dostawiały”. Dnia 9 maja obywate-
le powiatu grodzieńskiego zgłosili akces do powstania, ze-
brawszy się w Sokółce, jako w miejscu, „które od rabunku 
i napaści nieprzyjacielskiej wolne zostało i przez komendę 
sta koni pułku Azulewicza od korpusu zesłaną i woluntarju-
szów, których Kazanowski, patentowany od najwyższego 
naczelnika pułkownikiem, w to miejsce dla ubezpieczenia 
tej części powiatu grodzieńskiego przyprowadził”.

Azulewicz przebywał zapewne jeszcze w Sokółce, gdy 
Komisja Porządkowa Grodzieńska wydała 17 maja odezwę, 
aby „naród tatarski był w pogotowiu do użycia siebie ku 
obronie kraju..., iżby pułkownicy i rotmistrze tego narodu 
spisali ludzi i broń”. Odezwa ta wzorowana była na pro-
klamacji Kościuszki „Do Tatarów”. Jednakże rezultaty jej 
były widocznie nikłe (niewątpliwie ze względu na niedaw-
ne prześladowania Tatarów przez Rosjan), skoro 22 maja 
Komisja wydała Tatarom: Mustafi e Baranowskiemu i Jano-
wi Krzyczewskiemu polecenie zwerbowania w przeciągu 
miesiąca 40 towarzyszy i tyluż szeregowych. Na istnienie 
nieporozumień między Tatarami z powiatu grodzieńskiego 
a Komisją Porządkową Grodzieńską na tle wybierania re-
krutów pieszych i konnych wskazuje memorjał Tatara Abra-
hama Skirmunta, rotmistrza pułku 6 szefostwa Azulewicza, 
wystosowany w czerwcu do Rady Najwyższej Narodowej 

i odpowiedź tejże Rady w tej sprawie. Rada oświadczyła 
mianowicie dnia 18 czerwca, iż zaleca Komisji Porządkowej 
Grodzieńskiej, ażeby w dopominaniu się powinności oby-
watelskich z dóbr ziemskich tatarskich stosowała się do 
przepisów, zawartych w uniwersale Rady z dnia 6 czerwca 
i ani mniej ani więcej od Tatarów niczego nie żądała.

W drugiej połowie czerwca roku 1794 pułk Azulewicza 
znajdował się już w Brześciu nad Bugiem i stąd rozsyłał pa-
trole w okolice. „Dnia 24 czerwca patrol z Brześcia ku C 
hełmowi wysłany poścignął majora od artylerji rosyjskiej 
komenderowanego przy transporcie pontonów ku Wiśle 
dążących (rzeką Bugiem). Major ten, zostawiwszy ponto-
ny w Swierznie o milę od Dubienki na 60 wozach transpor-
towane, dla upewnienia się o eskorcie (która go spotkać 
miała od Brześcia), jechał do Włodawy, tam, uświadomiony 
o bliskich patrolach, zwrócił się ku Lublinowi. Porucznik 
Azulewicz z pułku 6 szefostwa Azulewicza, patrolem ko-
menderujący, wziąwszy o tem wiadomość, gonił go i dości-
gnął; wzięty jest jeńcem major, sierżant, dwóch sołdatów, 
lokaj i dwóch powozczyków. Wysłana była komenda na 
sukurs patrolowi w celu zabrania pontonów bez konwoju 
będących, lecz nim ta nadążyła, wysłani do zwiedzenia do-
nieśli, że już nadszła eskorta mocniejsza nad tę komendę, 
która stąd (t.j. z Brześcia litewskiego) była posłana, a któ-
rej sukursować odmówił Fihemzer, poczmistrz, od komisji 
naszej (brzesko-litewskiej) i od generała Frankowskiego 
rekwirowany, tak więc jeńce zostali w ręku naszych i dziś 
(29 czerwca) tu przyprowadzeni, jutro do Warszawy posła-
ni będą, a pontony uszły i podług doniesień dążyć będą ku 
Wiśle”. 

Porucznik Azulewicz, który owego majora rosyjskiego 
nazwiskiem Grave wziął w niewolą, był prawdopodobnie 
jednym z synów pułkownika Azulewicza. Rada Najwyższa 
Narodowa zaleciła por. Azulewicza Kościuszce, „iżby przy-
zwoitą i zasłużoną wdzięczność pozyskał”.

Pułk Azulewicza konsystujący w tym czasie w Brześciu 
litewskim, wszedł w skład korpusu generała majora Fran-
kowskiego. W pierwszej połowie lipca Frankowski opuścił 
Podlasie i w grodzieńskiem połączył się z gen. Chlewiń-
skim, o czem raportował Sierakowski gen. Orłowskiemu 
16-go lipca. Następnie podążył ku Wilnu. W sobotę dnia 2 
sierpnia po godzinie 1-ej z południa wmaszerowały do Wil-
na pod komendą gen Frankowskiego 3 bataljony piechoty 
z 12 armatami (licząc w to i haubice) oraz pułk konny Azu-
lewicza. W tydzień później (9 VIII) przybył do Wilna korpus 
gen. Chlewińskiego. Stolica Litwy, otoczona pierścieniem 
wojsk rosyjskich, przygotowywała się do odparcia sztur-
mu. Na Zarzeczu i Popławach zasłaniały ją okopy i szańce 
Jerzego Grabowskiego; na trakcie lidzkim i mińskim trzy sil-
ne baterje gen. Meyena naprzeciw obozu rosyjskiego pod 
Niemieżą; na trakcie raduńskim w szczerem polu przed 
wąwozami i górami, zakrytemi chrustem, żywy mur żoł-
nierskich piersi oddziału gen. Frankowskiego i tatarskiego 
pułku 6 Azulewicza; od strony Pohulanki bagaże i kawaler-
ja pospolitego ruszenia; na górze Ponarskiej 1 kompania 
oraz piechota i kawalerja województwa trockiego. Jedynie 
trakty od Olkienik i Radunia ( czyli prawa strona od traktu 
grodzieńskiego i Pohulanki) pozostały bez osłony z winy 
pułk. Stefana Grabowskiego, który nie wiadomo w jakim 
celu odmienił dnia 8 sierpnia swoją pozycję i pociągnął ku 
Olkienikom. W ten sposób na oddział gen. Frankowskiego 
i pułk Azulewicza spadł ciężki obowiązek obrony najsłab-
szego punktu oblężonego Wilna. 

Wieczorem 10 sierpnia przybyła traktem połockim nowa 
kolumna rosyjska z 8 armatami od Derfeldena. Nazajutrz 
w poniedziałek 11 sierpnia o godzinie 7-ej z rana zaczął 
się atak. Wszystkie swe siły rzucił nieprzyjaciel na pozy-
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cję Frankowskiego. Kawalerja rosyjska przedarła się przez 
okopy, w wielu miejscach jeszcze nieukończone, rozbiła 
dwa bataljony polskich kosynierów i rozproszonych goniła. 
Regiment III dostał się do niewoli. Zapęd Rosjan wstrzy-
mywali jeszcze znani z męstwa żołnierze: brygadjer Kossa-
kowski, major Korsak i pułkownik Azulewicz z swoim puł-
kiem 6-tym Tatarów. W szarży Jakób Azulewicz, „walcząc 
za ojczyznę” – jak mówi gen. Chlewiński – poległ śmiercią 
bohatera. Major Aleksander Chalecki, Tatar z jego pułku, 
został kilkakrotnie raniony. 

Szarże Polaków uwieńczył chwilowy sukces, gdyż zabra-
li oni 150 sztuk broni leżącej na polu bitwy, lecz dwa batal-
jony piechoty rosyjskiej, ukazawszy się z wąwozów, ude-
rzyły na bagnety na jeden z bataljonów 1-go regimentu, 
zniosły go i zdobyły 3 armaty baterji. O godz. 10-tej wszyst-
kie góry, otaczające Wilno, były już w ręku nieprzyjaciela, 
który zaczął ostrzeliwać miasto i „sypał ogień armatni od 
godziny 10 z rana do 9 w wieczór”. Generał Meyen usunął 
się pod miasto, zaś ks. Kazimierz Nestor Sapieha wyprowa-
dził ciężką artylerję za most Zielony i stamtąd mocno raził 
nieprzyjaciela, chcącego most zburzyć. Gdy przedmieścia, 
podpalone przez Rosjan, spłonęły, generałowie polscy wy-
ciągnęli swe wojska za rzekę, a Wilno skapitulowało. 

Należy dodać jeszcze kilka słów o losach pułku Azulewi-
cza, którego komendę po śmierci bohaterskiego pułkow-
nika objął Tatar podpułkownik Eljasz Sobolewski. Dnia 12 
września oddział gen. Frankowskiego, w którym znajdował 
się pułk 6 tatarski, stał w Serejach w sile 3 tysięcy ludzi, 

przyczem tylko czwarta ich część w broń była zaopatrzo-
na. „ Nagość zasmuca, a rozpacz bierze, widząc zupełnie 
lud niechętny i popłoszony” - pisał w raporcie, z tego czasu 
gen. Jasiński. W przeddzień ( 11 września ) rotmistrz Tal-
kowski na czele 50 koni z pułku Azulewicza przybył z Kow-
na do Warszawy. Niebawem podążył tam cały pułk. W li-
stopadzie stał on na Pradze w sile 318 głów, tyluż koni i 193 
głów, zostających „ do powinności”- pod rozkazami gen. 
Zajączka. Podobnie jak tatarskie pułki Straży 4-y (Bielaka) 
i 5-y (szef. Lissowskiego), pułk szósty wziął udział w wal-
kach na szańcach Pragi w obronie Warszawy dnia 4 listopa-
da 1794 roku. Trzeci rozbiór Polski w roku 1795 spowodował 
rozwiązanie pułku. 

Sztandar pułku 6-go umieścili Tatarzy – żołnierze z jego 
szeregów w drewnianym meczecie w Studziance. Nieste-
ty, w czasie wojny światowej meczet ten spłonął, a razem 
z nim uległ zagładzie i historyczny sztandar. Pułkownik 
Jakób Azulewicz został niewątpliwie pochowany na cmen-
tarzu przy meczecie w Studziance, na którym od czerwca 
roku 1794 spoczywały już zwłoki innego walecznego Tata-
ra, generała Józefa Bielaka. 

Pułkownik Azulewicz, żonaty dwukrotnie, z pierwszej 
żony Marjanny z Józefowiczów pozostawił dwóch synów: 
Dawida i Abrahima, właściciela części Studzianki, z drugiej, 
Elżbiety z Kryczyńskich – syna Mustafę. 

Stanisaw Kryczyński 
(Rocznik Tatarski, Zamość 1935, tom 2) 
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Wydawnictwo Naukowe Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu wydało w roku 2014 książkę 
pt. „Tatarzy Krymscy – Tatarzy 
polsko-litewscy”, której autora-
mi są profesorowie: Swietłana 
M. Czerwonnaja z UMK i Selim 
Chazbijewicz z Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsz-
tynie. Jest to pierwsza próba ze-
stawienia w jednej publikacji ob-
razu tragicznych losów, bogatej 
kultury i opracowanych naukowo 
przełomowych momentów roz-
woju dwóch pokrewnych naro-
dów tatarskich, którym przyszło 
żyć w różnych obszarach poli-
tycznych wschodniej Europy. 

Naród krymskotatarski jest tu 
szczególnie doświadczony: prze-
żył tragedię rosyjskiej aneksji ro-
dzinnego półwyspu w roku 1783, 
haniebną i do dziś nierozliczoną 
deportację stalinowską w roku 
1944, by w końcu po rozpadzie 
sowieckiego kolosa powrócić do 
ojczyzny. Niestety, wiosną roku 
2014 Tatarzy Krymscy przeżyli 
kolejny dramat, bo tereny, które 
od wieków zamieszkiwali, zostały 
zbrojnie włączone w skład puti-
nowskiego imperium rosyjskiego. Inaczej kształtowały się 
losy tych Tatarów, którzy zamieszkiwali tereny współczesnej 
nam Polski, Litwy i Białorusi, niegdyś wchodzące w skład 
Wielkiego Księstwa Litewskiego i szlacheckiej Rzeczypospo-
litej. Niedawna tragedia spacyfi kowanego Krymu uczuciowo 
skonsolidowała tragicznie doświadczonych Tatarów Krym-
skich i żyjących we względnie stabilnych warunkach Tatarów 
polsko-litewskich, a ich narodowa solidarność stała się jed-
nym z istotnych składników ogólnoeuropejskiej solidarności 
z broniącą swojej całości Ukrainą.

Prezentowana publikacja dedykowana jest słowami Se-
lima Chazbijewicza – poety zaczerpniętymi z jego wiersza 
pt. „Krym i Wilno” tym wszystkim, „którym wolność była 
Droższa niż życie, Poległym za Wielką Polskę, Wolny Krym”, 
ale i „Niezależną Ukrainę”. Szczególny charakter „Tatarów 
Krymskich – Tatarów polsko-litewskich” polega na złącze-
niu owoców badań naukowych autorów, niejednokrotnie 
prowadzonych w środowisku opisanych społeczności tatar-
skich, ze specyfi ką przekazu bogato ilustrowanego, a więc 
wydawnictwa niemalże albumowego, łatwego w odbiorze, 
w dzisiejszych czasach bardziej strawnego dla szerokiego au-
dytorium odbiorców, gdzie jedna warstwa opatrzona w pro-
fesjonalny aparat naukowy przenika się i uzupełnia z przy-
jemnością doznań wzrokowych. 

Pierwsza część książki poświęcona jest historii, kulturze 
i zabytkom Tatarów Krymskich i polsko-litewskich z uwzględ-
nieniem (na zasadzie porównania) wkładu tych narodów 

w budowanie państwowości, ży-
cia politycznego, myśli społecz-
nej i skarbnicy kulturowej Europy 
Wschodniej. Pokazano tu zarów-
no wysiłki i efekty aktywności 
samych Tatarów, jak też badaczy 
ich dziejów i kultury, próbujących 
pomóc tej ciekawej społeczności 
odpowiedzieć na fundamental-
ne dla niej pytania: kim byli i są 
w miejscach, gdzie się rodzili 
i umierali, kim byli w europej-
skiej wspólnocie narodów, w ca-
łej cywilizacji islamu i wreszcie 
kim są jako muzułmanie wobec 
chrześcijańskiego otoczenia. Bez 
lekceważenia zamierzchłej prze-
szłości, autorzy najwięcej miejsca 
w swych rozważaniach poświęcili 
jednak krajobrazowi historyczne-
mu i doświadczeniom ostatniego 
stulecia. 

Zamieszczono tam m.in. tek-
sty: „Stan badań nad polskimi 
Tatarami”, „Nazwa grupy etnicz-
nej”, „Z historii Tatarów polsko-li-
tewskich od początku osadnictwa 
do XVIII wieku”, „Udział Tatarów 
w czynie niepodległościowym 
Polski”, „Tatarzy polsko-litewscy 
– liczba, organizacja i kultura”, 

„Tatarzy jako wyznawcy islamu”, ale też interesujący szkic na 
temat początku i instytucjonalizacji dialogu chrześcijan i mu-
zułmanów w Polsce, w którym prof. Chazbijewicz odegrał 
niepoślednią rolę. W drugiej części pracy poświęconej Tata-
rom Krymskim przeczytamy o Krymie (w starożytności Tau-
ris lub Chersonea Taurica) jako ojczyźnie narodu krymskota-
tarskiego i jego późniejszych dziejach w granicach imperium 
rosyjskich carów. Znajdziemy także część, w której ukazano 
Tatarów w odrodzonym po upadku Związku Sowieckiego 
państwie ukraińskim („Repatriacja – obywatelstwo – stabili-
zacja”). Zamknięciem całości jest część zatytułowana „Nasz 
dni (wstrząsy polityczne 2014 roku)”, z aneksem w postaci 
dokumentów i petycji (w tym drukowanych w „Debacie”, np. 
„Solidarności Walczącej”), będących wyrazem protestu wo-
bec rosyjskiej aneksji Krymu z 2014 r. 

Teksty zamieszczone w omawianej publikacji, często 
wygłaszane uprzednio przez autorów na konferencjach 
naukowych lub wykładach uniwersyteckich, wydrukowano 
w wielu językach. „Tatarzy Krymscy i Tatarzy polsko-litew-
scy” bowiem zaadresowani zostali – jak przeczytamy we 
wstępie – do czytelników nie tylko z Polski, ale też z Litwy, 
Białorusi, Rosji, Ukrainy oraz świata tureckiego i czytelni-
ków w Europie Zachodniej. Z całą pewnością jest to orygi-
nalna, a zarazem interesująca publikacja, z którą się warto 
zapoznać.

Piotr Kardela 

Piotr Kardela

O TATARACH KRYMSKICH 
I POLSKO-LITEWSKICH
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W lipcu br. z inicjatywy Najwyż-
szego Kolegium Muzułmańskiego 
ukazała się książka Sulejmana Mu-
charskiego pt. „Niedokończona 
tatarska opowieść”. Publikacja 
zredagowana przez Musę Czacho-
rowskiego wpisuje się w rozpo-
częty kilka lat temu cykl wydawni-
czy dokumentujący losy Tatarów, 
którzy życie poświęcili wojenne-
mu rzemiosłu. Gwoli przypomnie-
nia warto dodać, że jak dotąd uka-
zały się w nim trzy pozycje. Serię 
rozpoczęła wydana w roku 2007 
książka Chasienia Aleksandrowi-
cza pt. „Księga Pamięci”, w której 
opisał okupacyjne losy oraz udział 
Tatarów z Klecka i rejonu kleckie-
go (obecna Białoruś) w działa-
niach wojennych. 

W roku 2012 ukazała się książ-
ka pt. „Pułkownik Józef Korycki. 
Tatarski artylerzysta II Rzeczypo-
spolitej”. Szeroki biogram tej mało 
znanej postaci przygotował Wal-
demar Jaskulski w ramach pracy 
nad rozprawą doktorską poświę-
coną losom korpusu ofi cerskiego 
Wojska Polskiego w międzywoj-
niu, podczas kampanii wrześniowej i okupacji. Kolejna po-
zycja z cyklu dokumentującego losy tatarskich wojskowych 
została wydana w ubiegłym roku. Musa Czachorowski przy-
gotował wówczas do druku „Żołnierskie wspomnienia” Jana 
Sobolewskiego. Relacja długoletniego działacza MZR i byłe-
go przewodniczącego NKM przybrała formę bardzo osobiste-
go pamiętnika z frontu, w którym wojna i śmierć stanowią do-
świadczenie graniczne przytłaczające wręcz swym ciężarem 
wrażliwość młodego człowieka. 

Wydane właśnie wspomnienia Sulejmana Mucharskie-
go nie mają aż tak tragicznego wydźwięku. Wynika to być 
może z faktu, iż działaniom wojennym autor poświęcił je-
dynie niewielką część opublikowanego pamiętnika. Wspo-
mnienia, które ukazały się drukiem, szczegółowo opisują 
dzieciństwo i młodość absolwenta Ofi cerskiej Szkoły Inży-
nierii w Warszawie. Mucharski przedstawia wprawdzie swój 
udział w Kampanii Wrześniowej, lecz odbywa się to w nie-
typowej roli zdemobilizowanego emeryta podążającego 
z własnej woli za frontem, obserwującego wszechogarniają-
cy chaos i postępujący upadek struktur państwowych. War-
to przy tym podkreślić, że autor nie szczędzi słów krytyki 
wobec strategii wojskowej przyjętej przez decydentów II RP. 
Z perspektywy lat powojennych, kiedy to zostały spisane 
wspomnienia, Mucharski ubolewa nad niedostatecznym po-
ziomem fi nansowania armii, który wraz z niedocenieniem 
przemożnej roli nowoczesnej techniki wojskowej przyczynić 
miał się do szybkiej klęski we wrześniu 1939. Relacja „Nie-
dokończonej tatarskiej opowieści” urywa się nagle w mo-
mencie, w którym autor pozbywa się munduru i ucieka z rąk 
Rosjan, którzy wkroczyli na Kresy Wschodnie.

Opublikowany pamiętnik z czasów wojny spisany przez 
Mucharskiego w formie maszynopisu zachował się jako 

stos luźnych, pożółkłych kartek. 
Wspomnienia z okresu okupa-
cji zaginęły. W latach 90., czyli 
już po śmierci autora, dokument 
otrzymała Halina Szahidewicz, 
która po kilkunastu latach prze-
kazała go Musie Czachorowskie-
mu. Pomimo czynionych starań 
nie udało się jak dotąd nawiązać 
kontaktu z rodziną Sulejmana Mu-
charskiego. Działania zmierzające 
do uzupełnienia przerwanej re-
lacji niestety nie przyniosły skut-
ku. Tytuł książki zaproponowany 
przez redaktora jest zatem trafny 
i doskonale odzwierciedla zawiłe 
losy pamiętnika i jego twórcy. 

„Niedokończona tatarska opo-
wieść” ukazuje wyraźnie widoczną 
w społeczności tatarskiej potrzebę 
kultywowania pamięci o trady-
cjach żołnierskich. Wynika ona za-
pewne z istotnego znaczenia tego 
zawodu w życiu wielu tatarskich 
rodzin. Przez długie lata praca 
w wojsku była postrzegana jako ta 
najbardziej prestiżowa, potwier-
dzająca wysokie aspiracje Tatarów. 
Z perspektywy mniejszości wyzna-

niowej poświęcenie się karierze żołnierskiej było zrozumiałe, 
gdyż umożliwiało awans społeczny m.in. poprzez możliwość 
uzyskania szlachectwa oraz otrzymania majątków ziemskich. 
Dla polskich Tatarów wojsko znaczyło jednak znacznie wię-
cej – było służbą, wyrazem ich patriotyzmu i gotowości po-
święcenia życia swojej ojczyźnie. W pamiętniku Sulejmana 
Mucharskiego emocje te są doskonale wyczuwalne. 

Książka jest ponadto interesującym źródłem wiedzy 
o tatarskich zwyczajach, obrzędowości religijnej, a także 
stabuizowanym stosunku do alkoholu i wieprzowiny. Au-
tor barwnie opisuje tradycyjny model wychowania obecny 
w przedwojennych rodzinach. Znalazła się tu wzmianka o ta-
lizmanach ochronnych Tatarów (s. 29) oraz muftim Jakubie 
Szynkiewiczu (s. 125-126). Pamiętnik nie mógłby się obejść 
bez prozy życia codziennego, stąd też m.in. wskazania prze-
zwisk, którymi dzieci stygmatyzowały odmienność („tatar-
ska łopatka” i „polska morda” – s. 36 i 37). W późniejszym 
okresie życia uwagę Mucharskiego przykuwały kobiety, au-
tor obfi cie raczy przy tym czytelników ploteczkami wpisują-
cymi się w specyfi czny klimat panujący w środowisku ofi cer-
skim i drobnomieszczańskim przedwojennej Warszawy.

Na zakończenie warto dodać, iż rozpoczęty przed kilko-
ma laty cykl wspomnień żołnierskich będzie kontynuowany. 
Musie Czachorowskiemu udało się bowiem dotrzeć do pa-
miętnika Mustafy Abramowicza. Ten pochodzący z Klecka 
Tatar służył w słynnym 13 Pułku Ułanów Wileńskich, a po 
wojnie zamieszkał w Wielkiej Brytanii. Co ciekawe Mustafa 
Abramowicz dożył na obczyźnie pięknego wieku – jest na-
dal aktywny, choć skończył już sto lat! Sędziwemu jubilato-
wi życzymy dalszych lat w zdrowiu i pomyślności.

Michał Łyszczarz 

Michał Łyszczarz

TATARSKIE WSPOMNIENIA
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Najpopularniejszym gatunkiem ludowej twórczości lite-
rackiej Tatarów nadwołżańskich jest piosenka ludowa. Ga-
tunek ten, znany wśród Turków anatolijskich pod nazwą 
türkü, przez inne ludy tureckie nazywany jest różnie, na 
przykład yır, ır, cır, koşik, kojon (pisownia obowiązująca 
współcześnie w Republice Turcji). Tatarzy nadwołżańscy 
używają terminu җыр (tur. cır; czyt. dżyr). 

Tatarska piosenka ludowa jest utworem poetyckim z ry-
gorystycznie przestrzeganym rymem (najczęściej typu: 
aaba, abab, aabb, abbb), a ponieważ przeznaczona jest do 
śpiewania, posiada też wyraźnie zaznaczony rytm. Składa 
się ze zwrotek czterowersowych, a najkrótsze formy to 
utwory jednozwrotkowe. 

Piosenki od wieków stanowiły bardzo istotny element 
folkloru: towarzyszyły narodowi w jego dobrych i złych 
chwilach, przechowywały pamięć o wielkich wydarzeniach, 
opiewały piękno tatarskiej ojczyzny. O znaczeniu tego ga-
tunku tak mówił w roku 1910, podczas prelekcji o literatu-
rze ludowej, wielki tatarski poeta Gabdułła Tukaj: „Piosen-
ki ludowe to najcenniejszy spadek, jaki zostawili nam nasi 
ojcowie. Dawno już zniknęły z powierzchni ziemi dumne 
miasta i wioski Bułgarów1, ale lud wciąż przechowuje w ser-
cach tę cenną spuściznę. Musimy pamiętać, że piosenki lu-
dowe są dla naszego ludu jak czyste, nieskazitelne lustro, 
którego nie ima się kurz. A lustro to jest magiczne, bo kie-
dy zaczynamy analizować jakąś dawną piosenkę, dowiadu-
jemy się, o czym wówczas naród myślał i co czuł”. 

Tematyka ludowych tatarskich piosenek jest bardzo 
różnorodna. Najczęściej spotykane tematy to: ojczyzna, 
piękno przyrody, miłość, służba wojskowa, niewola, obczy-
zna, wydarzenia historyczne. Jako ilustrację tego gatunku 
wybrałam kilka przykładów form najkrótszych, jednozw-
rotkowych. Przykłady te, jak i podane powyżej informacje 
o gatunku, pochodzą z tureckiego opracowania Tatarskie 
piosenki dżyr o tematyce ojczyźnianej (Erdal Şahin, Yurt Ko-
nulu Tatar Cırları, TDK Yayınları, Ankara 1999). Książka ta 
jest bogatym zbiorem tatarskich piosenek ludowych zwią-
zanych tylko z jednym tematem – z ojczyzną. Autorowi 
opracowania udało się zebrać aż 238 takich utworów. 

Antologię poprzedza wyczerpująca część teoretyczna, 
którą autor książki zaczyna od krótkiego przedstawienia 
okresów historii Tatarów nadwołżańskich (Bułgaria Woł-
żańsko-Kamska, VII-XIII w.; pod panowaniem Złotej Ordy, 
XIII-XIV w.; Chanat Kazański, 1437– 1552; Tatarzy nadwoł-
żańscy pod panowaniem rosyjskim, 1552–1917; okres ra-
dziecki, 1917–1991). Kolejne części opracowania to rozdział 
przedstawiający gatunek җыр wraz z próbą klasyfi kacji 
piosenek ze względu na tematykę, melodię i budowę oraz 
rozdział omawiający podstawowe cechy języka tatarskie-
go. 

Według autora opracowania, najstarsze zamieszczone 
przezeń w antologii utwory pochodzą jeszcze z czasów ist-
nienia Bułgarii Wołżańsko-Kamskiej i należy je datować na 

1 Bułgarzy – chodzi tutaj nie o słowiańskich mieszkańców dzisiejszej 
Bułgarii, a o lud pochodzenia tureckiego, który w VII wieku założył 
silne państwo między Wołgą a Kamą. Stolicą państwa był Bułgar (tat. 
Болгар) leżący w pobliżu dzisiejszego Kazania. Państwo Bułgarów 
przetrwało do najazdu Mongołów w XIII wieku.

okres od VII do XIII wieku. Najnowsze pochodzą z okresu 
władzy radzieckiej. Antologię zamykają utwory określa-
ne jako literackie, napisane osoby przez znane z imienia 
i nazwiska, co je odróżnia od klasycznych utworów ludo-
wych. Choć tych tekstów nie można zaliczyć do literatury 
ludowej, również zostały zamieszczone w antologii, jako że 
wiernie naśladują styl i formę ludowej piosenki җыр.

Oto trzy przykłady tatarskich piosenek ludowych w ory-
ginale (zapisanych zgodnie ze współczesną turecką pisow-
nią) i w przekładzie na język polski. Pierwsza datowana 
jest na okres Bułgarii Nadwołżańsko-Kamskiej, dwie kolej-
ne pochodzą z czasów panowania Rosji carskiej.

 Bolgardanmı kilesez?

 Bolgar, Biler diyesez
 Bolgardanmı kilesez?
 Bolgar yılkıların heydep,
 Hind illeren gizesez.

 Czy z Bułgaru przybywacie?

 Bułgar, Biler2 – powiadacie
 Czy z Bułgaru przybywacie?
 Dosiadłszy bułgarskich koni
 Ziemie Indii przemierzacie.

 Alıp kiterlerme iken?

 Alıp kiterlerme iken?
 Kaldırıp kiterlerme iken?
 Çit illerge alıp kitep
 Erem iterler miken?

 Czy złapią, czy pochwycą mnie?

 Czy złapią, czy pochwycą mnie?
 Czy porwą, czy zabiorą mnie?
 Zawiózłszy w obce krainy
 Czy porzucą, zostawią mnie? 

 Ap-pak kar miken?

 Ap-pak ap-pak kar miken?
 Yavmagan cir bar miken?
 Tugan-üsken illeremde
 Rızıklarım bar miken?

 Czy to śnieg jest?

 Czy to śnieg jest, biały śnieg?
 Czy dziś nie spadł jeszcze gdzieś?
 Czy w ojczyźnie mojej miłej
 Jakieś życie dla mnie jest?

Tekst i tłumaczenie z jęz. tatarskiego: Grażyna Zając 

2 Dwie pierwsze stolice państwa Bułgarów.

Grażyna Zając

PIOSENKI LUDOWE TATARÓW 
NADWOŁŻAŃSKICH
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Już od ponad ośmiu lat zespół działający przy Najwyższym 
Kolegium Muzułmańskim MZR w RP zajmuje się opracowa-
niami i redakcją wydawnictw, które mają służyć prezentacji 
i promocji historii, tradycji, kultury oraz twórczości własnej 
Tatarów polskich. Wydawane publikacje – od albumów, po 
książki, broszury, informatory – tworzą pokaźną bibliotecz-
kę. W większości drukowane są dzięki dotacjom publicz-
nym, szczególnie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
(dawniej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji). Ze względu na niewielkie nakłady nie mogły trafi ć do 
szerszego grona czytelników, by zaspokoić wszystkich za-
interesowanych. 

NKM MZR w RP postanowiło rozwiązać ten problem, 
tworząc osobną stronę internetową. W lipcu tego roku zo-
stała uruchomiona BIBLIOTEKA TATARSKA – www.biblio-
tekatatarska.pl, gdzie czytelnicy mogą czytać, przeglądać 
publikacje on-line oraz bezpłatnie pobierać pliki. Na stronie 
dostępne są publikacje wydane przez NKM w RP oraz książ-
ki udostępnione przez red. Musę Czachorowskiego, który 
wydał je w ramach własnej Inicjatywy Wydawniczej Çaxa-
rxan Xucalıq.

BIBLIOTEKA TATARSKA składa się z trzech podstawo-
wych działów: Książki, Czasopisma i Varia. Każda pozycja 
posiada notę biblioteczną, informacje ogólne o treści, in-
formację o dotacji ze źródeł publicznych (jeśli dotyczy), in-
formację o autorze oraz zdjęcia. Obok znajdują się pola do 
przeglądania on-line lub pobrania pliku PDF/pliku MP3.

Dział ‘Książki’ obejmuje obecnie 16 pozycji, dział ‘Czasopi-
sma’ – trzy tytuły: kwartalnik „Przegląd Tatarski”; „Rocznik 
Tatarów Polskich. Seria 2” i „Muzułmanie Rzeczypospolitej”. 
Natomiast w dziale ‘Varia’ dostępne są pocztówki „Meczety 
na ziemiach Polski, Litwy i Białorusi” oraz wystawa plansz na 
temat historii Tatarów na ziemiach RP. Strona będzie aktuali-
zowana o kolejne wydawane pozycje.

Za koncepcję strony, redakcję i opracowanie tekstów od-
powiada Barbara Pawlic-Miśkiewicz. Fotografi e publikacji 
wykonał Piotr Michałowski. Powstanie strony było możliwe 
dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji. 

Zapraszamy Czytelników do korzystania z zasobów BI-
BLIOTEKI TATARSKIEJ: www.bibliotekatatarska.pl 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz

BIBLIOTEKA TATARSKA ON-LINE

Bachczysaraj to jedno z najstarszych 
miast Krymu, będące w swoim czasie 
stolicą Chanatu Krymskiego [krtat. Qırım 
Hanlığı]. Jego powstanie poprzedzał dłu-
gi okres istnienia Krymskiej Jurty (krtat. 
Qırım Yurtu), ułusu, który w XIII wieku 
oddzielił się od Złotej Ordy. Stolicą Jurty 
był Sołchat [krtat. Eski Qırım], bogate 
miasto położone na ważnych szlakach 
handlowych. Niestety, historia Chanatu 
Krymskiego i Bachczysaraju wciąż jeszcze 
pozostaje mało znana. 

Pierwsze informacje o stolicy chanatu 
pochodzą od polskiego dyplomaty, Mar-
cina Broniewskiego, który jako poseł kró-
la Stefana Batorego przebywał na dwo-
rze chana krymskiego w roku 1578. Jego 
książka „Opisanie Tatarii”, wydana zosta-
ła po raz pierwszy w Köln w roku 1595. 
W języku rosyjskim ukazała się w roku 
18671, ale w wersji niepełnej i z wieloma 
nieścisłościami. Braki te skorygowano 
w dwóch następnych wydaniach w języku 
polskim2 i niemieckim3. 

1   Broniewskij M. Opisanije Kryma, 1867.
2   Broniewski M. Tartariae description. Opis Tatarii, 2011.
3   Albrecht S. Herdick M. Im Auftrag des konigs Ein gesandtenbericht 

aus dem land der krimtataren die tartariae description des Martinus 
Broniovius, 2011, s. 123.

Ze wspomnień M. Broniewskiego wynika, że w roku 1578 
Bachczysaraj był jedną z rezydencji władcy, ale jeszcze nie 
pozostawał wyłączną stolicą chanatu. Miasto i pałac były 
jednakże bezspornie zidentyfi kowane. „Kamienny dom, 
w którym mieszka chan, nazywa się Bachczysaraj… Obok 

Elwis Osmanow

BACHCZYSARAJ WE WSPOMNIENIACH 
PODRÓŻNIKÓW XVI-XVIII W.

Widok na Bachczysaraj na starej rycinie.
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miasta zbudowany kamienny meczet 
i grobowce chanów,… nieopodal mia-
sta także pobudowano liczne tatar-
skie grobowce”4. Oprócz tego poseł 
najprawdopodobniej widział meczet 
Bijuk-Chan-Dżami [krtat. Büyük Han 
Cami] – Wielki Meczet Chański, któ-
rego kopulaste przykrycie zostało po 
pożarze w roku 1736 zmienione na 
czteropołaciowy dach. W sąsiedztwie 
meczetu znajdował się chański cmen-
tarz i dwa mauzolea z chańskimi mo-
giłami, z których jedną, datowaną na 
XVI wiek, mógł także Broniewski wi-
dzieć. Ponadto Broniewski pisał, że na 
krańcu miasta jest drugie – Sałaczyk, 
niebędący wszakże w owym czasie 
częścią Bachczysaraju. Historyczne 
centrum Bachczysaraju, pałac chań-
ski, już podówczas istniało. Nie moż-
na utożsamiać go z Dewlet Serajem 
wspominanym w dokumentach Men-
gli Gireja, położonym prawdopodob-
nie w części Sałaczyka. Tradycja archi-
tektoniczna łączy powstanie Bachczy-
saraju z chanem Sahibem Girejem. 

Szczególną wartość dla badaczy ma praca Guillaume’a Le 
Vasseura de Beauplana [około 1595–1673], francuskiego in-
żyniera, pozostającego na służbie u królów polskich i budu-
jącego twierdze na Ukrainie5. Beauplan nazwał Bachczysaraj 
jedną z polowych kwater, a następnie stolicą Chanatu Krym-
skiego. Jego zdaniem miasto jako stolica zaistniało po wybu-
dowaniu pałacu w latach 1503–15196. Wynika z tego, według 
Beauplana, że pałac mógł powstać za rządów chana Mengli 
I Gireja (1467–1515), lub jego syna i następcy Muhammeda 
I Gireja (1515–1523). Taka opinia nie jest bezpodstawna, sko-
ro w obrębie Sałaczyka istniał „Dewlet-Saraj”, wymieniany 
w dokumentach epoki Mengli Gireja, ale niebędący jesz-
cze miastem. Z tego powodu nie można identyfi kować go 
z Bachczysarajem, ponieważ Sałaczyk w owym czasie nie 
stanowił jego części.

Cennym przyczynkiem do historii Krymu wieków XII-XVII 
jest „Księga podróży” tureckiego podróżnika Ewliji Czele-
biego [tur. Evliya Çelebi, 1611–1683]. Lektura tekstu poka-
zuje, że informacje o historii Krymu rozrzucone są dosłow-
nie po wszystkich tomach pracy7. Najbardziej jednak pełne 
i skomasowane wiadomości znajdują się w tomie VII8. Cze-
lebi znany jest światu naukowemu od wieku XIX, za sprawą 
przekładu na język rosyjski F. K. Bruna, który opublikował 
kilka fragmentów z „Księgi podróży”9. Znalazły się one w II 
tomie wydania angielskiego w tłumaczeniu J. Hammera10. 
Wśród współczesnych turkologów wywołują jeszcze więk-
sze pretensje niż przekład Hammera, z powodu popełnio-

4   Broniewskij, M. Opisanije Kryma, 2005, s. 147.
5   Description des contrees du Royaume de Pologne, continues depuis 

les confi ns de la Moscowie, insques aux limites de la Transilvanie. Par 
le Sieur de Beauplan, 1651.

6   Boplan G. L. Opisanije Ukrainy, nieskolkich prowincij Korolestwa Pol-
skogo, kotoryje tianutsia ot granic Moskowii do granic Transliwanii, 
wmiestie s ich obyczajami, sposobom żizni i wiedienija woin, 1990, s. 
201.

7   Cała „Księga podróży” obejmuje dziesięć tomów.
8   Grigorjew A. P „Kniga putieszjestwija” Ewlii Czelebi kak istocznik po 

istorii Kryma XIII-XVII ww., 1974, s. 21. 
9   Brun F. K. Nieudacznaja osada Azowa turkami w 1641 godu i zaniatije 

imi krieposti po ostawlenii onoj kazakami, 1872, s. 161-188.
10  Hammer J. Narrative of travels in Europe, Asia and Africa, in the sev-

enteenth century, by Evliya Efendi, trans. from the Turkish by the 
ritter Joseph von Hammer, 1850.

nych błędów w tłumaczeniu na język rosyjski11. W nowym 
wydaniu dzieła Czelebiego składającym się z trzech ksiąg 
zamieszczono opisy wędrówki po rozlicznych krajach Euro-
py i Azji, ale bez podróży na Krym12. 

Wśród innych publikacji, warto zwrócić uwagę na pra-
cę polskich wschodoznawców, m.in. Z. Abrahamowicza 
i J. Reychmana, w których znalazły się przetłumaczone na 
język polski fragmenty z „Księgi podróży” wraz z komen-
tarzami. Przekład zawiera opis wędrówki Ewliji Czelebiego 
po Krymie i w rejonie Morza Azowskiego, którego nie ma 
w opracowaniu sowieckim13. Książka ta została w roku 1996 
przetłumaczona na rosyjski przez M. B. Kiziłowa14.

G. M. Burow podjął natomiast próbę prześledzenia to-
pografi i Bachczysaraju z okolicami na podstawie danych 
Czelebiego15. W roku 1999 opublikowano tłumaczenie J. W. 
Bachrewskiego16, a w roku 2008 jego drugie wydanie. W po-
równaniu z pierwszym weszło do niego kilka rozdziałów, 
poświęconych terenom ord nogajskich na północ od Pereko-
pu, naniesiono również wiele sprostowań i uściśleń17.

„Księga podróży” wzbudza zainteresowanie przede 
wszystkim jako dzieło współczesnego, naocznego świadka 
i uczestnika wielu ważnych historycznych zdarzeń. Jednak 
E. Czelebi szeroko wykorzystywał podania, legendy, opo-
wiadania oraz informacje od ludzi, z którymi się spoty-
kał, dlatego nie można bezkrytycznie podchodzić do jego 
stwierdzeń. Wątpliwości wzbudzają niektóre, znaczne prze-
sadzone, dane, na przykład ilość domów lub liczba ludności. 

11   Grigorjew A. P „Kniga putieszjestwija” Ewlii Czelebi kak istocznik po 
istorii Kryma XIII-XVII ww., 1974, s. 23.

12   Czelebi E. „Kniga putieszjestwija / izwleczenija iz soczinienija turiec-
kogo putieszestwiennika XVII w., 1961.

13   Księga podróży Ewliji Czelebiego (wybór), tłumaczyli z języka tureck-
iego: Z. Abrahamowicz, A. Dubiński, St. Płaskowicka-Rymkiewicz, 
redakcja naukowa, wybór, słowo wstępne i komentarze Z. Abrahamo-
wicz. Szkic o Ewliji Czelebim i jego dziele, 1969.

14   Kniga putieszestwij Ewliji Czelebi. Pochody s tatarami i putieszestwija 
po Krymu (1641-1667), pier. M. B. Kiziłowa, 1996.

15   Burow G. M. Topografi ja i architiektura Bachczysaraja i jego bliżaj-
szich okriestnostiej w 1665-1666 gg. Po dannym Ewlii Czelebi, 1994, s. 
25–32. 

16   Czelebi Ewlija. Kniga putieszestwij: turieckij awtor Ewlija Czelebi 
o Krymie (1666-1667 gg.), pier. J. W. Bachrewskogo, 1999.

17   Czelebi E. Kniga putieszestwija. Krym i sopriedielnyje oblasti. (Izwle-
czenija iz soczinienija turieckogo putieszestwiennika XVII wieka), pier. 
J. W. Bachrewskogo, 2008.

Widok na pałac chański w Bachczysaraju, obraz Jakoba Christopha Miville’a, około roku 1816.  
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Podobnie jak większość 
wschodnich pisarzy, Cze-
lebi miał skłonność do 
wszelkiego rodzaju prze-
sady, niemniej jednak 
obfi tość istotnego ma-
teriału czyni „Księgę po-
dróży” ważnym źródłem 
historycznym. W stolicy 
Chanatu Krymskiego opi-
sał szczegółowo na wpół 
zniszczone lub całkowicie 
zburzone budynki i za-
budowania, np. pałace 
władcy i znacznych mu-
rzów, meczety, medresy, 
mauzolea-djurbe, kara-
wan-seraje, łaźnie, domy 
mieszkalne, fontanny, 
nagrobne pomniki mu-
zułmańskich cmentarzy 
i wiele innych. 

W roku 1736, za cza-
sów chana Kaplan Gireja, 
wojska rosyjskie pod do-
wództwem feldmarszał-
ka B. Ch. von Münnicha 
przez Perekop wtargnęły na Krym. Po zajęciu Bachczysaraju 
stwierdził on, że miasto opustoszało, domy zostały ograbio-
ne, większość zabudowań zrujnowano i spalono18. Na roz-
kaz Münnicha jego adiutant, kapitan Ch. H. von Manstein 
opisał bachczysarajski pałac w swojej pracy „Zapiski o Rosji 
1727–1744”. Można z niej dowiedzieć się o oryginalnym wy-
glądzie wielu pałacowych komnat, a także o urządzeniach 
chańskich łaźni. Odnotował, że chański pałac był ograbio-
ny i „obrócony w popiół, podobnie jak całe miasto”19. Słów 
Mansteina nie należy jednak pojmować dosłownie. Pałac 
rzeczywiście silnie ucierpiał podczas pożaru, ale nie został 
całkowicie zniszczony. Po wycofaniu się wojsk rosyjskich, za 
panowania chanów Selameta i Krym Girejów pałac odbudo-
wano, korzystając z pomocy i przy współudziale architek-
tów oraz artystów-malarzy z Imperium Osmańskiego20.

Powyższe  materiały mogą być wykorzystane w celu 
odtworzenia historycznego wyglądu średniowiecznego 
wschodniego miasta, jego historyczno-architektonicznych 
i stylistyczno-kulturowych cech Bakczysaraju jako stolicy 
Chanatu Krymskiego na przestrzeni dwóch i pół stuleci.

Elwis Osmanow 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 
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KONSPIRACJA PRZY OKAZJI ZBIÓRKI

Gdy przybyłem do naszej wsi, zobaczyłem, że nasz interes 
– produkcja wina – dobrze się rozwija. Równocześnie prze-
kazano mi wiadomość, że Jałtańskie Towarzystwo Dobro-
czynne podjęło decyzję wysłania do wiosek komisji mającej 
zbierać datki, a także zachęcać ludność do uczestnictwa 
w pożyczce wojennej. Z informacji wynikało, że ja również 
jestem w komisji. Z przyjemnością przyjąłem to zadanie. 
Spodziewałem się, że przez to będę mógł w każdej wsi 
spotkać się z ludnością, wybrać te osoby, które mogą być 
przydatne dla naszej „sprawy”, a równocześnie szczerze po-
rozmawiać z godnymi zaufania wieśniakami, nauczycielami 
i przedstawicielami wiejskiej inteligencji.

Objechaliśmy wszystkie nasze wioski od Jałty do Małego 
Limanu. Objazd ten zrobiliśmy w następującym składzie: 
Ibrahim Efendi Tarpi, Emirhusejin Adamanow, ja i jeszcze 
jedna, dwie osoby, których nazwisk nie pomnę. Byłem 
bardziej zadowolony z rezultatów, niż się spodziewałem. 
W każdej wsi nawiązałem kontakt z kilkoma ludźmi. Naj-
więcej osób gotowych i odpowiednich do współpracy zna-
lazłem w Ałupce. Był tam nauczycielem Hafi z Izzet Efendi 
– wykształcony w Stambule. Odbyliśmy tam też kilka kon-
spiracyjnych spotkań z kupcem Salihem Ibrahimowem, jego 
wspólnikiem Abdurrahmanem i jeszcze z kilkoma osobami. 
Byli to przyjaciele Hasana Sabriego. Regularnie czytali ga-
zetę Terdżuman i prasę rosyjską, dość dobrze rozumieli sens 
naszej narodowej sprawy. Dzięki temu udało mi się tam za-
wiązać kontakty łatwiej i pewniej niż gdzie indziej.

OTWÓRZ RAMIONA, OTO NADCHODZIMY

Gdy po podróży wróciłem do Jałty, odbyłem rozmowę z Ha-
lilem Czapczakczym, który przybył z Odessy. Zawarliśmy 
umowę, że przyjmie obowiązki tłumacza języka tureckie-
go w biurze Sztabu Generalnego w Odessie. Dzięki temu 
zdobył możliwość lektury stambulskiej prasy. Schował dwa 
egzemplarze gazety Ikdam i przywiózł na Krym. Następnie 
udaliśmy się razem do jego wsi Adutka, niedaleko Jałty, tam 
przeczytałem gazety i przejąłem je następnie od niego. 

Jedna z gazet zamieściła wiadomość o śmierci Tewfi ka 
Fikreta. Druga – publikowała wiersz tureckiego poety Meh-
meda Emina Beja1 zatytułowany „Otwórz ramiona, oto nad-
chodzimy”2, adresowany do ludów Kaukazu.

Gdy utwór ten odczytałem zaufanym wieśniakom we wsi 
– wszyscy mieli łzy w oczach. 

Nowej historii dziś otwarte bramy
Dla ziem w rosyjskiej niewoli jęczących
Dla ludów Turanu w tyrana okowach żyjących
Sztandar rozwijamy

1  Mehmet Emin (Jurdakul) (1869-1944) – turecki poeta. Absolwent 
Liceum Wojskowego w Besziktasz (Stambuł). Studiował prawo (nie 
ukończył). Polityk i działacz kulturalny, zwolennik zerwania z kla-
syczną tradycją w literaturze. Piewca dumy narodowej. Wytyczył 
nowe tory poezji tureckiej – propagator prostego, oczyszczonego 
z nadmiaru zapożyczeń języka.

2  Otwórz ramiona, oto nadchodzimy – utwór przetłumaczył Antoni Sar-
kady. 

Spójrz, wokół nadzieję oczy rozsiewają
Nieszczęsne dziewice, chłopcy mali
Niewinne sieroty, starcy posiwiali
Pochodnie w drżących rękach k’tobie rozpalają
Tyś wyzwolicielem Turanu z niewoli
Z europejskiego jarzma kraj – twój czyn wyzwoli
Kraju ukochany
Otwórz ramiona, oto nadchodzimy
Tobie wolność, tobie wybawienie
Oto przynosimy
Otwórz ramiona, niechaj w kraj Oguza
Wstąpi nowa dusza
Dzieci twe pełne bezmiernej otuchy
Niechaj rozerwą moskiewskie łańcuchy 

Dałem do przepisania ten wiersz kilku zaprzyjaźnionym 
wiejskim nauczycielom. Odczytywali go po kryjomu, a słu-
chacze, tak jak pisał poeta, płakali łzami nadziei.

JAKĄ TAJEMNICĘ MIAŁ ISLAM AKA? 

Gdy w listopadzie3 marynarka turecka zbombardowała wy-
brzeża Krymu, niektórzy z naszych starszych mieszkańców 
zapałali nadzieją. W naszej wsi staruszek Islam Aka zapy-
tał podchwytliwie o sens tego bombardowania. Moje wy-
jaśnienie nie zaspokoiło go. Powierzył mi swoją odpowiedź 
w tajemnicy: „To nie tylko po to, żeby wojować, ale i po to, 
żeby po wojnie móc powiedzieć o tych ziemiach: >>Tam też 
walczyliśmy<<”. 

Emin Bej swym wierszem wszędzie rozbudził nadzieje. 
Wszyscy nabrali pewności, że nadchodzą zmiany. Ci, którzy 
ufali sobie nawzajem, rozmawiali tylko o tym.

NA UNIWERSYTECIE PETERSBURSKIM

Alim Sejit Dżemil w kilku listach, które wysłał do mnie z Pe-
tersburga, pisał, że nauka na uniwersytecie rozpoczęła się 
i jak najszybciej powinienem przyjechać. Jednak sprawa 
produkcji wina i rozmowy, które prowadziłem w „sprawach 
i narodowych” opóźniły mój wyjazd. Wreszcie pod koniec 
października dotarłem do Moskwy.

Razem z Menem Sejitem Dżemilem poszliśmy do dzie-
kana wydziału prawa prof. Grima. Wypytał mnie o moich 
profesorów prawa w Paryżu i wykłady. Po kilku dniach 
przekazał wiadomość, że ma głęboką nadzieję, iż będę 
mógł zapisać się na uniwersytet, ale powinienem jeszcze 
popracować nad swoim rosyjskim. Tak też się stało. Po ty-
godniu zapisałem się na wydział prawa i zacząłem uczęsz-
czać na wykłady.

Wynająłem pokój w ładnej dzielnicy na ulicy Grocho-
wej 4 w mieszkaniu należącym do pewnej polskiej rodzi-
ny. Równocześnie zacząłem pobierać lekcje rosyjskiego od 
pewnego Kozaka, również studenta prawa. Była wielka róż-
nica pomiędzy studiami prawniczymi w Paryżu i w Peters-
burgu. W Paryżu studia były pełne ofi cjalności i dyscypli-
ny. Profesorowie przykładali wielką wagę do nauki. Mówili 

3   Gdy w listopadzie... – chodzi o listopad 1915 r.

Dżafer Sejdamet

WSPOMNIENIA (12)
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na tematy ściśle naukowe, absolutnie unikali pośredniego 
choćby włączania studentów w aktualną politykę... Stu-
denci uzewnętrzniali swoje polityczne przekonania jedynie 
na demonstracjach, jednak nie przeżywali głęboko polity-
ki, przede wszystkim uczyli się... Natomiast petersburscy 
profesorowie korzystali z każdej okazji, aby studentom za-
szczepić idee wolności, prawa, sprawiedliwości. Przekony-
wali studentów o złej sytuacji Rosji. Pomiędzy profesorami 
a studentami powstawały więzy, mniej na bazie wiedzy, 
bardziej opierające się o wspólne idee i koleżeństwo. 

Pracował na uniwersytecie uczony pochodzący z Tata-
rów polskich, Tuhan-Baranowski4 – słynny w całej Rosji ze 
swych prac ekonomicznych. Studenci kochali go za lewico-
we poglądy i słuchali jego wykładów z ogromnym zaintere-
sowaniem. Inny Polak z pochodzenia, Petrażycki5, profesor 
encyklopedii i fi lozofi i prawa, także 
cieszył się ogromnym szacunkiem 
i przywiązaniem studentów. Jego 
dzieła tłumaczono na języki zachod-
nie, był uczonym, posiadającym 
w dziedzinie fi lozofi i prawa tak sze-
rokie, nowe i konkretne poglądy, że 
otworzył nową erę w fi lozofi i prawa. 
Prof. Petrażycki potrafi ł o prądach 
fi lozofi cznych epoki mówić w taki 
sposób, że student był zaciekawio-
ny w najwyższym stopniu. Studenci 
uznawali Petrażyckiego za wyrocz-
nię wiedzy i niekwestionowany au-
torytet, okazywali mu bezgraniczny 
szacunek i przywiązanie.

Również wykładom bardzo zna-
nego na Zachodzie, szczególnie we 
Francji i Anglii, rosyjskiego uczone-
go, liberała, prof. Kowalewskiego6 
studenci okazywali wielkie zaintere-
sowanie. Sala wykładowa była prze-
pełniona, część słuchaczy robiła 
notatki na stojąco. Studenci widzie-
li w takich profesorach nie tylko 
uczonych, ale i bojowników nowych 
idei, i zwłaszcza z tego powodu byli 
do nich głęboko przywiązani. 

Studenci żyli skromne, łatwo na-
wiązywali między sobą koleżeńskie więzi, tworzyli zwartą, 
przyjacielską grupę. Nie minęły dwa tygodnie od rozpoczę-
cia przeze mnie studiów, a już miałem krąg kolegów. Stu-
dent – Kozak, u którego pobierałem lekcje rosyjskiego, znał 
prawie wszystkich i z wieloma miał zażyłe kontakty. Chociaż 
był biedny, czasami nie starczało mu na chleb, i bywało, że 
musiał zarabiać na życie nocnym rozładunkiem wagonów – 
był wesoły i ożywiony... Pomagałem mu, jak mogłem, dosta-
wał także paczki z prowiantem od rodziny – i był szczęśliwy. 
Inteligentny i uczuciowy, mało jednak pracowity – wykazy-
wał jednak głębokie zainteresowane wykładami, szczegól-
nie literaturą i fi lozofi ą. Rozmowy, jakie odbywałem z nim 

4  Tuhan-Baranowski, Mychajło (1865-1919) – ukraiński ekonomista, hi-
storyk i polityk pochodzenia tatarskiego. W latach 1895-99 profesor 
Uniwersytetu w Petersburgu, od 1918 r. profesor Uniwersytetu Kijow-
skiego. Od 1917 r. działacz ukraińskiego ruchu narodowego. W latach 
1917-18 minister fi nansów Centralnej Rady Ukrainy.

5  Petrażycki, Leon (1867-1931) – prawnik, fi lozof i socjolog. W latach 
1898-1918 profesor encyklopedii i historii prawa na Uniwersytecie Pe-
tersburskim. Poseł do I Dumy Państwowej. W latach 1918-31 profesor 
socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

6  Kowalewski, Maksym (1851-1916) – rosyjski prawnik, historyk, socjo-
log i polityk. W latach 1877-87 prof. Uniwersytetu w Moskwie, 1905-16 
– w Petersburgu. Wykładał również na wielu uczelniach amerykań-
skich i europejskich. Dążył do pogodzenia zasad demokratycznych 
z monarchistyczna forma rządów.

na te tematy, pomagały mi nie tylko poprawić znajomość 
języka, ale i lepiej zrozumieć Rosję. 

STO RUBLI OD CZELEBIEGO DŻIHANA

Tego roku Czelebi Dżihan nie przyjechał do Petersburga. 
Pozostał z rodziną w Gozlewe. Był bowiem przekonany, 
że zbliża się rewolucja. Sporo spieraliśmy się kiedyś o to 
na Krymie na pewnym spotkaniu z przyjaciółmi. Ja wtedy 
twierdziłem, że rewolucja jest odległa. W końcu założyli-
śmy się z Czelebim Dżihanem o sto rubli... W Petersburgu 
zapomniałem o zakładzie. Tymczasem pewnego dnia do-
stałem z poczty przekaz na 100 rubli i paczkę... W liście 

towarzyszącym przesyłce Czelebi 
Dżihan pisał, że „niestety” wygra-
łem zakład, w związku z czym wy-
syła pieniądze, a także specjalnie 
przyrządzone mięso źrebaka i kilka 
butelek wina Beketow... Smuciło 
go, że wygrałem zakład – rewo-
lucja się opóźniała, a my wszyscy 
wciąż żyliśmy jej nadzieją. W liście 
zaznaczył, że wygrałem dzięki mej 
powściągliwości. 

WPŁYW WOJNY

W roku 1916 wojna już mocno da-
wała znać o wywołanym przez 
siebie wstrząsie nie tylko w sferze 
militarnej, ale i w politycznej... 
Nawet na ulicach głośno mówio-
no, że niepowodzenia armii rosyj-
skiej powodują niemieccy szpiedzy 
w Sztabie Generalnym. Wreszcie 
złapano działającą na terenie całej 
Rosji siatkę szpiegowską, kierowa-
ną przez niejakiego Miesojedowa 
– rosyjskiego ofi cera ze Sztabu Ge-
neralnego. To wstrząsnęło krajem. 
Każdy zobaczył, jak zepsute i prze-
gniłe jest państwo.

W Dumie rósł nieporządek i nerwowość. Ci, którzy po-
ważnie myśleli o wojennej sytuacji Rosji i jej przyszłości, 
po to, aby zapobiec najgorszemu, próbowali stworzyć blok 
międzypartyjny. Na czele tej grupy stał słynny Milukow7. 
Wnet też wyjaśniło się, że do tego ugrupowania nie włączą 
się nasi muzułmańscy posłowie w Dumie. Nawiązując do 
tego, złożyłem Milukowowi w domu wizytę, zrobiłem z nim 
wywiad, który następnie opublikowałem w Terdżumanie. 
W tym czasie kwestią żywotnie zajmującą rosyjskich mu-
zułmanów stało się mianowanie Bajezidowa na stanowisko 
muftiego Orenburga8. Człowiek ten, o wstecznym umyśle, 
narzędzie w rękach rosyjskich, niczego nie pojmował z za-
gadnień religijnych, nie umiał też nawiązać żadnego kontak-
tu z narodem... Wydawał czasopismo Syrat-y Mustakim9, za 

7  Milukow, Pawieł N. (1859-1943) – polityk i historyk rosyjski, współ-
założyciel partii konstytucyjnych demokratów (kadetów), II-VII 1917 
minister spraw zagranicznych w Rządzie Tymczasowym, przeciwnik 
bolszewików od 1920 r. na emigracji.

8  Orenburg – obwodowe miasto w Rosji, nad rzeką Ural, w pobliżu gra-
nicy z Kazachstanem, zamieszkałe przez liczną społeczność muzuł-
mańską.

9  Syrat-y Mustakim (‘Prosta Droga’) – czasopismo o tym samym tytule, 
lecz o orientacji panturkistycznej, wydawał w Stambule Mehmet Akif 
Ersoy.

Tatarka przy krośnie tkackim, rok 1920.
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pomocą którego sabotował idee postępu. Znała go z tego 
cała muzułmańska inteligencja Rosji. Mianowanie takiego 
człowieka na muftiego wszędzie spotkało się z negatywną 
i zdecydowaną reakcją. W związku z tym napisałem do Ter-
dżumana protestacyjny artykuł, w którym wykazałem, jak 
zostały pogwałcone prawa muzułmanów.

NASZE SPOTKANIA

Pośród wykładów, nauki rosyjskiego, spotkań z Czelebim 
Dżihanem, Alimem Sejitem i jego żoną, oraz korespondencji 
z Krymem poszerzałem krąg znajomych pośród muzułmań-
skich studentów w Petersburgu... Poznałem Mustafę Kurti-
jewa z Krymu, Mustafę Czokajoglu z Turkiestanu, kilku ka-
zańskich kupców, imama petersburskiego meczetu Lutfi ego 
Ishakiego i Zahita Szamila – wnuka słynnego kaukaskiego 
bohatera Szejha Szamila10 i innych. 

Pewnego wieczoru poszliśmy z Menem Sejitem Dżemilem 
na spotkanie do domu Maksudowa, jednego z najznamienit-
szych kazańskich kupców. Przyszło ponad dwudziestu stu-
dentów. Gospodarze przyjęli zebranych bogatą i pełną atencji 
gościną. Do późnej nocy rozmawialiśmy w ciepłej i brater-
skiej atmosferze. Czuliśmy, że Rosja zaczyna się chwiać, żyli-
śmy nadzieją, że los muzułmanów rosyjskich wchodzi w fazę 
wielkich pozytywnych zmian. Spotkanie upłynęło w wesołej, 
ożywionej atmosferze... Z satysfakcją analizowaliśmy reakcje 
na wybór Bajezidowa na stanowisko muftiego, jakie napły-
wały ze wszystkich tureckich krain. I ja cieszyłem się z tymi 
rozmowami i rozbudzałem w sobie nadzieję...

PROFESOR WRÓŻBITA

Po kilku dniach Men Sejit powiedział mi, że pójdziemy z wi-
zytą do pewnego profesora. Gdy spytałem, kim jest ów 
uczony i po co doń pójdziemy, jak zwykle zaczął się śmiać 
i rzekł: „Dowiemy się o twojej przyszłości...”

Opowiedział mi dalej, że ów profesor jest Żydem i prze-
powiada przyszłość z Talmudu i gwiazd. Rzekomo był słyn-
ny na dworze carskim i w sferach arystokratycznych. Men 
Sejit upierał się, abym z nim poszedł. Dla mnie w tym okre-
sie były to sprawy zupełnie nieważne, wręcz uważałem to 
wszystko za głupotę. Nie udało mi się jednak wykręcić od 
Mena Sejita, w końcu poszedłem. 

 Korytarz mieszkania i ściany salonu, do którego we-
szliśmy, zdobiły dziwaczne ilustracje. Profesor był chudy, 
poważny, liczył około 55 lat, nosił okulary. Miał na sobie 
rzadko noszony w ówczesnej Rosji czarny surdut. Zapytał 
o moje imię i datę urodzenia. Porozmawiał chwilę z Menem 
Sejitem o wspólnych znajomych i powiedział, bym powtór-
nie przyszedł za kilka dni. Gdy przyszedłem, powiedział 
mi o różnych faktach z mojej przeszłości, przepowiedział 
też przyszłość. Orzekł, że będę zaangażowany w działal-
ność polityczną, uniknę kilku niebezpieczeństw, ożenię się 
z dziewczyną, którą kocham, a która w tej chwili przebywa 
daleko. Dodał, że długi czas spędzę poza domem i że po 
obecnej wojnie nastąpi druga, jeszcze większa. Gdy zapy-
tałem, jakie będą jej rezultaty, powiedział: „To będzie jak 
ogromny huragan, trudno przewidzieć, kto się uratuje”. Na-
legałem na Mena Sejita, aby mi powiedział, dlaczego uznał 
za potrzebne te wizyty. W końcu nie wytrzymał i wyjawił, że 
kupiec Maksudow, u którego byliśmy kiedyś z wizytą, chce 

10  Szejh Szamil (1797-1871) – imam muzułmańskiego państwa wojskowe-
go w Dagestanie, przywódca kaukaskich górali w walce wyzwoleń-
czej w latach 1834-59 przeciw Rosji, po wzięciu do niewoli zesłany do 
Kaługi.

mi dać swoją córkę za żonę i to na jego prośbę zawiódł mnie 
do owego sławnego wróżbity. Równocześnie Kose Mustafa 
Aga przysłał mi listy, w których opisywał, jak to do naszej 
wsi zjechała jakaś rodzina z Kazania i zaczęła rozpytywać 
o moją rodzinę, pytano szczególnie o mnie, o stan mojego 
zdrowia. Rzekomo niektórzy pytani stwierdzili, że choruję 
na płuca. Wszystko się wyjaśniło... Opowiedziałem Menowi 
Sejitowi o tym, jak wróżbita powiedział o dziewczynie, którą 
kocham, a która przebywa daleko. On zaś już się nie upierał, 
aby znów iść do Maksudowych. A Alim Sejit opowiedział, 
dlaczego dał swej córce na imię Hanifa. W ten sposób za-
kończyła się sprawa mych zaręczyn w Petersburgu.

SABRI NIE DOTRZYMUJE SŁOWA

W tydzień później otrzymałem list od Czelebiego Dżihana. 
Pisał, że nauczyciel medresy z Ozenbasz, Mustafa Efendi 
został wybrany na naczelnego nauczyciela (muderrisa) me-
dresy Zindżirli w Bakczysaraju. W gazecie, którą nadeszła na-
stępnego dnia, przeczytałem długi, pochwalny artykuł o tej 
osobie, autorstwa Hasana Sabriego Ajwazowa. Natychmiast 
napisałem do Ajwazowa ostry list z pretensjami, w którym 
wypowiedziałem się krytycznie o jego postępku, stwierdzi-
łem, że nie przystoi, by pod wpływem Sulejmana Mirzy Ky-
rymtajewa łamał zawartą z nami umowę i dane słowo. 

W tydzień później natomiast otrzymałem list od Czele-
biego Dżihana – informował, że będzie się pojedynkował 
z Kyrymtajewem i prosił, abym pilnie przyjechał na Krym, 
równocześnie ostro krytykował postępek Sabriego. Nie mi-
nęły dwa dni, jak wyruszyłem na Krym. Jeszcze przed przy-
byciem do naszej wsi pojechałem bezpośrednio do Czele-
biego Dżihana do Gozlewe.

Hasan Sabri Ajwazow, po otrzymaniu mego listu i roz-
mowie z Czelebim Dżihanem, zrozumiał swój błąd i zamie-
ścił w Terdżumanie artykuł, w którym napisał, że wyboru 
dokonano na osobistą prośbę Kyrymtajewa, że jakkolwiek 
Mustafa Efendi jest człowiekiem zdolnym, uczciwym i po-
ważnym, to jednak nie rozumie postępu, jaki niesie obecna 
epoka, i w związku z tym on, Hasan Sabri uważa, że rację 
mają ci, którzy woleliby na tym stanowisku Ibrahima Tarpie-
go Efendiego. 

PROPOZYCJA POJEDYNKU 
ZE STRONY CZELEBIEGO DŻIHANA

Na to Czelebi Dżihan, który otrzymał informację, że Kyrym-
tajew grozi mu śmiercią, wyzwał go na pojedynek...

Nie byłem zadowolony z takiego obrotu sytuacji. Uzna-
łem za niewłaściwe, że Czelebi Dżihan podjął taką decyzję 
bez porozumienia ze mną. Niemniej jednak – stało się. Spadł 
na mnie obowiązek poinformowania, że jeżeli w pojedynku 
Czelebi Dżihan padnie, to ja będę pojedynkował się z Ky-
rymtajewem. Tak też zrobiłem. Od Czelebiego Dżihana bez-
pośrednio udałem się do Hasana Sabriego w Bakczysaraju. 
Sabri był bardzo zasmucony, załamany. Wobec nas znalazł 
się w sytuacji przynoszącej wstyd. Nie dotrzymał danego 
słowa. My natomiast występowaliśmy przeciw niemu, by-
liśmy w przededniu wypowiedzenia wojny temu wielkiemu 
człowiekowi epoki...

Sprawa wzbudziła wielkie emocje pośród naszego ludu. 
Wszędzie mówiono tylko o tym. Uznawano powszechnie, 
że nie jest to prywatny zatarg pomiędzy Kyrymtajewem 
a Czelebim Dżihanem, lecz początek walki nowego – ze 
starym, młodości – z przedstawicielami autorytetów rzą-
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dowych, sfer arystokratycznych – z nami. Nasi przyjaciele, 
korzystając z okazji, w każdym zakątku Krymu tłumaczyli 
ludowi zagadnienie w taki właśnie sposób i przez to usiło-
wali choć trochę więcej uświadomić mu nasze cele. Sabri 
przedstawił mi swój pogląd na sprawę: nie ufał charakte-
rowi i moralności Ibrahima Tarpiego Efendiego, w związ-
ku z czym nie poparł go w pierwszym etapie – ten fakt 
usiłował przedstawić mi jako wytłumaczenie swego postę-
powania – potwierdził, że powinien był nam powiedzieć 
o tych wątpliwościach – powiedział, że zdaje sobie sprawę 
z tego, że nie było uczciwe zatajenie tych wątpliwości, po-
wiedział następnie, że nie pojmował, że istota sprawy jest 
ważniejsza od kwestii, czy Ibrahim Efendi zostanie muder-
risem w Zindżirli. 

HISTORIA I SPRAWA 
MEDERSY ZINDŻIRLI

To, co napisał Terdżuman o dysku-
towanej sprawie, nie usatysfakcjo-
nowało mnie. W tym celu, a tak-
że, aby lepiej zrozumieć Sabriego, 
przygotowałem artykuł pt. „Historia 
i sprawa medresy Zindżirli” (‘Tarih 
we Zindżirli Meselesi”). Sabri obie-
cał, że wydrukuje go w najbliższym 
numerze Terdżumana. Ja natomiast 
pozostałem w Bakczysaraju. Po-
nieważ Kyrymtajew przejął cen-
zurę nad Terdżumanem, z mojego 
artykułu pozostał tylko tytuł i mój 
podpis – dwie strony gazety wyszły 
niezadrukowane. Spowodowało 
to dodatkowe rozemocjonowanie 
ludności i może wywarło jeszcze 
większy skutek, niż gdyby artykuł 
się ukazał. Aby ugasić rozpalone 
emocje, przyjaciele z jednej strony 
wszędzie rozsyłali kopie mego ar-
tykułu w rękopisie, z drugiej strony 
– ja prowadziłem korespondencję, 
aby doprowadzić do druku artyku-
łu w gazecie Il (‘Kraj’), wydawanej 
w Moskwie przez Ajaza Ishakiego 
Beja, i sprowadzić 3000 egzemplarzy. I nie minęło dziesięć 
dni, a w każdy zakątek Krymu rozesłano 3000 numerów 
gazety. (W tej chwili dokładnie nie pamiętam treści tego 
artykułu, który wielce przyczynił się do wzmocnienia w na-
rodzie naszej orientacji. Jednak bardzo prawdopodobne, że 
w archiwum gazety Il lub na Krymie w rękach prywatnych 
u naszych przyjaciół znajduje się ten egzemplarz. Jeśli tak, 
pożyteczne byłoby przytoczenie przynajmniej zeń kilku 
zdań, aby ukazać ducha tego artykułu... Dż. S. K.).

Kyrymtajew stwierdził, że nie dał Hasanowi Sabriemu 
słowa, jakoby miał doprowadzić do mianowania Ibrahima 
Tarpiego Efendiego na naczelnego muderrisa w medresie 
Zindżirli, i w rezultacie takiego tłumaczenia nie przyjął wy-
zwania na pojedynek z Czelebi Dżihanem.

Wydarzenie to bardzo wpłynęło na nasz ruch rewolucyj-
ny. Stanęli naprzeciw siebie: z jednej strony niektórzy mi-
rzowie i ulemowie, zajmujący pozycje w obozie rządowym 
i ich zwolennicy a z drugiej – rewolucyjna młodzież. Duża 
część społeczeństwa, pod wpływem elit wywodzących się 
z kręgów kupieckich i bogatego chłopstwa była skłonna do 
poparcia młodzieży. Cały epizod istotnie wpłynął na szero-
kie utożsamienie się ludności z naszą orientacją. 

Innym pozytywnym aspektem afery było to, że staliśmy 
się bardziej zdyscyplinowani, umocnił się nasz charakter 
i nasza stanowczość, bardziej też zaczęliśmy cenić dawane 
słowo. Problem w sposób zdecydowany uświadomił całej 
naszej inteligencji, że rewolucjonistom nie wolno wahać się, 
a szczególnie nie wolno cofać się – uświadomiliśmy sobie, 
że w naszej sprawie nie ma miejsca na żaden luz i żarty.

KTO WIE, 
GDZIE ROZBIJESZ SOBIE GŁOWĘ...

Niedługo po opisanej aferze stanął przed nami problem 
służby wojskowej Czelebiego Dżihana. Wyszło rozporządze-
nie mówiące, że również studenci uniwersytetu będą brani 

do szkół podchorążych.
Spotkałem się z Czelebim Dżiha-

nem w Akmesdżit w hotelu Petro-
grad. Z Sejitem Dżelilem Hattato-
wem, który właśnie był w wojsku, 
odbywaliśmy dzień i noc długie 
rozmowy. Sejit Dżelil był tym, któ-
ry najlepiej rozumiał ważną rolę, 
jaką „afera Zindżirli” odegrała pod 
względem narodowym, on też 
był tym, który jako pierwszy na 
to zwrócił nam uwagę. Mój ojciec 
też przybył do Akmesdżit. Według 
niego „za wcześnie nadepnęliśmy 
na ogon węża”. Mówił: „Te łobuzy 
zniszczą was”. Bardzo lubił Hattato-
wa. A i on też okazywał memu ojcu 
wielki szacunek i przywiązanie. Ich 
rozmowy przyniosły dla nas dobry 
skutek. Dosyć odprężyły ojca.

Pewnego wieczoru ojciec przy-
szedł do mnie do hotelu i przekazał 
mi wiadomość, że niektórzy z mi-
rzów gotowi są, jeżeli zwrócę się do 
nich z prośbą, załatwić mi zwolnie-
nie z wojska, sprawią, że pozostanę 
na Krymie. Ojciec powiedział, że 
w ciągu 1-2 dni powinniśmy na pew-
no razem pójść do nich. Gdy odpo-

wiedziałem, że nie będę mógł tego zrobić, zmarszczył brwi, 
twarz mu poczerwieniała, utkwił wzrok we mnie i ostrym 
głosem rzekł: „Nie myślisz ani o sobie, ani o nas, kto wie, 
gdzie porozbijasz sobie głowę”, po czym bez pożegnania 
wyszedł.

Bardzo dobrze wiedziałem, co znaczy gniew ojca. Nigdy 
nie zapomniałem, jakie cierpiałem kiedyś wyrzuty sumienia 
z powodu urażenia go. Jak bardzo wstrząsnęło było mną 
wtedy nieporozumienie między nami z powodu sułtana 
Abulhamida... Cóż wszakże mogłem uczynić?

IŚĆ DO WOJSKA, 
CZY UCIEC DO FINLANDII?

Powiedziałem o wszystkim Czelebiemu Dżihanowi i Hatat-
towowi. Powiedziałem, że podjąłem decyzję pilnego wyjaz-
du do Petersburga. Równocześnie poprosiłem Sejita Dżelila 
Hattatowa, aby zobaczył się z moim ojcem i spróbował mu 
wyjaśnić sytuację. Czelebi Dżihan też zadecydował, iż pilnie 
pojedzie do Petersburga, aby z jednej strony zyskać na cza-

Tatarka z kilimem, rok 1920.
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sie a z drugiej – abyśmy mogli zadecydować coś na temat 
służby wojskowej. Pierwszym pociągiem, nawet nie widząc 
się z ojcem, wyjechałem z Krymu. Kilka dni później przyje-
chał Czelebi Dżihan. Prawie przez dwa tygodnie, dzień i noc 
dyskutowaliśmy o tym samym – czy iść do wojska, czy ucie-
kać do Finlandii? Ciągnęło się to tak, jak niegdysiejsze nasze 
dysputy w Stambule pod hasłem „Czy wejść w politykę, czy 
działać na niwie literatury i nauki”. Czelebi Dżihan bardziej 
skłaniał się ku wyjazdowi do Finlandii. Ja gwałtownie się 
sprzeciwiałem. Wysuwałem argument, że nasi wrogowie, tu 
myślałem o adwersarzach w naszym tatarskim środowisku, 
wykorzystując naszą ucieczkę – wysuną potem tysiące ar-
gumentów, aby utrudnić i w złym świetle przedstawić naszą 
działalność. Czelebi Dżihan, chociaż przyznawał mi rację, 
twierdził, że niebezpieczeństwo, jakie stwarza wojna, jest 
straszliwe, że jeżeli padniemy na próżno na wojnie, oczywi-
ste, nie będziemy mogli pracować w przyszłości dla narodu 
na niwie nauki i literatury.

Ja w owym czasie nie wierzyłem w śmierć. Nie byłem 
w stanie myśleć o śmierci, wierzyłem, że nie zginiemy. Mia-
łem takie przeczucie. Wierzyłem, że „skoro staramy się o do-
bro i podniesienie ludu – Bóg nas ochroni”. Moja ufność nie 
wynikała z długich przemyśleń, nie zdawałem sobie nawet 
sprawy z takiej logiki i nie formułowałem tego tak, jak teraz 
to opisuję.

Dawniej w naszych dyskusjach Czelebi Dżihan opierał się 
na uczuciach. Tym razem jednak to ja kierowałem się afek-
tem, a on myślał logicznie. W zasadzie czy rzecz opierała się 
na rozumowaniu, czy na emocjach, Czelebi Dżihan zawsze 
sprawę analizował z każdej strony. A nawet czasem – by-
łem tego świadkiem – bywało tak, że po kilku dniach lub 
tygodniach z entuzjazmem od nowa bronił jakiegoś poglą-
du argumentem, którego wcześniej nie użył albo nie znał. 
Rzeczywiście – ogólnie rzecz biorąc – mało spotkałem lu-
dzi, którzy by tak jak Czelebi Dżihan bez przerwy zaprzątali 
swój umysł poważnymi problemami. Najprostsze zagadnie-
nie lub myśl analizował, jakby to była najważniejsza kwestia 
na ziemi. 

O naszym „wojsku”, co było dla nas wtedy zagadnieniem 
najważniejszym, myślał bez przerwy. W tak ważnych spra-
wach nie lubił się dzielić z innymi swymi przemyśleniami. 
Nie chciał otwierać się przed innymi ludźmi z problemami, 
o których sam nie był w stanie defi nitywnie i nieodwołalnie 
zadecydować.

Przez dwa tygodnie byliśmy w Petersburgu dezertera-
mi. W nocy, przed godziną dziesiątą Czelebi Dżihan musiał 
wracać na swą kwaterę do rodziny, u której mieszkał. Ale 
czasem zostawał u mnie, nasze dyskusje nie miały końca, 
czasem spieraliśmy się do godziny drugiej, trzeciej. Źle spa-
liśmy. Staliśmy się nerwowi. Pewnego dnia zaproponowa-
łem, by pójść do Alimów Sejitów i wspólnie z nimi podjąć 
decyzję. Nie zgodził się. Nie mogliśmy już dłużej odkładać 
decyzji. Każdego dnia mogli nas złapać. 

INSZALLAH11, NIE BĘDZIEMY ŻAŁOWAĆ

Pewnego dnia z rana poszedłem do biura wojskowego, 
zbadali mnie. Otrzymałem przydział do pierwszej szkoły 
podchorążych, z komisji wróciłem prosto do Czelebiego 
Dżihana. Opowiedziałem, co zrobiłem. Powiedziałem, że 
zrozumiałem, że nie da się rozwiązać tego problemu, ciągle 
dyskutując, i nie można decyzji odkładać w nieskończoność. 
Czelebi Dżihan ucieszył się, jakbym wyzwolił go od jakiegoś 
nieszczęścia. Ucałował mnie i powiedział: „Inszallah, nie bę-

11  Inszallah (ar. in šaa’llah - ‘jeśli Bóg zechce’) – zwyczajowe 
powiedzenie arabskie, stosowane również w językach tureckich.   

dziemy żałować...” On też już bowiem podjął był decyzję. 
Nazajutrz pojechał na Krym, zgłosił się do komisji w Gozle-
we i zaczął zwykłą służbę w Akmesdżit, Instytut Psychoneu-
rologiczny bowiem, w którym studiował, nie był uznawany 
za ofi cjalną uczelnię i tych, którzy tam się uczyli, nie brano 
do podchorążówki.

W PODCHORĄŻÓWCE W MOSKWIE 

Rozpocząłem naukę i musztrę w Pierwszej Podchorążów-
ce w Moskwie. Dni były gorące, noce chłodne. Z powo-
du gorąca bardzo męczyliśmy się na musztrze. Wcześnie 
kładliśmy się spać, wcześnie wstawaliśmy. Ponieważ cała 
szkoła składała się ze studentów uniwersytetu, również 
tutaj łatwo zyskałem kolegów. Rozmawialiśmy o wszyst-
kim i tutaj również znalazłem okazję do poduczenia się 
rosyjskiego...

Na drugi dzień po rozpoczęciu nauki pewien ofi cer 
zapytał mnie o imiona cara, jego matki i carycy. Mieli 
ogromnie długie, ofi cjalne tytuły. Każdy musiał pamiętać 
je i w wypadku zapytania, prawidłowo, wyraźnie i zde-
cydowanie wypowiedzieć je. Ja tego nie umiałem, nikt 
mi wcześniej nie powiedział, że należy to wiedzieć. Nato-
miast uczniowie uczący się w rosyjskich szkołach – wie-
dzieli. Ofi cer spytał, gdzie się uczyłem. Odpowiedziałem, 
że najpierw we Francji, a potem na uniwersytecie w Pio-
trogrodzie. To trochę zmniejszyło moją winę. Powiedział, 
że zapyta o to samo za kilka dni i do tego czasu winienem 
nauczyć się wspaniale całej tytulatury. Oczywiście nie 
tracąc czasu, jak papuga wyuczyłem się wszystkiego. To, 
że studiowałem we Francji, nie podobało się niektórym 
ofi cerom, patrzyli na mnie podejrzliwie. Dowódcą szkoły 
był kulturalny, wykształcony ofi cer, o naturze myśliciela. 
W czasie musztry kilkakrotnie podchodził do mnie, zaga-
dywał. Nie wątpiłem, że usiłuje mnie zrozumieć. Pojąłem, 
że pragnie okazać swoje dla mnie zrozumienie i przy-
chylność w sposób szczególnie delikatny i serdeczny, 
gdyż zauważył, że ja z kolei odczułem, jak inni traktują 
mnie z podejrzliwością, i nie chce mnie zrazić. Opowia-
dał mi o ofi cerach i żołnierzach muzułmanach, których 
poznał w czasie swej kariery wojskowej. Wspominał ich 
z serdecznością, wręcz chwalił. Zwierzył mi się, że przez 
pewien czas służył w naszym krymskim pułku kawalerii 
i stwierdził, że był to najpiękniejszy okres jego wojskowe-
go życia. Dalej opowiadał, że ponieważ choruje na płuca, 
po wojnie osiedli się na Krymie i tam spędzi resztę swych 
dni. Mówił, że kilka razy był już na Krymie i jest oczaro-
wany jego pięknem. Polubiłem tego mądrego, bezpośred-
niego i patriotycznego ofi cera. I on również poznał, że ja 
żywię wobec niego szacunek. Pomiędzy znanymi mi ro-
syjskimi ofi cerami ten był typem, który istotnie miał sze-
roką wiedzę, dobre wychowanie i ludzkie uczucia – był po 
prostu wyjątkiem. I on był mi przychylny. Mogłem liczyć 
na jego pomoc. Największą przysługą, jaką mi wyrządził, 
było zezwolenie, abym zimą mógł nakładać nauszniki. 

Pod koniec jesieni rozpoczęły się ulewne deszcze. Odby-
wając musztrę w deszczu, tęskniliśmy za latem. Natomiast 
chłody, które wzmogły się ku zimie, powodowały, że z kolei 
tęskniliśmy za porą deszczową. Jesienią i zimą najtrudniej-
szą dla mnie rzeczą było wcześnie rano wyskoczyć z łóżka. 
A już najbardziej męczyły mnie nocne alarmy. W takiej sy-
tuacji musieliśmy natychmiast przygotować się i z gotową 
bronią zebrać na placu apelowym. Oprócz tego tym, co 
najbardziej mi przeszkadzało w zimie, było to, że bardzo 
marzłem w uszy na ćwiczeniach, które robiliśmy w okoli-
cach Moskwy – w lasach i na wzgórzach. Zresztą jedno ucho 
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odmroziłem jeszcze w 1915 roku, kiedy w Petersburgu przez 
kilka chwil jechałem bez czapki na stopniach tramwaju. Te-
raz w tym zimnie cierpiałem z powodu tamtego odmroże-
nia. Dowódca szkoły zezwolił mi poza miastem i wtedy, gdy 
nie było inspekcji, zakładać nauszniki, co uwolniło mnie od 
tego wielkiego cierpienia. 

 Ze szkoły wychodziliśmy raz w tygodniu. Na wszelki wy-
padek, przez około dwa miesiące nie odnawiałem kontak-
tów pozaszkolnych. W tym czasie na około dwa miesiące 
przyjechał do Moskwy Hasan Sabri Ajwazow, na naszą suge-
stię pozostawiwszy administrowanie Terdżumana naszemu 
koledze Abdulhakimowi Hilmiemu. Jakże trudno było mi 
wytrzymać. Nie mogłem co tydzień, więc co dwa tygodnie 
chodziłem do niego i całe godziny spędzaliśmy na poga-
wędkach. 

SADRI MAKSUDI BEJ

W czasie jednej z takich wizyt poznałem Sadriego Mak-
sudiego Beja, którego znałem tylko ze słyszenia i wobec 
którego żywiłem wielki szacunek i przywiązanie. Wypyty-
wał mnie o moje paryskie życie, profesorów i wrażenia. 
W sposób bardzo przejrzysty opowiedział nam o swych 
przemyśleniach na temat sytuacji w Rosji i naszej przy-
szłości. Sadri Bej stał się dla mnie, spośród tych przedsta-
wicieli rosyjskiej inteligencji tatarskiej, których dotych-
czas znałem, osobą najbardziej przygotowaną do nowych 
wyzwań. Wiedziałem, że w Dumie wygłosił historyczną 
mowę, w której przeciwstawił się zwracaniu się do nas 
jako do „rosyjskich muzułmanów” lub za pośrednictwem 
nazw plemiennych, wiedziałem, że wtedy po raz pierwszy 
z ofi cjalnej i najwyższej trybuny Rosjanom powiedziano, 
że jesteśmy Tatarami, jesteśmy znaczącą częścią wspól-

noty ludów tureckich, wiedziałem, że mówił o tym czło-
wiek kompetentny i zaangażowany – odczuwałem wobec 
niego wielką estymę. Chociaż prokurowano przeciwko 
niemu oszczerstwa, że „Sadri Bej jest z partii kadetów 
i współpracuje z nią dla własnej pozycji i własnego splen-
doru”, wbrew moim lewicowym przekonaniom, mój sza-
cunek dla niego się nie zachwiał. 

Po rozmowie z nim zrozumiałem, że dopóki nie jesteśmy 
jeszcze odpowiednio przygotowani i dopóki funkcjonuje 
rosyjska maszyna państwowa, tylko kadeci mogą wpłynąć 
pozytywnie na ową machinę, i tylko z kadetami pożytecz-
ny jest dla nas wspólny marsz. To, że konkretnym celem 
sojuszu Sadriego Beja z kadetami nie jest przysłużenie się 
im, lecz troska, aby to oni byli pożyteczni dla nas, dobitnie 
dowiodło później jego historyczne wystąpienie nas temat 
Cieśnin, które przedstawił na zebraniu tej partii. Kiedy opo-
wiedziałem Hasanowi Sabriemu moje wrażenia na temat 
Sadriego Beja, wówczas Hasan Sadri stwierdził, że podziela 
mój pogląd, stwierdził, że tak samo Gaspyraly Ismail Bej, 
niech spoczywa w pokoju, uważał, że pośród Tatarów w Ro-
sji po Fatihu Kerimim i Alim Merdanie Topczubaszym, idzie 
Sadri Bej. Do owej pory nie miałem okazji poznania tych 
działaczy osobiście. Dopiero potem zdarzyło mi się poznać 
tych wielkich synów narodu Tatarów rosyjskich, wobec któ-
rych żywiłem szacunek i których pisma i działalność z dale-
ka śledziłem. 

Dżafer Sejdamet  

Tłumaczenie z jęz. tureckiego: Antoni Sarkady  

Redakcja i przygotowanie do druku: Selim Chazbijewicz   
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