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Musa Czachorowski

SZKOLNE SPOTKANIE Z TATARAMI

Najsympatyczniejsza, młoda publiczność dopisała i zabawa była naprawdę świetna.

19 stycznia br. do białostockiej Szkoły Podstawowej nr 20 przy 
ulicy Leśnej przybyli w gościnę Tatarzy, a dokładniej mówiąc: 
Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk” ze swoją 
opiekunką Anną Mucharską z tamtejszej muzułmańskiej gminy 
wyznaniowej Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Towa-
rzyszyli im: Mufti RP Tomasz Miśkiewicz, imam Ramil Khayrov 
oraz rodzice „buńczukowych” artystów. 

Wizyta wywołała wśród uczniów duże zainteresowanie, 
w którego rezultacie sala gimnastyczna ledwie zdołała pomieścić 
wszystkich chętnych do spotkania z Tatarami. „Buńczuk”, zespół 
o prawie dwudziestoletniej tradycji, wystąpił z tatarskimi piosen-
kami i tańcami. Sylwia Czepiel, Wiktoria Czepiel, Dżemila Alek-

sandrowicz, Aisza Jabłońska, Arzy Alijewa, Weronika Klepacka, 
Adam Półtorzycki, Selim Mucharski, Adam Aleksandrowicz oraz 
Stefan Szehidewicz śpiewali i tańczyli, zbierając zasłużone oklaski 
i słowa uznania. 

Mufti Miśkiewicz wraz z imamem Ramilem przedstawili przy 
okazji multimedialną prezentację na temat historii oraz współ-
czesności polskich Tatarów, a także poprowadzili konkurs wiedzy 
o Tatarach i islamie. Na zakończenie spotkania goście i uczniowie 
wspólnie zatańczyli horan, uroczysty taniec krymski, wykonywa-
ny tylko podczas szczególnych imprez oraz na ślubach. 

Musa Czachorowski 
Fot. Mirosław Szut 

Aleksander Miśkiewicz

NASZE POŻEGNANIE
W dalekiej Kanadzie 16 stycznia 2016 roku odszedł ku wieczności 
Arsłan Szynkiewicz, jeden z nielicznych przedstawicieli rodu Szyn-
kiewiczów, spokrewniony z przedwojennym Muftim na Rzeczpo-
spolitą Polską. 

Urodził się 19 lutego 1925 roku w Lachowiczach, w byłym wo-
jewództwie nowogródzkim, obecnie na Białorusi. Jego Ojciec, 
Mustafa, był bratem wspomnianego muftiego, a Matka, Lejla, po-
chodziła z rodu Stypułkowskich z Krakowa. Posiadał dwóch braci: 
Timura, marynarza fl oty czarnomorskiej, zaginionego na Morzu 
Czarnym podczas II wojny światowej i Edigeja, działacza krymsko-
tatarskiego.

Arsłan Szynkiewicz w czasie swego długiego życia przebywał 
na Krymie, w Anglii, a na stałe osiedlił się wraz z żoną Teresą w Ka-
nadzie. Byli małżeństwem bezdzietnym. Mieszkał na pograniczu 
dwóch miast: Kitchener i Waterloo w stanie Ontario. Pracował 
w służbie miejskiej Kitchener. Uwielbiał grę w szachy, należąc do 
klubu szachowego swojego miasta. W latach dziewięćdziesiątych 
XX w. przebywał dwukrotnie w Polsce, odwiedzając swoich krew-
nych w Trójmieście i znajomych w Białymstoku. Utrzymywał też 
kontakt z rodzinami Tatarów polskich w Kanadzie i Stanach Zjed-
noczonych, w ich skupisku w Nowym Jorku.

Aleksander Miśkiewicz 
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AWANS DLA NASZEGO UŁANA! 
O mieszkającym w Wielkiej Brytanii ponad-
stuletnim Mustafi e (Stefanie) Abramowiczu, 
ostatnim ułanie 1 Szwadronu Tatarskiego 13 
Pułku Ułanów Wileńskich, pisaliśmy już kilka-
krotnie. Jego długie i trudne życie to dosko-
nały materiał na fi lm lub co najmniej powieść. 
Swoje dzieje opisał we wspomnieniach, które 
niebawem zostaną wydane staraniem Naj-
wyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR 
w RP. Przypomnijmy tylko, że po dostaniu się 
do niewoli sowieckiej we wrześniu 1939 roku 
Mustafa Abramowicz przeszedł m.in. obozy 
w Kozielsku, Krzywym Rogu i Starobielsku. 
Opuścił Związek Sowiecki jako żołnierz Armii 
Andersa. Po długiej wędrówce dotarł do Eu-
ropy i w szeregach 1 Pułku Ułanów Krecho-
wieckich brał udział m.in. w zdobyciu Monte 
Cassino. Odznaczony m.in. Gwiazdą za Wojnę 
1939–45, Gwiazdą Italii, Krzyżem Pamiątko-
wym Monte Cassino, trzykrotnie Medalem 
Wojska, Krzyżem Kampanii Wrześniowej 1939. 

W roku 2000 postanowieniem Prezydenta 
PR nasz ułan został mianowany na stopień podporucznika, a 27 
stycznia 2016 roku minister obrony narodowej Antoni Maciere-
wicz za żołnierskie zasługi w II wojnie światowej awansował go 
na stopień porucznika. Mustafa Abramowicz otrzymał też życze-
nia z okazji urodzin, które w imieniu Prezydenta RP, Andrzeja 
Dudy, przesłała Kancelaria Prezydencka. W imieniu polskiej spo-

łeczności tatarsko-muzułmańskiej pismo z serdecznymi życze-
niami skierował do Jubilata Mufti RP Tomasz Miśkiewicz.

Gratulujemy raz jeszcze i z całego serca życzymy Czcigodne-
mu Panu Mustafi e Abramowiczowi wszelkiej pomyślności! 

Musa Czachorowski 
Fot. Xenia Jacoby 

Mustafa Abramowicz świętował stulecie urodzin w rodzinnym gronie. 

Musa Czachorowski

„BUŃCZUK” W WARSZAWIE
3 lutego br. warszawska Szkoła Główna Go-
spodarstwa Wiejskiego kolejny już raz gościła 
w swoich progach przedstawicieli tatarskiej 
społeczności. Okazją ku temu było 134 spo-
tkanie z cyklu „Bliscy znani i … nieznani”, 
zatytułowane „Zapach stepu, powiew Orien-
tu”, poświęcone promocji albumu wydanego 
przez Muzułmańską Gminę Wyznaniową MZR 
w Białymstoku z okazji 15-lecia Tatarskiego Ze-
społu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk”. 
A jak album, to i jego autorka, Halina Szahi-
dewicz, niestrudzona animatorka tatarskiego 
życia kulturalnego, twórczyni i wieloletnia 
opiekunka zespołu, oraz sam „Buńczuk”. Or-
ganizatorką spotkania była prof. dr hab. Te-
resa Zaniewska, kierownik Katedry Edukacji 
i Kultury Wydziału Nauk Społecznych, długo-
letnia i serdeczna tatarska przyjaciółka. Aula 
Kryształowa jak zawsze wypełniła się nieomal 
do ostatniego miejsca. Oprócz mieszkańców 
Warszawy zjawili się Tatarzy z Białegostoku 
i Sokółki, spora grupa Karaimów oraz goście 
m.in. z Torunia i Wrocławia. 

Wieczór rozpoczęła prof. Teresa Zaniewska, przedstawia-
jąc bohaterów spotkania: Halinę Szahidewicz oraz „Buńczuk”. 
Powitała również serdecznie przedstawicieli Ambasady Turcji 

Po występach „Buńczuka” Halina Szahidewicz składała podpisy 
na swoim albumie o historii zespołu.

w Polsce, z Panią Istem Circiroglu na czele. Następnie głos za-
brał rektor SGGW, prof. dr hab. Alojzy Szymański, który podkre-
ślił wieloletnią współpracę uczelni ze środowiskami mniejszości 
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narodowych i etnicznych. Tatarzy są tu za każdym razem mile 
widziani. Jego Magnifi cencja odczytał, a następnie przekazał Ha-
linie Szahidewicz pismo z wyrazami uznania za jej działalność. 

No i na scenie pojawił się „Buńczuk”. Jako pierwszy wystąpił 
Adaś Półtorzycki z recytacją sury Al-Fatiha po arabsku i polsku. 
Po nim wiersz deklamowała Elwira Szehidewicz, a dalej było już 
całkiem tanecznie. Elwira ze Stefanem Szehidewiczem zaprezen-
towali się w hajratmie, zaś Kama Iljasiewicz – w ekspresyjnej ku-
kułce. Najmłodsze członkinie zespołu: Weronika Klepacka i Arzy 
Alijeva z przejęciem zaśpiewały piosenkę Armanczyk.

Emilka Mucharska przyciągała wzrok w swoim solowym 
tańcu – tim tym, Adam Półtorzycki, Adam Aleksandrowicz oraz 

Selim Mucharski dali popis tańca chłopców, a gromkie brawa 
wywołał taniec całej ekipy, do której przyłączyła się opiekunka 
„Buńczuka”, Anna Mucharska. Po występach wzruszona Halina 
Szahidewicz przedstawiła po kolei wykonawców, którzy otrzy-
mali upominki od rektora SGGW. Potem, po krótkiej przerwie, 
rozpoczęła się druga część spotkania: prezentacja „Buńczuko-
wego” albumu w rozmowie z jego twórczynią, prowadzonej 
przez Musę Czachorowskiego. Wiele osób ustawiło się następ-
nie w kolejce po album z dedykacją autorki. Zakończył tę sym-
patyczną imprezę wspaniały poczęstunek, będący jeszcze oka-
zją do kuluarowych rozmów. 

Musa Czachorowski 

Joanna Kulwicka-Kamińska

KITABISTYCZNE WARSZTATY 
W SOKÓŁCE

Od 18 do 20 lutego 2016 r. odbywały się w Sokółce piąte 
międzynarodowe interdyscyplinarne warsztaty kitabistyczne 
pn. „Tefsir Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Opis fi -
lologiczno-historyczny najstarszego przekładu Koranu na ję-
zyk słowiański – transpozycja zabytku i obszary badawcze”. 
Uczestniczyli w nich członkowie zespołu realizującego projekt 
„TEFSIR”: z Polski, Białorusi i Litwy. Nadrzędnym celem spo-
tkania było podsumowanie prac podjętych w ramach projektu 
oraz prezentacja wstępnych ustaleń w zakresie wyznaczonych 
przez Czesława Łapicza i Joannę Kulwicką-Kamińską obszarów 
badawczych dla wieloaspektowego (fi lologiczno-historyczne-
go) komplementarnego opracowania najstarszego tłumaczenia 
Koranu na język słowiański. 

Podstawę źródłową dla wnioskowania o zmienności w cza-
sie i przestrzeni grafi i, ortografi i oraz języka tekstów piśmien-
nictwa Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego (dalej: WKL), 
stanowiły transliteracje sur I, XXXVI oraz CX-CXIV z kilkunastu 
rękopiśmiennych tefsirów oraz dwóch kompletnych tefsirów od-
ległych w czasie o 167 lat, mianowicie rękopisu z Olity – 1723 r. 
(ok. 1000 stron) oraz rękopisu Józefowa – 1890 r. (ok. 1200 
stron), wykonane w ramach projektu „TEFSIR”. Jako materiał 
porównawczy uwzględniono również transliteracje (transkryp-

cje) innych tekstów piśmiennictwa Tatarów WKL: kitabów, cha-
maiłów i tefsirów dostępnych w kitabistycznej literaturze przed-
miotu. Wyznaczono ponad dwadzieścia obszarów badawczych, 
a wnioski z badań zaprezentowano w dwóch panelach tema-
tycznych – Ustalenia w zakresie języków słowiańskich i Ustalenia 
w zakresie języków orientalnych. Ważnym tematem spotkania 
było zapoznanie się z opiniami ekspertów na temat opracowa-
nego przez zespół systemu transliteracji. Jego opracowanie było 
zadaniem najtrudniejszym i najbardziej czasochłonnym. Dla po-
równania – prace nad transliteracją czy transkrypcją zabytków 
staropolskich obejmują często kilkadziesiąt lat – por. Kazania 
świętokrzyskie („Kazania świętokrzyskie”. Nowa edycja. Nowe 
propozycje badawcze, Warszawa 2009). 

Jeśli chodzi o tatarskie rękopisy, to pierwsze amatorskie pró-
by transliteracji fragmentów rękopiśmiennych zabytków Tatarów 
WKL sięgają XIX w. Jednakże teoretyczne opracowanie tego za-
gadnienia, tj. systemu transliteracji i transkrypcji tatarskiego pi-
śmiennictwa, oparte na grażdance, ukazało się w Wilnie, w 1968 
r. – por. A. K. Antonowicz, Biełorusskije tieksty, pisannyje arab-
skim pismom, i ich grafi ko-orfografi czeskaja sistema. Oparty na 
łacince system transliteracji i transkrypcji rękopiśmiennych tatar-
skich tekstów zawdzięczamy natomiast prof. Cz. Łapiczowi z Uni-

wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
(por. Kitab Tatarów litewsko-polskich. Pale-
ografi a. Grafi a. Język, Toruń 1986). Jednakże 
mimo istnienia pewnej tradycji kitabistycznej 
w tym zakresie (por. Antonowicz, Czekmo-
nas, Łapicz, Miszkiniene) badacze stosowa-
li doraźnie opracowane autorskie systemy 
transkrypcyjne oraz transliteracyjne, wypo-
sażone w klucz umożliwiający odczytywanie 
i określający (choćby w przybliżeniu) war-
tości dźwiękowe znaków transkrypcyjnych. 
Powodowało to, iż identyfi kacja terminów 
i nazw, mających ten sam źródłosłów arabski, 
lecz różnie w różnych pracach transliterowa-
nych lub transkrybowanych, była w wielu 
wypadkach trudna lub wręcz niemożliwa. 
Nie ustalono bowiem dotąd jednolitego i uni-
wersalnego systemu zarówno transliteracji, 
jak i transkrypcji tatarskich tekstów przekła-
dowych z alfabetu arabskiego na alfabet ła-
ciński czy cyrylicę. 

Podstawowy warunek rozwoju badań 
w obrębie kitabistyki to zatem opraco-

W warsztatach kitabistycznych uczestniczyli 
członkowie zespołu „TEFSIR” z Polski, Białorusi i Litwy.
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wanie uniwersalnego, akceptowanego i stosowanego przez 
wszystkich (lub większość) badaczy, systemu transliteracji oraz 
transkrypcji tatarskich zabytków. Szczegółowo można bowiem 
wskazać przyczyny powodujące trudności w ich odczytywaniu. 
Należą tu: przeważający zapis fonetyczny, powodujący dialek-
talne różnicowanie się kolejnych kopii i gromadzenie w jednym 
zabytku cech różnych dialektów, często odległych geografi cz-
nie; rozwarstwienie chronologiczne zabytków, czyli obecność 
cech językowych polskich i białoruskich od w. XVI aż po czas 
powstania kopii; współistnienie w tekstach co najmniej czterech 
języków: arabskiego, tureckiego, polskiego i białoruskiego; silny 
wpływ norm oraz zwyczajów grafi i i ortografi i arabskiej i turec-
kiej, a w późniejszych zabytkach grafi i i ortografi i białoruskiej 
i polskiej; bierne powielanie tekstów przez późniejsze pokole-
nia kopistów, nieznających nie tylko języków orientalnych, ale 
nawet alfabetu arabskiego. Kopie tekstów muzułmańskich po-
wstawały w okresie od XVI do XX wieku, a w tym czasie języki, 
w jakich tworzono XVI-wieczne oryginały, w sposób oczywisty 
ewoluowały, co powodowało kumulowanie się w kolejnych ko-
piach faktów językowych zróżnicowanych zarówno w czasie, 
jak i w przestrzeni. W tekstach muzułmanów znajdziemy także 
cechy dialektalne i gwarowe, tłumaczące się bądź idiolektem 
kopisty, bądź miejscem, w którym powstała konkretna kopia. 
Ponadto na język tatarskich rękopisów oczywisty wpływ miały 
najważniejsze języki świata islamu – arabski, turecki i perski. 
Teksy te są więc zróżnicowane na wszystkich poziomach ich 
językowej struktury. 

Można więc postawić pytanie, czy w ogóle jest możliwe 
stworzenie uniwersalnego systemu transkrypcji i transliteracji 
zabytków piśmiennictwa Tatarów WKL, czy też zadaniem ba-
daczy będzie adaptacja istniejących już propozycji A. K. Anto-
nowicza i Cz. Łapicza oraz indywidualne dostosowanie ich do 
konkretnych zabytków. System transliteracji tekstów pisanych 
alfabetem arabskim na alfabet łaciński musi bowiem umożliwić 
zachowanie indywidualnych cech grafi i poszczególnych zabyt-
ków oraz gwarantować zachowanie wszystkich odrębności or-
tografi i oryginału. Istotne jest więc konsekwentne podporząd-
kowanie każdej literze arabskiej tego samego odpowiednika 
literowego łacińskiego, co wykluczyłoby swobodę i subiekty-
wizm interpretacyjny wartości literowych i dałoby możliwość 
wiernego odtworzenia oryginalnego zapisu.

W procesie konwersji alfabetu arabskiego na łacinkę i/lub 
cyrylicę powinny zatem być zachowane:

• Cechy, które mają związek z umiejscowieniem rękopisu 
„w czasie i przestrzeni”, tj. pomagają datować zabytek na 
podstawie odzwierciedlonych w nim faktów językowych 
i grafi cznych;

• Fakty językowe, pozwalające związać konkretną kopię 
z obszarem dialektalnym, na którym powstała, bądź z któ-
rego wywodzi się jej kopista;

• Fakty językowe, pomocne dla odróżnienia i datowania 
różnorodnych warstw językowych, obecnych w każdym 
tatarskim rękopisie (za Cz. Łapicz, Transkrypcja czy trans-
literacja tekstów muzułmanów litewsko-polskich pisanych 
alfabetem arabskim? (Wprowadzenie do dyskusji) [w:] 
„Kalbotyra” LIV (2), Vilnius 2009, s. 217).

Międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół podjął zadanie 
transliteracji tatarskiego tefsiru – zabytku o najwyższej randze, 
albowiem pierwszego przekładu Koranu na język słowiański. 
Rezultaty tej pracy ocenili eksperci: arabista – prof. Katarzyna 
Pachniak z Katedry Arabistyki i Islamistyki Wydziału Orientali-
stycznego UW, białorutenista – prof. Ałła Kożynowa z Katedry 
Teoretycznego i Słowiańskiego Językoznawstwa Białoruskiego 
Uniwersytetu Państwowego oraz polonista – prof. Bogdan Wal-
czak z Zakładu Lingwistykim Antropologicznej UAM i Zakładu Ję-
zyka Polskiego PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielko-
polskim (por. zakładka Opinie ekspertów – www.tefsir.umk.pl). 

Recenzenci zgodnie zaakceptowali zarówno wypracowany 
przez zespół system transliteracji, jak i opracowaną przez Cze-
sława Łapicza i Joannę Kulwicką-Kamińska Instrukcję. Dopra-
cowania wymagają jednak: realizacja znaku fatha jako e (zapis 
w wyrazach orientalnych objaśniony w nocie), a wszelkich po-
łączeń alifu z diakrytami jako a oraz pewna dowolność inter-
pretacyjna w odniesieniu do znaku damma (o lub u) lub waw 
z dammą (ō lub ū) [Ważną cechą, określającą chronologię za-
bytku, jest oznaczanie fonemów o i u, nierozróżnianych w tek-
stach z XVII i XVIII w. Jeden wyraz może zatem – w zależności 
od przyjętej interpretacji – mieć różne formy, np. każdy/kożdy/
kużdy. Każda z nich jest poprawna, ale który wariant wybrać? 
W odniesieniu do tefsirów, które były sporządzane w języku pol-
skim – opowiedziano się za interpretacją polonistyczną, ale nie 
rozwiązuje to problemu do końca].

Kolejnym ważnym tematem spotkania była przyszłość ba-
dań kitabistycznych i kontynuacja prac nad wydaniem tatarskie-
go zabytku. Dalsze badania będą prowadzone w powołanej na 
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu specjalistycznej, interdyscyplinarnej jednostce naukowo-
-badawczej pod nazwą Centrum Badań Kitabistycznych (dalej: 
CBK). Do zadań statutowych CBK należą: inicjowanie, prowa-
dzenie i koordynowanie interdyscyplinarnych i międzynarodo-
wych działań o charakterze naukowo-badawczym, edytorskim 
oraz popularyzatorskim z zakresu kitabistyki1.

Intensywne obrady prowadzono w ramach kilku sesji: Trans-
literacja tefsiru Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego – zapo-
znanie z ekspertyzami; Obszary badawcze dla wieloaspektowe-
go opisu zabytku – część slawistyczna, część orientalistyczna, 
zagadnienia interdyscyplinarne; Piśmiennictwo Tatarów Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego – perspektywy badawcze. Centrum 
Badań Kitabistycznych.

W ostatnim dniu warsztatów odbyło się spotkanie z tatar-
skimi mieszkańcami Sokółki, Białegostoku i okolic. Zaprezen-
towano na nim wyniki badań i odpowiedziano na szereg pytań. 
Z pewnością prace prowadzone w ramach projektu „TEFSIR” 
mają nie tylko znaczenie dla nauki, ale także dla muzułmańskiej 
społeczności.

Joanna Kulwicka-Kamińska 

1 Por. http://www.fi l.umk.pl/pl/static_41,210_313_Centrum_Badan_Kita-
bistycznych.html

 Informujemy ze smutkiem, że 25.02.2016 roku
 zmarł w wieku 84 lat

 ALI BOGDANOWICZ

 z gdańskiej wspólnoty tatarsko-muzułmańskiej.
 Spoczął na tatarskim cmentarzu w Bohonikach.

 Serdeczne wyrazy współczucia
 składa Najbliższym

 Omar Asanowicz

 w imieniu
 Północno-Zachodniego Oddziału 

Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

Związku Szlachty Tatarskiej
byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego

Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP
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Barbara Pawlic-Miśkiewicz

KSIĄŻKA „MUZUŁMANKA-TATARKA” 

W słoneczną, choć chłodną niedzielę, 5 marca 2016 roku, we wro-
cławskim Punkcie Informacji Barbara odbyło się kolejne spotka-
nie z cyklu Żywa Biblioteka. Była to już osiemnasta impreza ko-
ordynowana przez Stowarzyszenie Diversja w ramach sieci Żywa 
Biblioteka Polska. Myślą przewodnią przedsięwzięcia jest m.in. 
zwrócenie uwagi na prawa człowieka, przełamywanie stereoty-

pów etnicznych, religijnych i społecznych, problemy mniejszości, 
które często pozbawione są głosu. We Wrocławiu zainteresowani 
mieli do wyboru dwadzieścia dwa tytuły Żywych Książek, m.in. 
osobę głuchoniewidomą, lesbijkę, geja, wegankę, trzeźwiejącego 
alkoholika, mamę dziecka z autyzmem i Syryjczyka. W książkę 
„Muzułmanka-Tatarka” wcieliła się pisząca te słowa. 

Od południa do godziny 20 tytuł ten wypożyczany był trzy-
naście razy na półgodzinne „czytania”, w tym trzykrotnie przez 
więcej niż jedną osobę jednocześnie. W sumie było to dwudzie-
stu czytelników, w tym żona Pakistańczyka zastanawiająca się 
nad przyjęciem religii męża. Dwie rozmowy odbyły się w języ-
ku angielskim: z Pakistańczykiem pracującym w sektorze IT we 
Wrocławiu oraz ze studentką prawa, też pochodzącą z Pakistanu. 
Podstawowe pytania dotyczyły bycia muzułmanką, bycia kobietą 
w islamie, noszenia hidżabu, struktury społeczności muzułmań-
skiej w Polsce, praktyki religijnej oraz Koranu i sposobów inter-
pretacji Świętej Księgi. Często była to podstawa, od której roz-
mówca przechodził do bardziej szczegółowych zagadnień.

Po spotkaniu kilka osób, dziękując książce „Muzułmanka-Ta-
tarka” za rozmowę, wyznało, że dzięki informacjom uzyskanym 
podczas „czytania” nie będzie już tak bezrefl eksyjnie przyjmo-
wać podawanych przez media wiadomości o muzułmanach. 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz 
Fot. Musa Czachorowski 

W rolę książki „Muzułmanka-Tatarka” 
wcieliła się Barbara Pawlic-Miśkiewicz (w środku).

Musa Czachorowski

PRZEDSTAWICIELKI MNIEJSZOŚCI 
U WOJEWODY

Z inicjatywy Justyny Matkowskiej, pełno-
mocnika wojewody dolnośląskiego do spraw 
mniejszości narodowych i etnicznych 7 mar-
ca br. odbyło się we wrocławskim Urzędzie 
Wojewódzkim okolicznościowe spotkanie 
wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka 
z przedstawicielkami tutejszych mniejszości 
oraz parlamentarzystkami z Dolnego Śląska. 
Były wśród nich m.in. Mariola Abkowicz – 
przewodnicząca Związku Karaimów Polskich, 
Renata Zajączkowska – przewodnicząca 
Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Spo-
łecznego, Klara Kołodziejska reprezentująca 
mniejszość żydowską, Trajana Łaszczyńska-
-Borsuk z mniejszości bułgarskiej, Ormianka 
– Araks Asatryan, Romka – Sylwia Maroń oraz 
Anna Singh, małżonka Hindusa. Wrocławską 
społeczność tatarską reprezentowała Barbara 
Ziemba z Koryckich. Przybyły dolnośląskie 
posłanki: Alicja Chybicka, Mira Stachowiak-
-Różecka oraz Elżbieta Stępień. W tym za-
cnym kobiecym gronie znalazł się piszący te 
słowa w towarzystwie Krzysztofa Pyclika.

Otwierając spotkanie, Mariola Abkowicz 
powiedziała m.in. „Są wśród nas kobiety suk-
cesu, prowadzące własny biznes, niewsty-

Przedstawicielki mniejszości (ósma od lewej Barbara Ziemba z Koryckich) oraz dolnośląskie 
parlamentarzystki z wizytą u wojewody dolnośląskiego, Pawła Hreniaka.
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dzące się swego pochodzenia, a wręcz dumne z niego” – i tak 
jest w rzeczywistości. Wprawdzie wciąż obracamy się w świecie 
stereotypów, ale pochodzenie nie musi nas negatywnie styg-
matyzować. Ważne jest czerpanie inspiracji z tego, co najlepsze 
w dorobku pokoleń, chęć do działania oraz wyrobienie w sobie 
twórczej i afi rmatywnej postawy wobec ludzi i życia. Przedstawi-
cielki mniejszości opowiadały o swoich działaniach zawodowych, 
o pokonywaniu trudności i radościach z odniesionych sukcesów. 
Ich droga nie zawsze była łatwa i prosta, ale dzięki wytrwałości 

i wewnętrznej sile wiele zmieniają na lepsze. Wojewoda podzię-
kował paniom za spotkanie i wyraził przekonanie, że ta charakte-
rystyczna dla Dolnego Śląska wieloetniczność i wielokulturowość 
jest prawdziwym bogactwem tego regionu, a kobiety odgrywają 
w tym niebagatelną rolę. 

Musa Czachorowski 
www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/ 

Halina Szahidewicz

INDONEZYJSKA TELEWIZJA 
W BIAŁYMSTOKU 

ka nad starszymi osobami, ich rola w rodzinie, kuchnia tradycyjna 
i współczesna, stroje, stosunki wzajemne między Tatarami oraz 
pomiędzy nimi a resztą społeczeństwa. Wyrazili pełne uznanie 
władzom polskim za zapewnienie warunków działania mniejszo-
ściom, nawet tym najmniej licznym. Po południu natomiast udali 
się w odwiedziny do Dagmary i Marka Półtorzyckich.

Wieczorem, w ośrodku administrowanym przez Muzułmańskie 
Stowarzyszenie Kształcenia Kulturalnego, Tatarki polskie i krym-
skie, Czeczenki oraz Polki, które przyjęły islam, dzieliły się z In-
donezyjkami doświadczeniem w wychowywaniu dzieci. Mówiły 
o roli matek, żon, o pracy zawodowej oraz społecznej, wykształ-
ceniu, dzieliły się przepisami na rozmaite tradycyjne potrawy. Ta-
kie „halakowe spotkania” inicjowane przez Dagmarę Sulkiewicz 
odbywają się systematycznie. Podobne organizowane przez Lillę 
Świerblewską mają miejsce w ostatni piątek każdego miesiąca 
w Domu Kultury Muzułmańskiej.

12 marca ekipa odwiedziła Szkołę Podstawową nr 4, gdzie 
odbywała się nauka języka tatarskiego prowadzona przez Arzy 
Osmanovą, mieszkającą w Polsce Tatarkę krymską. Jest to projekt 
Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej fi nan-
sowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rano 13 marca goście zwiedzali Białystok. Trafi li na jarmark 
wielkanocny i poczuli przedświąteczną atmosferę miasta. Potem 
przybyli do Szkoły Podstawowej nr 28. Prowadzone są tam lekcje 
religii, modlitwa południowa dzieci i młodzież, spotkania człon-

W marcu 2016 roku gościła w Polsce ekipa 
programu Trans7 telewizji indonezyjskiej Jazi-
rah Islam w Dżakarcie w składzie: Kiki Larasa-
ti – reportażystka, Ragil Koencoro – operator 
kamery oraz tłumaczka Novita Handoko-Ku-
rzempa, Indonezyjka na stałe mieszkająca 
w Polsce. Ich zainteresowanie wzbudziło na-
sze bezkonfl iktowe współistnienie wielu reli-
gii i kultur. Postanowili nakręcić reportaż uka-
zujący życie codzienne, religijne, społeczne, 
kulturalne Tatarów – muzułmanów, którzy 
nie tworzą enklaw, a mieszkają na terytorium 
całego kraju, od ponad 600 lat zachowując 
w morzu chrześcijaństwa swoją tożsamość 
religijno-narodowościową. Ekipa odwiedziła 
kolejno: Warszawę, Poznań, Kruszyniany oraz 
na końcu Białystok. 

10 marca indonezyjska ekipa towarzyszyła 
dzieciom z zespołu „Buńczuk” podczas nauki 
śpiewu piosenek tatarskich w studiu Centrum 
Artystycznego Elizy Sacharczuk. Swobodnie 
porozumiewano się z panią Kiki w języku an-
gielskim bez zbytniego zaangażowania pani 
tłumaczki. Wieczorem gościła w domu państwa Anny i Krzysztofa 
Mucharskich. Interesowało ich, jak wygląda życie w muzułmań-
skiej rodzinie tatarskiej: wystrój mieszkania, rozkład dnia, przygo-
towywanie potraw, zajęcia dzieci, nauka, praca zawodowa, zainte-
resowania członków rodziny.

Następnego dnia uczestniczyli w południowej modlitwie 
w białostockim Domu Kultury Muzułmańskiej razem z Tatarami 
polskimi, krymskimi oraz Turkami. Wysłuchali chutby wygłoszo-
nej przez Muftiego RP Tomasza Miśkiewicza. Dotyczyła ona zna-
czenia zbiorowej modlitwy, miejsca przygotowania do niej, czasu, 
przebiegu i kolejności poszczególnych etapów, ważności.

Reporterka i tłumaczka zaprezentowały pięknie haftowane 
stroje do modlitwy. Wykonały wiele zdjęć i nagrały przebieg mo-
dlitwy i wywiady z jej uczestnikami. W gabinecie pełnym zdjęć, 
pamiątek i wydawnictw spotkały się z imamem tutejszej Muzuł-
mańskiej Gminy Wyznaniowej oraz z muftim. Wspominano wcze-
śniejsze wizyty ambasadorów Indonezji w Białymstoku, projekcje 
fi lmowe ukazujące piękno i różnorodność kultury oraz religii tego 
kraju, występy zespołów i warsztaty kulinarne organizowane 
przez ich małżonki. Mufti odpowiadał na wiele dociekliwych py-
tań z zakresu struktury MZR w RP, ilości członków i ich działal-
ności w różnych dziedzinach. Zapoznano się z wydawnictwami. 
Gości interesowała edukacja religijna i ogólna dzieci i młodzieży, 
zawody wyuczone i wykonywane przez członków gminy, status 
materialny oraz społeczny rodzin, działalność charytatywna, opie-

Ekipa indonezyjskiej telewizji w towarzystwie Haliny Szahidewicz (w środku) 
i Anny Mucharskiej (pierwsza z lewej).
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tach i rozmiarach publicznych gmachów, wnętrzach, klatkach 
schodowych, ubiorze ludzi, samochodach. Bruksela – oprócz 
dawnego bogactwa, płynącego z dochodów z kolonii, zwłasz-
cza z Konga – współcześnie stanowi jedno z największych cen-
trów fi nansowych Europy i świata. Przepływają tam miliardy 
albo nawet biliony euro dziennie, choćby z racji umiejscowie-
nia instytucji Unii Europejskiej. Parlament Europejski i Komi-
sja Europejska zatrudniają łącznie około 15 tys. osób obsługi, 
wliczając w to tłumaczy, kucharzy, pracowników ochrony, kie-
rowców, nie mówiąc o pracownikach biur, asystentach euro-
posłów, przewodników po budynkach (dla zorganizowanych 
wycieczek), pracownikach biur lobbystycznych itd. Ludzie ci 
jedzą, piją, śpią, bawią się i ubierają w Brukseli, napędzając 
miastu koniunkturę gospodarczą. Mają też rodziny, dzieci. Przy 
Europarlamencie jest np. osobny żłobek i przedszkole dla dzie-
ci pracowników. To bardzo duży rynek pracy. 

Należy dodać tu przedstawicielstwa dyplomatyczne prawie 
wszystkich krajów świata, a także organizacji pozarządowych. 
Funkcjonują biura różnych fi rm, instytucji, regionów jak np. 
biuro przedstawicielstwa województwa warmińsko-mazurskie-
go, organizacji narodowych. Ci wszyscy ludzie – najczęściej 
z rodzinami – żyją w Brukseli, przyczyniając się do jej bogac-
twa, ale również do tutejszej kosmopolitycznej atmosfery. Nie 
dziwi nikogo żadna narodowość, nie wzbudza sensacji żadna 
religia, kolor skóry. Przebywa tam wielu Afrykańczyków, Azja-
tów, Amerykanów, Arabów, nie mówiąc o wschodnich Europej-
czykach. Są także polskie enklawy, łącznie z polskim barem tuż 

obok Europarlamentu, gdzie obsługa jest 
polska i można kupić polskie piwo. Podob-
nie było w hotelu, gdzie się zatrzymaliśmy. 
Nazywa się Agenda Louise – na wysokim 
poziomie i blisko centrum. Polecam: Rue de 
Florence 6.

Wszystkie wcześniej opisane uwarun-
kowania uczyniły Brukselę atrakcyjnym 
miejscem do zamieszkania dla kogoś, kto 
swoje interesy gospodarcze lub polityczne, 
a poniekąd fi nansowe lokuje w działaniach 
instytucji unijnych. Z tego także względu 
miasto, zwłaszcza Parlament Europejski, 
jest bardzo atrakcyjnym miejscem do ma-
nifestowania swoich politycznych poglą-
dów, dążeń do autonomii, niepodległości, 
ukazywania łamania praw człowieka, pra-
worządności, niezgody na dyskryminację, 
żądań zachowania i ochrony środowiska 
naturalnego i innych politycznych oraz 
społecznych dążeń. W tym celu Brukse-
lę odwiedza rocznie setki, jeśli nie tysią-

ków MZR w RP oraz systematyczne zajęcia Tatarskiego Zespołu 
Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk” działającego przy Muzuł-
mańskiej Gminie Wyznaniowej MZR w RP w Białymstoku. Ob-
serwowali naukę religii w poszczególnych grupach. Rozmawiali 
z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami obecny-
mi w szkole. Stanęli do modlitwy, którą prowadził imam Ramil 
Khayrov, nauczyciel najstarszej grupy. Swobodnie czuli się na pró-
bie kostiumowej zespołu. Reporterka Kiki doskonale bawiła się 

z członkami zespołu, ćwicząc kroki i fi gury. Była pojętną uczen-
nicą i na zakończenie spotkania zatańczyła cały zbiorowy taniec 
horan w stroju tatarskim, użyczonym jej przez Emilkę Mucharską. 

Wizyta zakończyła się 14 marca: ekipa odleciała do Indonezji. 
Mam nadzieję, że będziemy mogli obejrzeć powstały reportaż, 
a wcześniej zdjęcia wykonane przez Krzysztofa Mucharskiego.

Halina Szahidewicz 

Selim Chazbijewicz

TATARZY 
W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM
Tak więc znowu Bruksela. Obolała po terrorystycznym zama-
chu, jeszcze krwawiąca, wystraszona i bezradna. Bruksela, 
bogate mieszczańskie miasto, nieformalna stolica Unii Euro-
pejskiej, stojącej – według niektórych – na granicy upadku. 
Problemy dotyczące obecnie krajów unijnych doprowadzają do 
rozpadu tradycyjnych wartości tych społeczeństw, a także – 
w godzinie próby – uwidoczniają pustkę, stojącą za fasadą idei 
zjednoczonej Europy. Okazuje się ona bowiem być przykrywką 
dla niemieckiej i francuskiej chęci dominacji nad innymi pań-
stwami. Niemcy, pomimo przegranej wojny, w ciągu ostatnich 
czterdziestu, pięćdziesięciu lat przyzwyczajeni do dobrobytu, 
rozzuchwaleni dotychczasowym narzucaniem swojego zdania 
innym, nie mogą przeżyć faktu, że polski rząd próbuje realizo-
wać swoje własne interesy narodowe. 

Dochodzi do tego imigracja ludności z Afryki i Azji, w więk-
szości muzułmańskiej. Na skutek błędnej, wieloletniej polityki 
wewnętrznej Francji i Niemiec tzw. uchodźcy zaczęli stanowić 
poważny problem w społecznej i fi nansowej polityce wielu 
państw zachodnich. Realne i bardzo groźne jest przecież za-
grożenie terroryzmem. W Brukseli, gdzie byłem tydzień przed 
zamachami, odczuwało się nerwowość, gęstniejącą atmosferę, 
którą podsycał widok wszędzie obecnych żołnierzy, komando-
sów belgijskich z bronią gotową do strzału. Nie uchroniło to 
jednak miasta od zamachów terrorystycznych. 

Stolica Belgii – jak już kiedyś pisałem – jest bogatym, miesz-
czańskim miastem, w którym nagromadzone bogactwo jest wi-
doczne na fasadach domów, kamienic, w wystroju ulic, kształ-

Przygotowania do rozpoczęcia konferencji w Parlamencie Europejskim. 
Wypowiada się Selim Chazbijewicz. 
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ce przedstawicieli różnych organizacji. 
Przedstawione lub manifestowane dążenia 
w gmachu Europarlamentu, lub tuż przed 
jego głównym wejściem od razu stają się 
faktem międzynarodowym. Siła oddziały-
wania jest duża, nagłośniona odpowiednio 
w mediach, zwielokrotniona przez miejsce 
manifestacji, konferencji albo akcji prote-
stacyjnej.

Do Brukseli zostałem zaproszony przez 
biuro europosłanki Anny Fotygi, byłej mini-
ster spraw zagranicznych RP w rządzie Ja-
rosława Kaczyńskiego w latach 2005–2007. 
Oprócz sympatii politycznych okazało się, 
że łączy nas z panią minister ta sama uczel-
nia – Uniwersytet Gdański, dzielnica dzie-
ciństwa i młodości – Gdańsk-Wrzeszcz oraz 
wspólni znajomi z gdańskiego środowiska. 
Wyjazd organizował były olsztynianin Sła-
womir Moćkun, obecnie pracownik biura 
europosłanki, niezwykle słowny, odpowie-
dzialny, życzliwy i serdeczny. 

Konferencję zorganizowano 15 marca, 
w drugą rocznicę aneksji Krymu przez Fe-
derację Rosyjską. Program obejmował słowo wstępne Anny 
Fotygi jako organizatorki ze strony polskiej. Obecni byli: amba-
sador Ukrainy przy Unii Europejskiej – Mykoła Trochickij, euro-
poseł fl amandzki Mark Demesmaeker, znany z zaangażowania 
w sprawy ukraińskie i krymskie na forum Europarlamentu oraz 
polski europoseł Marek Jurek. 

W Europarlamencie: (od lewej) Christina Paschyn, Sławomir Moćkun, 
Selim Chazbijewicz i Maciej Jakubowski.

Następnie odbyła się projekcja fi lmu o losach Tatarów 
Krymskich. Był to autorski dokument Christiny Paschyn, mło-
dej Amerykanki pochodzenia ukraińskiego, wykładowczyni 
w uniwersytecie w Doha w Qatarze. Film w angielskiej wersji 
językowej, bardzo ciekawie nakręcony, ukazujący w przystęp-
nej dla widza formie najnowszą historię i współczesność po-
lityczną Krymskich Tatarów oraz realia ich życia na Krymie. 
Wyreżyserowano go dla publiczności amerykańskiej i zachod-
nioeuropejskiej, która nic nie wie ani o Krymie, ani o historii 
tego miejsca, ani o współczesnych realiach. Trwał około czter-
dziestu minut. Nie było dłużyzn, pomimo dokumentalnego 
charakteru miał wartką narrację. 

Po pokazie była dyskusja i omówienie sytuacji na Krymie 
oraz relacji pomiędzy Polską a Tatarami Krymskimi. Zrobił 
to piszący te słowa oraz dr Sławomir Moćkun. Całość trwała 
niecałe dwie godziny. Uczestniczyło w niej około czterdzie-
stu osób: przedstawicieli organizacji pozarządowych polskich 
i ukraińskich, organizacji praw człowieka oraz pracownicy Eu-
roparlamentu. Wystąpienia tłumaczono na podstawowe języ-
ki konferencyjne (francuski, niemiecki, rosyjski) i polski oraz 
odwrotnie. Delegacja polskich Tatarów składała się jeszcze 
z dwóch członków: przewodniczącego Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej MZR w RP w Gdańsku – Olgierda Chazbijewicza 
i Macieja Jakubowskiego – działacza tatarskiego z Trójmiasta. 

Wracając do Polski, jechaliśmy na lotnisko, znajdujące się 
w miasteczku Charleroi około 50 km na południe od Brukse-
li. Wygrało ono głosowanie na najbrzydsze miasto w Euro-
pie. Przy okazji zwiedziliśmy pole bitwy pod Waterloo, które 
obecnie jest prawie dzielnicą Brukseli, aczkolwiek formalnie 
to osobna gmina, podobno najbogatsza w Belgii. Byliśmy 
w kościele, gdzie modlił się generał angielski Wellington 
w nocy przed bitwą, zwiedziliśmy też miejsce, gdzie stacjo-
nował cesarz Napoleon I oraz samo pole bitwy, nad którym 
króluje wysoki kopiec, podobny do Kopca Kościuszki w Kra-
kowie. Na jego szczycie stoi pomnik lwa Korony Brytyjskiej, 
głoszący wszem i wobec słynne „Panuj, Brytanio...”, będące 
słowami brytyjskiego hymnu imperialnego. A obok skrom-
niejszy pomnik cesarza Napoleona I. Skromniejszy, ponieważ 
jedyny raz w życiu przegrał bitwę, akurat tę, która była dla 
niego decydująca. Taki już bywa los. 

Selim Chazbijewicz 
Fot. Maciej Jakubowski 

 Informujemy ze smutkiem, 
 że 4 marca 2016 roku zmarła

 MIERIEMA MILKAMANOWICZ 
Z DOMU GIEMBICKA

 córka Adama i Zofi i
 urodzona 17 maja 1938 roku w Nowogródku

 nasza krewna, przyjaciółka i znajoma 
 z tatarsko-muzułmańskiej wspólnoty.

 Spoczęła 6 marca br. na mizarze 
w Kruszynianach. 

 
Niech Bóg będzie dla Niej łaskawy 

 Allah rahmet eylesin 

 Serdeczne wyrazy współczucia 
 składa Najbliższym 

 Tomasz Miśkiewicz 

 Mufti Rzeczypospolitej Polskiej 
 Przewodniczący 

 Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 
MZR w RP

WYDARZENIA I INFORMACJE
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Musa Czachorowski

UROCZYSTOŚĆ W ŁAMBINOWICACH
17 marca br. na terenie byłego hitlerow-
skiego Stalagu 344 Lamsdorf, obecnie 
Miejscu Pamięci Narodowej w Łambi-
nowicach, odbyła się uroczystość 71 
rocznicy wyzwolenia obozu. Jej orga-
nizatorami byli: Centralne Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-
-Opolu i wójt Gminy Łambinowice, 
zaś patronatem honorowym objęli ją: 
wojewoda opolski Adrian Czubak oraz 
marszałek województwa opolskiego 
Andrzej Buła. 

Pierwszy łambinowicki obóz je-
niecki powstał 26 sierpnia 1939 roku, 
a następny wiosną 1941. Obydwa funk-
cjonowały do końca wojny. Po reorga-
nizacji w grudniu 1943 roku utworzono 
Stalag 344 Lamsdorf, składający się 
z dwóch części: Russenlager (obóz ro-
syjski) i Britenlager (obóz brytyjski). 
Przez obozy Lamsdorfu przeszło w la-
tach II wojny światowej około 300 tys. 
jeńców, w tym 200 tys. żołnierzy Armii 
Czerwonej, pochodzących z prawie 50 
narodów. Około 40 tysięcy, wśród nich 
wielu muzułmanów, pozostało tu na zawsze.

W dniu wyzwolenia obozu zebrano się przed Pomnikiem Mar-
tyrologii Jeńców Wojennych na Cmentarzu Jeńców Radzieckich 
w Łambinowicach. Po odegraniu hymnu państwowego przez 
Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych we Wrocławiu głos 
zabrał Wiktor Natanson, powstaniec warszawski, były jeniec Sta-
lagu 344 Lamsdorf, który opuścił obóz na dwa miesiące przed 
jego wyzwoleniem. W imieniu organizatorów wystąpiła dyrektor 
Muzeum, dr Violetta Rezler-Wasielewska, która m.in. przypomnia-
ła, że na tym cmentarzu w zbiorowych, bezimiennych mogiłach, 
pochowano kilkadziesiąt tysięcy jeńców radzieckich, chcąc skazać 
ich na zapomnienie.

Po okolicznościowych przemówieniach odbyła się modli-
twa ekumeniczna poprowadzona przez przedstawicieli pięciu 
wyznań: ks. Fryderyka Stylę – proboszcza parafi i rzymskoka-
tolickiej w Jasienicy Dolnej, ks. Grzegorza Cebulskiego – z pra-
wosławnego ordynariatu Wojska Polskiego we Wrocławiu, 
ks. Wojciecha Prackiego – proboszcza Parafi i Ewangelicko-
-Augsburskiej w Opolu oraz Aleksandra Gleichgewichta – 
przewodniczącego Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wro-
cławiu. Muzułmański Związek Religijny w RP reprezentował 
Marek Moroń, przedstawiciel MZR w RP na Małopolskę, któ-
ry w imieniu Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego złożył 
hołd wszystkim umęczonym i pomordowanym ofi arom władz 
totalitarnych.

Następnie, po ceremonii wojskowej, żołnierze z 91 Batalio-
nu Logistycznego oddali salwę honorową. Uroczystość zakoń-
czyło złożenie wiązanek i zapalenia zniczy.

Musa Czachorowski 
Fot. Sławomir Mielnik 

W imieniu Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP głos zabrał Marek Moroń, 
Przedstawiciel MZR na Małopolskę. 

11 marca br. 70. rocznicę urodzin obchodził 

SZANOWNY PAN 
STEFAN JASIŃSKI 

zasłużony przedstawiciel naszej społeczności, 
wieloletni członek władz gminnych 

oraz Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w RP. 

Życzliwy ludziom, zawsze chętny do działania 
dla dobra tatarsko-muzułmańskiej wspólnoty.

Z okazji urodzin serdecznie życzenia 
satysfakcji z każdego dnia 

oraz wielu lat w zdrowiu i rodzinnym szczęściu 

przesyła w imieniu własnym
oraz Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego

Tomasz Miśkiewicz

Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący 

Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego
MZR w RP
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PRZEDSTAWICIELSTWA 
MUZUŁMAŃSKIEGO ZWIĄZKU 
RELIGIJNEGO W RP

Zgodnie z paragrafem 24 pkt 20 Statu-
tu Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w RP Najwyższe Kolegium Muzułmań-
skie powołało niżej wymienione osoby na 
Przedstawicieli Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w RP:
1. Selim Chazbijewicz w województwie 

warmińsko-mazurskim
2. Musa Czachorowski w województwie 

dolnośląskim
3. Izabela Melika Czechowska w woje-

wództwie zachodniopomorskim
4. Marek Moroń w województwie mało-

polskim
5. Elżbieta Włodarczyk w województwie 

lubuskim
Do zadań Przedstawicieli MZR w RP na-

leży m.in. reprezentowanie Związku wobec 
administracji państwowej i samorządowej, 
kontakty ze związkami wyznaniowymi oraz 
organizacjami społeczno-kulturalnymi na 
danym terenie. O podejmowanych przed-
sięwzięciach Przedstawiciele informują na 
bieżąco Najwyższe Kolegium Muzułmań-
skie oraz składają sprawozdania ze swojej 
działalności. Przedstawiciele funkcjonują od dnia powołania.

Sekretariat Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 
MZR w RP  

Mufti RP Tomasz Miśkiewicz i przedstawiciele MZR: Marek Moroń (obok muftiego), (zdjęcia dolne, 
od lewej) Selim Chazbijewicz, Izabela Melika Czechowska, Elżbieta Włodarczyk, Musa Czachorowski.

Musa Czachorowski

ROCZNICA PAMIĘCI
Minął już rok od śmierci naszej przyjaciółki, 
przewodniczącej Muzułmańskiej Gminy Wy-
znaniowej MZR w RP w Białymstoku, Zofi i 
Sofi ji Józefów z domu Assanowicz. 28 marca 
2015 roku odeszła do Boga, cicha i dzielna 
w obliczu ostateczności. Spoczęła w są-
siedztwie rodziny na mizarze w Bohonikach. 

Przez wiele lat uczestniczyła w działal-
ności białostockiej gminy, nie pełniąc żad-
nych ofi cjalnych funkcji. Jeśli mogła, to po 
prostu pomagała, niczego w zamian nie 
oczekując. Zawsze jednak można było na 
nią liczyć. W roku 2013 wybrana została 
przewodniczącą gminy; podjęła ten nieła-
twy obowiązek, wierząc, że z pomocą życz-
liwych ludzi i Boga da sobie radę. Niestety, 
zmogła ją nieuleczalna choroba. 

1 kwietnia br. w Domu Modlitwy MZR 
w RP w Białymstoku po piątkowym na-
mazie imam Ramil Khayrov pomodlił się 
w intencji Zofi i Sofi ji Józefów: Allah rahmet 
eylesin.

Musa Czachorowski Imam Ramil Khayrov pomodlił się w intencji Zofi i Sofi ji Józefów (po lewej górnej stronie). 
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Anna Mucharska

„BUŃCZUK” W FABRYCE TAŃCA

W sobotnie popołudnie, 9 kwietnia br. na zaproszenie Anny Za-
torskiej w białostockiej Fabryce Tańca – Studiu Tańca i Fitness 
wystąpił Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk” 
z miejscowej Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w RP. 
Okazją było 5-lecie istnienia tej fi rmy. Pani Ania przygotowała 
dla wszystkich uczestników wiele niespodzianek i atrakcji, m.in. 

fontannę czekoladową dla małych smako-
szy, konkursy rodzinne, zabawy z chustą 
animacyjną i dmuchany zamek dla najmłod-
szych. Jej mali podopieczni oraz ich rodzice 
przyjęli nas bardzo ciepło. 

„Buńczuk” zaprezentował następujące 
tańce: w parach – w wykonaniu Wiktorii 
Czepiel, Aiszy Jabłońskiej, Selima Muchar-
skiego i Adama Aleksandrowicza, dziewcząt 
– Wiktorii Czepiel, Sylwii, Arzy Alijewej, We-
roniki Klepackiej, Dżemili oraz Aiszy Jabłoń-
skiej, tım tım – Emilii Mucharskiej, chłopców 
– odtańczony przez Selima Mucharskiego 
i Adama Aleksandrowicza, a także z chus-
teczkami – w którym zaprezentowały się: 
Wiktoria, Sylwia, Arzy, Weronika, Dżemila, 
Aisza, Emilka oraz Elwira Szehidewicz. Były 
również piosenki: „Armanczyk” – wykonana 
przez Arzy i Weronikę oraz „Mavi Boncuk” 
zaśpiewana przez Emilkę. Potem jeszcze 
wszyscy obecni, cały zespół wraz z opiekun-
ką, Anną Mucharską, zatańczyli horan. 

Oklaskom nie było końca. Jubilatce wrę-
czyliśmy album wydany na 15-lecie naszego „Buńczuka”, a dzie-
ci z zespołu otrzymały upominki. Serdecznie dziękujemy za za-
proszenie i możliwość zaprezentowania naszej tatarskiej kultury 
w tańcu i śpiewie, licząc na współpracę w przyszłości. 

Anna Mucharska 

Anna Mucharska wręcza Annie Zatorskiej album o „Buńczuku”. 
Po lewej: Emilka śpiewa „Mavi boncuk”.

Dagmara Sulkiewicz

KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W niedzielę 10 kwietnia 2016 r. o godz. 10.30 
w Szkole Podstawowej nr 28 w Białymsto-
ku odbył się konkurs dla dzieci i młodzieży 
z czytania Koranu i wiedzy o Proroku Mu-
hammadzie SAAŁ. Na spotkanie przybyli: 
Jego Ekscelencja Mufti RP Tomasz Miśkie-
wicz wraz z małżonką, Barbarą Pawlic-Miś-
kiewicz, sekretarz Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego Rozalia Bogdanowicz, 
przewodnicząca zarządu Muzułmańskiej 
Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku 
Lejla Majewska wraz z Przewodniczącą-
-Senior Haliną Szahidewicz, wiceprezes 
Rady Centralnej Związku Tatarów RP Lilla 
Świerblewska, prezes Oddziału Podlaskiego 
Związku Tatarów RP Artur Konopacki, go-
ście z Gdańska, rodziny uczniów, przyjaciele 
i znajomi.

Konkurs został zorganizowany w ra-
mach obchodów 90-lecia Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w RP. Uczestnikami byli 
uczniowie uczęszczający na lekcje religii mu-
zułmańskiej przy białostockiej Muzułmań-
skiej Gminie Wyznaniowej. Nagrody ufun-
dowało Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Dagmara Sulkiewicz wysłuchuje odpowiedzi Adama Półtorzyckiego z IV grupy.
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MZR w RP. Celem konkursu było przede wszystkim zachęcenie 
dzieci i młodzieży do nauki czytania Koranu oraz pogłębienie 
zainteresowania osobą Proroka Muhammada SAAŁ i jego po-
słannictwem. Dzieci mogły zweryfi kować swoją wiedzę i umie-
jętności, a wszystko w duchu zdrowego współzawodnictwa. 
Trudno zliczyć ile już takich konkursów odbyło się już w historii 
nauczania religii islamu w Polsce, wielu z nas na pewno brało 
udział w podobnych, będąc jeszcze dzieckiem. Miejmy nadzie-
ję, że przygotowania do zawodów przybliżyły uczniom Koran, 
zaś autorytet Proroka Muhammada SAAŁ pozwoli dzieciom na 
dokonywanie świadomych i dobrych wyborów w swoim życiu.

Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszej każdy 
z uczniów losował kopertę, w której znajdowały się arabskie 
literki dla najmłodszych dzieci, a dla starszych ajaty z Koranu 
do przeczytania. W drugiej odpowiadano na trzy pytania spraw-
dzające wiedzę o Proroku Muhammadzie SAAŁ. Nad punktacją 
czuwała komisja składająca się z nauczycieli religii w skłądzie: 
Dagmara Sulkiewicz – przewodnicząca, Anna Mucharska, Sara 
Kartouma, Maia Al-Hasan, Ismail Osmanov oraz Ramil Khayrov.

Publiczność cierpliwie przysłuchiwała się odpowiedziom 
uczniom, a ci starali się czytać najładniej i najpoprawniej jak 
tylko umieli. Każdy chciał wypaść możliwie najlepiej, nie pomy-
lić się i nie udzielić złej odpowiedzi, aby zdobyć jak najwięcej 
punktów. W tym wszystkim przeszkadzała trema i stres. Po 
odpowiedziach zarządzono przerwę. Goście i dzieci skosztowa-
li pysznego tortu w kształcie meczetu z czterema minaretami 
i zielonymi kopułami, wykonanego przez jedną z mam, Ramziję 

Osmanovą. Komisja w tym czasie zliczała punkty i dyskutowała 
nad przyznaniem nagrody wyróżnienia.

Tego dnia każda wiedza i umiejętności zostały nagrodzone 
brawami, uznaniem i słodyczami, a dla tym, którzy otrzymali 
najwięcej punktów, przyznano nagrody pieniężne po 100, 200 
i 300 zł. Po krótkiej dogrywce, w której uczniowie odpowiadali 
na dodatkowe pytania dotyczące Proroka Muhammada SAAŁ, 
wyłoniono zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęli: Sabriya, Adam 
Półtorzycki, Emilia Mucharska. Na drugiej pozycji uplasowali się: 
Fatima, Mariam Kartouma, Zajnab Kartouma, a na trzeciej: Su-
maya Osmanova, Amina Razakova i Bilal Al-Hasan. Nagrody wrę-
czał Mufti RP Tomasz Miśkiewicz. Komisja postanowiła przyznać 
również nagrodę wyróżnienia za wzorową obecność i zaangażo-
wanie w naukę religii dla Selima Mucharskiego i Bilala Al-Hasana. 
Można było jednak przyznać tylko jedną, a trudno było rozsądzić 
komu. Poproszono więc Muftiego o wylosowanie osoby, do któ-
rej powędruje wyróżnienie. Szczęśliwcem został Bilal.

Jak to bywa podczas konkursów, są wygrani i przegrani. Poza 
zwycięzcami każdy czuje niedosyt lub żal, że można było lepiej 
przygotować się, trafniej odpowiedzieć, wylosować łatwiejsze 
pytania. Z całą pewnością, ale nie zapominajmy o tym, że Allah 
kocha tych, którzy zdobywają wiedzę, czytają Jego słowo w naj-
piękniejszy sposób oraz podążają za naukami Proroka Muham-
mada SAAŁ. Nagroda Allaha – naszego Pana jest cenniejsza niż 
wszystkie pieniądze tego świata. 

Dagmara Sulkiewicz 

Musa Czachorowski

TATARSKI OBELISK W PIAŚNICY
W Piaśnicy koło Wejherowa odbyło się 15 kwietnia br. odsłonięcie 
pamiątkowego obelisku ku czci Leona Najman-Mirzy Kryczyń-
skiego w Piaśnicy, zamordowanego przez Niemców w grudniu 
1939 roku razem z około 12 tys. polskiej, pomorskiej inteligencji. 
Tatarska społeczność dobrze wie, kim był Kryczyński, którego 
postać i dokonania, niestety, jakby nieco się zacierały. Dobrze 
zatem, że inicjatywa Jerzego Dżirdżisa Szahuniewicza, prezy-
denta Związku Szlachty Tatarskiej byłego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, przywraca go ogólnopolskiej świadomości. 

Po długich perypetiach, a właściwie walce o urzeczywistnie-
nie idei postawienia obelisku w piaśnickim lesie, największym po 

obozie w Stutthofi e miejscu kaźni ludności polskiej na Pomorzu, 
doszło do jej szczęśliwego zakończenia. Uroczystość zgromadziła 
licznych gości krajowych i zagranicznych. Zjawili się przedstawi-
ciele władz, duchowieństwa, organizacji kombatanckich i spo-
łecznych, uczniowie, harcerze i weterani. Byli Tatarzy Krymscy, 
z Białorusi, Ukrainy oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Naszą 
społeczność reprezentowali m.in. Dżemila Smajkiewicz-Mur-
man, Ajsza Szabanowicz, Omar Asanowicz, Emir Bogdanowicz, 
Grzegorz Dżemil Bohdanowicz, Adam Murman i Olgierd Chazbi-
jewicz. Uświetniła imprezę asysta wojskowa: poczet sztandaro-
wy, kompania honorowa oraz orkiestra 3 Flotylli Okrętów z jej 

dowódcą, kmdr. Kazimierzem Pulkowskim. 
Przybył również komendant Portu Wojenne-
go w Gdyni kmdr Andrzej Łysakowski.

Rozległy się w piaśnickim lesie słowa mu-
zułmańskiej modlitwy prowadzonej przez 
Mustafę Konopackiego. Zabrzmiały wer-
ble... Pochyliły się sztandary... W asyście 
marynarzy z kompanii honorowej 3 Flotylli 
Okrętów ustawiły się delegacje z wieńcami, 
m.in. od Marszałka Województwa Pomor-
skiego, Urzędu do spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, związków kom-
batanckich, Tatarów. Oddano cześć Tata-
rowi, Polakowi, muzułmaninowi – Leonowi 
Najman-Mirzie Kryczyńskiemu, wicepreze-
sowi Sądu Okręgowego w Gdyni, którego 
prochy spoczywają wśród tysięcy pomordo-
wanych współobywateli

Musa Czachorowski 
Fot. Michał Łyszczarz Odsłonięcia obelisku ku czci Leona Najman-Mirzy Kryczyńskiego dokonał Jerzy Dżirdżis 

Szahuniewicz, prezes Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP.
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REZOLUCJA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO Z 4 LUTEGO 2016 R. 
W SPRAWIE STANU POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA 
NA KRYMIE, W SZCZEGÓLNOŚCI SYTUACJI TATARÓW 
KRYMSKICH 

Parlament Europejski,

• uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie 
Partnerstwa Wschodniego, Ukrainy i Federacji Rosyj-
skiej,

• uwzględniając sprawozdania misji oceniającej stan 
poszanowania praw człowieka na Krymie, przeprowa-
dzonej przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw 
Człowieka OBWE (ODIHR) oraz Wysokiego Komisarza 
ds. Mniejszości Narodowych OBWE (HCNM),

• uwzględniając decyzje Rady Europejskiej (z dnia 21 
marca, 27 czerwca i 16 lipca 2014 r.) o nałożeniu sank-
cji na Federację Rosyjską w następstwie nielegalnej 
aneksji Krymu,

• uwzględniając sprawozdanie Biura Wysokiego Komi-
sarza ONZ ds. Praw Człowieka w sprawie stanu prze-
strzegania praw człowieka na Ukrainie w okresie od 16 
sierpnia do 15 listopada 2015 r.,

• uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Ogólnego 
ONZ 68/262 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie inte-
gralności terytorialnej Ukrainy,

• uwzględniając sprawozdanie organizacji Freedom 
House dotyczące wolności prasy na świecie z 2016 r., 
w którym oceniono stan poszanowania praw politycz-
nych i obywatelskich na nielegalnie zaanektowanym 
Półwyspie Krymskim, uznając ten obszar za „niewol-
ny”,

• uwzględniając art. 135 ust. 5 i art. 123 ust. 4 Regula-
minu,

A. Mając na uwadze, że Federacja Rosyjska nielegalnie za-
anektowała Krym i Sewastopol, naruszając tym samym 
prawo międzynarodowe, w tym Kartę ONZ, Akt końco-
wy z Helsinek, memorandum budapeszteńskie z 1994 
r. i podpisany w 1997 r. traktat o przyjaźni, współpracy 
i partnerstwie między Federacją Rosyjską a Ukrainą;

Jesteśmy za wolnym Krymem!
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B. Mając na uwadze, że w chwili nielegalnej aneksji Kry-
mu przez Federację Rosyjską w marcu 2014 r. Ukraińcy, 
w tym Tatarzy krymscy, a także żołnierze ukraińscy wyka-
zali wielką odwagę i lojalność wobec Ukrainy i pokojowo 
sprzeciwili się aktowi zbrojnej aneksji; mając na uwadze, 
że szereg organizacji międzynarodowych i stowarzyszeń 
obrońców praw człowieka potępia fakt, iż od czasu oku-
pacji i nielegalnej aneksji półwyspu przez Federację Ro-
syjską na początku 2014 r. na Krymie znacznie pogorszył 
się stan ochrony praw człowieka;

C. Mając na uwadze, że odnotowuje się nadużycia skierowa-
ne przeciwko społeczności Tatarów, z których większość 
sprzeciwiła się przejęciu półwyspu przez Rosję i zbojko-
towała tzw. referendum w dniu 16 marca 2014 r., oraz że 
nadużycia te przybierają głównie postać egzekwowania 
niejasnych i niezwykle szeroko sformułowanych rosyj-
skich przepisów „antyekstremistycznych”, wykorzysty-
wanych do zastraszania i uciszania głosów krytyki; mając 
na uwadze, że nadużycia te obejmują porwania, wymu-
szone zaginięcia, przemoc, stosowanie tortur i egzekucje 
pozasądowe, co do których faktyczne władze nie prowa-
dzą dochodzeń i nie ścigają sprawców;

D. Mając na uwadze, że przywódcom Tatarów krymskich, 
np. Mustafi e Dżemilewowi, posłowi do Rady Najwyższej 
Ukrainy, i Refatowi Czubarowowi, przewodniczącemu 
Medżlisu, zakazano wjazdu na Krym; mając na uwa-
dze, że obecnie mają oni prawo wjechać na półwysep, 
ale grozi im aresztowanie; mając na uwadze, że rosyjski 
sąd wydał nakaz aresztowania Mustafy Dżemilewa, który 
spędził już 15 lat w radzieckim więzieniu za dążenie do 
umożliwienia swojemu narodowi powrotu do ojczystej 
ziemi na Krymie;

E. Mając na uwadze, że ograniczono działalność wszystkich 
wspólnot wyznaniowych, w tym kościołów chrześcijań-
skich niezależnych od Moskwy; mając na uwadze, że 
trudności te wynikają z poważnych ograniczeń wolności 
stowarzyszeń, wywłaszczania, nieprzedłużania ważności 
dokumentów i regularnie prowadzonych przeszukiwań 
w pomieszczeniach należących jeszcze do tych organi-
zacji religijnych;

F. Mając na uwadze, że osoby, które odmówiły przyję-
cia obywatelstwa rosyjskiego po aneksji półwyspu, są 
dyskryminowane i napotykają poważne trudności we 
wszystkich dziedzinach życia politycznego, społecznego 
i gospodarczego;

G. Mając na uwadze, że Rosja ograniczyła wjazd na Krym 
przedstawicieli OBWE, ONZ i Rady Europy, nie wspo-
minając o organizacjach pozarządowych występujących 
w obronie praw człowieka i o niezależnych dziennika-
rzach; mając na uwadze, że brak dostępu do półwyspu 
poważnie utrudnia monitorowanie stanu poszanowania 
praw człowieka na Krymie i przekazywanie informacji na 
ten temat;

H. Mając na uwadze, że w 1944 r. wszyscy Tatarzy krym-
scy, rdzenna ludność Półwyspu Krymskiego, zostali przy-
musowo zesłani do innych regionów ówczesnego ZSRR 
i nie mogli wrócić na swoje ziemie do 1989 r.; mając na 
uwadze, że w dniu 12 listopada 2015 r. Rada Najwyższa 
Ukrainy przyjęła uchwałę, w której uznała zsyłkę Tata-
rów krymskich w 1944 r. za akt ludobójstwa i ustanowiła 
dzień 18 maja Dniem Pamięci;

1. Przypomina o swoim zdecydowanym zaangażowaniu 
na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej 
Ukrainy w granicach uznanych na arenie międzyna-

rodowej oraz na rzecz jej wolnej i suwerennej decyzji 
o dążeniu do integracji z Unią Europejską; ponownie 
zdecydowanie potępia nielegalną aneksję Półwyspu 
Krymskiego przez Rosję i przypomina o zobowiązaniu 
UE, jej państw członkowskich i społeczności między-
narodowej do pełnego wdrożenia polityki nieuznawa-
nia nielegalnej aneksji Krymu; podkreśla również, że 
przywrócenie ukraińskiej kontroli nad półwyspem to 
jeden z warunków ponownego nawiązania stosunków 
współpracy z Federacją Rosyjską, w tym zawieszenia 
nałożonych na nią sankcji;

2. Zdecydowanie potępia bezprecedensowych rozmiarów 
łamanie praw człowieka, które głównie pod pretek-
stem walki z ekstremizmem i terroryzmem kierowane 
jest przeciwko mieszkańcom Krymu, przede wszyst-
kim Tatarom krymskim, którzy nie podporządkowują 
się narzuconym rządom tzw. władz lokalnych;

3. Potępia poważne ograniczenia wolności wypowiedzi, 
stowarzyszeń i pokojowych zgromadzeń, obejmujące 
tradycyjne uroczystości upamiętniające, np. obchody 
rocznicy zesłania Tatarów krymskich przez stalinowski 
totalitarny reżim Związku Radzieckiego, oraz kulturo-
we zgromadzenia Tatarów krymskich; podkreśla, że 
zgodnie z prawem międzynarodowym Tatarzy, jako 
rdzenna ludność Krymu, mają prawo do utrzymania 
i umacniania odrębnych instytucji politycznych, praw-
nych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych; 
wzywa do poszanowania Medżlisu jako uprawnionej 
reprezentacji społeczności Tatarów krymskich oraz do 
unikania jakiegokolwiek nękania i systematycznego 
prześladowania jej członków; wyraża zaniepokojenie 
z powodu ograniczania przynależnych im praw wła-
sności i swobód, zastraszania i więzienia oraz braku 
poszanowania ich praw obywatelskich, politycznych 
i kulturowych; odnotowuje z równym niepokojem 
restrykcyjne wymogi dotyczące ponownej rejestracji 
mediów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

4. Wzywa władze rosyjskie i faktyczne władze lokalne 
do przeprowadzenia autentycznych, bezstronnych 
i przejrzystych dochodzeń we wszystkich sprawach 
dotyczących zaginięcia, tortur i łamania praw człowie-
ka przez policję i oddziały paramilitarne działające na 
Półwyspie Krymskim od lutego 2014 r.;

5. Przypomina Federacji Rosyjskiej, że jako mocarstwo 
okupacyjne ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo 
wszystkim mieszkańcom, a także poszanowanie praw 
człowieka oraz praw kulturowych i religijnych rdzen-
nej ludności tatarskiej i wszystkim innym mniejszo-
ściom na Krymie, a także utrzymać porządek prawny 
na półwyspie;

6. Przypomina, że instytucjom i niezależnym ekspertom 
OBWE, ONZ i Rady całkowicie lub w części uniemożli-
wiono wjazd na Półwysep Krymski, przez co nie mogli 
oni monitorować stanu poszanowania praw człowieka 
mimo przyznanego im mandatu do prowadzenia ta-
kiej działalności na Krymie;

7. Wzywa władze Federacji Rosyjskiej i faktyczne władze 
Krymu, które wiąże międzynarodowe prawo humani-
tarne i międzynarodowe prawo dotyczące praw czło-
wieka, by zapewniły nieograniczone prawo wjazdu na 
półwysep międzynarodowym instytucjom i niezależ-
nym ekspertom OBWE, ONZ i Rady Europy, a także 
wszelkim organizacjom pozarządowym występującym 
w obronie praw człowieka lub mediom chcącym od-

WYDARZENIA I INFORMACJE
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wiedzić Krym oraz ocenić panującą na nim sytuację 
i przedstawić informacje na ten temat; wzywa Radę 
i ESDZ, by w tej kwestii wywierały nacisk na Rosję; 
z zadowoleniem przyjmuje decyzję sekretarza gene-
ralnego Rady Europy o wysłaniu na Krym specjalne-
go przedstawiciela ds. praw człowieka, gdyż była to 
pierwsza tego rodzaju wizyta od czasu aneksji półwy-
spu przez Rosję i oczekuje się, że przyniesie ona świe-
żą ocenę sytuacji na miejscu; oczekuje przedstawienia 
wyników tej wizyty; podkreśla, że jakakolwiek obec-
ność przedstawicieli społeczności międzynarodowej 
na miejscu powinna być skoordynowana z Ukrainą;

8. Z zadowoleniem przyjmuje ukraińską inicjatywę utwo-
rzenia międzynarodowego mechanizmu negocjacji 
w sprawie przywrócenia suwerennej ukraińskiej wła-
dzy na Krymie, w formacie „Genewa plus”, który powi-
nien obejmować bezpośredni udział UE; wzywa Rosję 
do rozpoczęcia negocjacji z Ukrainą i innymi stronami 
w sprawie zakończenia okupacji Krymu, zniesienia 
embarga handlowego i energetycznego oraz odwoła-
nia stanu wyjątkowego na Krymie;

9. Ubolewa z powodu utrudniania przywódcom Tatarów 
powrotu na Krym i z powodu prześladowania ich, 
a także z powodu narastających i niemożliwych do za-
akceptowania nacisków na innych członków Medżlisu; 
ubolewa również z powodu bezprawnego zamknię-
cia telewizji ATR, która była powszechnie odbierana 
przez społeczność Tatarów krymskich; wzywa Komisję 
do zwiększenia niezbędnego wsparcia fi nansowego 
potrzebnego do zapewnienia funkcjonowania tej te-
lewizji i innych mediów na uchodźstwie na Ukrainie; 
uważa zamknięcie tatarskich szkół i klas oraz ograni-
czanie używania języka za poważne naruszenie pod-
stawowych praw członków społeczności, podobnie jak 
fakt, że ze sfery publicznej usunięto język ukraiński;

10. Apeluje o zachowanie wielokulturowego otoczenia na 
Krymie i o pełne poszanowanie dla języków i odręb-
nych kultur Ukraińców, Tatarów i innych mniejszości;

11. Ubolewa z powodu działań faktycznej administracji 
utrudniających funkcjonowanie Medżlisu Narodu Ta-
tarów Krymskich, najwyższego organu władzy wy-
konawczej i przedstawicielskiej Tatarów krymskich, 
w wyniku zamknięcia jego siedziby, przejęcia części 
majątku i innych aktów zastraszania;

12. Potępia regularne rozprawianie się z niezależnymi 
mediami, dziennikarzami i działaczami społeczeństwa 
obywatelskiego na Krymie; wyraża ubolewanie, że 
Federacja Rosyjska zmusza obywateli ukraińskich na 
Krymie do przyjmowania rosyjskich paszportów; po-
tępia również praktyki faktycznych władz polegające 
na narzucaniu mieszkańcom Krymu rosyjskiego oby-
watelstwa;

13. Przypomina, że popiera decyzję UE o zakazie przy-
wozu produktów pochodzących z Krymu, jeśli nie 
towarzyszy im świadectwo pochodzenia wydane 
przez ukraińskie władze, a także decyzję o przyjęciu 
środków ograniczających wywóz niektórych towarów 
i technologii oraz inwestycje, handel i świadczenie 
usług na Krymie; wzywa Radę do utrzymania sankcji 
do czasu pełnej reintegracji Krymu w porządku praw-
nym Ukrainy;

14. Apeluje do Federacji Rosyjskiej o przeprowadzenie 
dochodzenia w sprawie wszystkich przypadków tor-

turowania więźniów nielegalnie przetrzymywanych na 
Krymie, o zwolnienie takich więźniów jak Ołeh Sen-
cow i Ołeksandr Kołczenko, a także Achtem Czyjhoz, 
wiceprzewodniczący Medżlisu, oraz Mustafa Deher-
mendżi i Ali Asanow, których aresztowano na Krymie 
za pokojowe wyrażanie protestu przeciwko okupacji, 
oraz o zagwarantowanie im bezpiecznego powrotu 
na Ukrainę; wzywa Federację Rosyjską do położenia 
kresu politycznie umotywowanemu prześladowaniu 
dysydentów i działaczy społeczeństwa obywatelskie-
go; potępia ich przewiezienie do Rosji i przymusowe 
nadanie im obywatelstwa rosyjskiego;

15. Potępia militaryzację Półwyspu Krymskiego i jej istot-
ny negatywny wpływ na życie gospodarcze i społecz-
ne, a także rosyjskie groźby dotyczące rozmieszczenia 
na Krymie broni jądrowej, co stanowi poważne zagro-
żenie dla bezpieczeństwa regionalnego, europejskie-
go i światowego; ponawia apel o wycofanie wszyst-
kich sił rosyjskich z Krymu i wschodniej Ukrainy;

16. Podkreśla, że współpraca gospodarcza oraz dostawy 
towarów i usług między Ukrainą a tymczasowo okupo-
wanym Półwyspem Krymskim należy prowadzić zgod-
nie z przepisami ukraińskimi, co powinny uszanować 
wszystkie strony, by uniknąć wszelkich negatywnych 
konsekwencji dla mieszkańców Krymu; wzywa władze 
o przeprowadzenie dochodzeń w razie nieprzestrze-
gania tych zasad i o położenie kresu wszelkim naru-
szeniom;

17. Wyraża poważne zaniepokojenie sytuacją osób LGBTI 
na Krymie, która pogorszyła się znacznie od czasu ro-
syjskiej aneksji półwyspu, oraz represjami i groźbami 
stosowanymi przez faktyczne władze i oddziały para-
militarne;

18. Zobowiązuje swojego przewodniczącego do prze-
kazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Ko-
misji, wysokiemu przedstawicielowi do spraw zagra-
nicznych i bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, rządom 
i parlamentom państw członkowskich, prezydento-
wi, rządowi i parlamentowi Ukrainy, Radzie Europy, 
OBWE, prezydentowi, rządowi i parlamentowi Fede-
racji Rosyjskiej, a także Medżlisowi Narodu Tatarów 
Krymskich.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pu-
bRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0043+0+DOC+XM-

L+V0//PL&language=PL 
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Urodził się 4 czerwca 1868 roku w majątku Kościeniewicze 
w powiecie bialskim na Podlasiu i zapisany został do ksiąg 
parafi i muzułmańskiej w Studziance, gdzie w roku 1824 
imamem był Mustafa Bielak. Ojcem jego był Maciej Bielak, 
matką Helena ze Skirmuntów z Drahel w ziemi grodzień-
skiej, z rodziny również tatarskiej. Bielakowie byli rodem 
tatarskim wielce dla Polski zasłużonym. Generał Józef Bie-
lak (zm. 1794), właściciel Kościeniewicz, pradziad Stefana, 
zdobył sobie sławę jako uczestnik wojny 7-letniej, konfede-
rat barski i insurgent kościuszkowski, w boju do szaleństwa 
odważny. O tym sławnym przodku swoim Stefan chętnie 
wspominał. Syn generała, Mustafa, uczestnik powstania 
1794 roku, ranny w bitwie pod Krupczycami, w napoleoń-
skim roku 1812-ym proponowany był (jako podpułkownik 
b. wojska lit.) przez Tatarów litewskich na stanowisko sze-
fa dowódcy pułku tatarskiego, który miał formować się na 
Litwie pod orłami Napoleona. Bohdan Bielak, kapitan, do-
wódca plutonu Tatarów, zginął w roku 1831 pod Wierzbicą, 
przeszyty kulą moskiewską. Bronisław Bielak, będąc ofi ce-
rem straży granicznej w Suwalszczyźnie, w czasie powsta-
nia w 1863 roku ułatwiał przemycanie broni przez granicę 
i amunicji dla powstańców. Te tradycje zaważyły na życiu 
Stefana Bielaka. 

Stefan braci nie miał, tylko dwie siostry – Eugenię i Zofi ę. 
Gimnazjum ukończył w Grodnie, uniwersytet w Moskwie. Po 
ukończeniu studiów prawniczych został w roku 1892 płat-
nym aplikantem przy Sądzie Okręgowym w Wilnie. Mimo to 
nie zaparł się swoich uczuć patriotycznych, co więcej, wziął 
udział w polskich pracach niepodległościowych. Kazimierz 
Stefanowski, osobisty znajomy Bielaka, we wspomnieniu 
swoim o nim pisze: „Bielak... był Polakiem, gorącym patrio-
tą, człowiekiem wielkiej odwagi cywilnej, przy nadzwyczaj-
nej prawości charakteru, przy tym zdolny, żywego towa-
rzyskiego usposobienia, jeśli do tego dodamy, że pomimo 
tatarskich rysów twarzy, miał b. miłą powierzchowność, to 
wszyscy, co jego znali, lubili i szanowali. Znałem Bielaka 
bliżej, pod względem politycznym należał do PPS, można 
byłoby go zaliczyć, według późniejszej nomenklatury, do 
frakcji „rewolucyjnej”, tylko socjalizm Bielaka, nie był ce-
lem, a tylko środkiem do walki z caratem, którego Bielak 
szczerze nienawidził, teorie Marksa mniej go absorbowa-
ły. Po osiedleniu się w Wilnie Bielak czynnie zajmował się 
kolporterką nielegalnej literatury z zagranicy. „Przedświt” 
i inne, przy pomocy swego krewnego – Sulkiewicza – także 
Tatara... Na te niebezpieczne wyprawy nad granicę ubie-
rał się Bielak w uniform urzędniczy, wkładał czapkę z „ko-
kardą”, wracał obładowany paczkami „Przedświtu” i innej 
podobnej literatury. Kolportował „Robotnika”, współpraco-
wał czynnie w tym kierunku z najwybitniejszymi przedsta-
wicielami współczesnej Polski – Marszałkiem Piłsudskim, 
Wojciechowskim i innymi, brał czynny udział wspólnie 
z nimi w agitacji wśród robotników Warszawy, Łodzi, Bia-
łegostoku. W jego mieszkaniu na Mahometańskim zaułku 
w Łukiszkach w domu Piotra Kuleszy..., jak również później 
w mieszkaniu przy Garbarskiej niejednokrotnie ukrywali się 
nielegalnie działacze, główni organizatorzy PPS, jak i stosy 
nielegalnej literatury”. 

Po roku 1894 jesienią przejmował się Bielak do głębi spra-
wą procesu Krożan. Podziwiał ich bohaterstwo i radował się, 
gdy wyrok sądu wypadł prawie uniewinniający. Niemal jed-
nocześnie (r. 1894) dogorywał w Liwadii Aleksander III. „Ta 
współrzędność wypadków jeszcze bardziej podniecała psy-
chikę Bielaka, zaczął głośno mówić nie tylko przyjaciołom 
i znajomym, ale i Rosjanom urzędnikom, że muszą nastą-
pić wielkie zmiany w Rosji, że idzie już Nemezis dziejowa, 
ale musiał w końcu Bielak poddać się leczeniu w zakładzie 
psychiatrycznym w N.-Wilejce i wyznaczono mu dłuższy 
wypoczynkowy urlop. Powrócił do zdrowia, uspokoił się 
i dalej działał w tymże kierunku...”. W okresie działalności 
konspiracyjnej w Wilnie przyjaźnił się Bielak z Aleksandrem 
Sulkiewiczem (Czarnym Michałem), swym kuzynem, dr. Na-
poleonem Czarnockim, Marianem Abramowiczem, Wojcie-
chem Joczem, Kazimierzem Stefanowskim, adw. Witoldem 
Abramowiczem. W niebezpiecznej pracy gwiazdą przewod-
nią przyświecała mu wiara w odrodzenie Polski. 

W roku 1897 został Bielak przeniesiony na stanowisko sę-
dziego śledczego do Głębokiego. I tutaj, w tym małym mia-
steczku, w którym sędzia był osobistością pierwszoplanową 
i wszystkim znaną, Bielak z niezwykła odwagą cywilną ma-
nifestował swoją polskość. Ożenił się też 31 sierpnia 1899 
roku w Drui z Polką – katoliczką, Marią Rudnicką. Rudniccy 
mieli majątek Dziedzinka w dzisiejszym pow. brasławskim. 
O sile polskich uczuć i odwadze cywilnej Stefana Bielaka 
świadczy dobitnie fakt, że gdy (ok. r. 1898) przysłano mu do 
Głębokiego listę składkową na pomnik Murawjewa w Wil-
nie, sędzia Bielak nie tylko sam nic nie dał, lecz jeszcze listę 
z bardzo ostrą odpowiedzią – odesłał, chociaż najwyższym 
jego zwierzchnikiem był wówczas minister sprawiedliwości 
Murawjew, potomek w prostej linii „Wiesztiela”.

Ostatecznie w roku 1900 rząd „dla dobra służby” prze-
niósł Bielaka w głąb Rosji centralnej – do Tichwina w gub. 
nowgorodzkiej na równorzędne stanowisko sędziego śled-
czego. W roku 1901 Bielak został mianowany sędzią grodz-
kim w Tichwinie, a w roku 1904 – członkiem sądu okręgowe-
go w Nowogrodzie. W okresie tym Bielak tęsknił do Wilna 
i odwiedzał je w czasie urlopów. Rewolucja rosyjska 1905 
roku ponownie wstrząsnęła jego psychiką. Gdy pod koniec 
lata 1907 roku przyjechał do Wilna, przyjaciele od razu za-
uważyli jego niezwykłe podniecenie. Nastąpiła ostra recy-
dywa choroby umysłowej. Umieszczony w szpitalu psychia-
trycznym w Nowo-Wilejce, uciekał stamtąd, bywał bardzo 
niespokojny. Z cierpień wyzwoliła go śmierć (z zapalenia 
płuc). Zmarł w szpitalu 29 grudnia 1907 roku, przeżywszy 
zaledwie lat 40. Pochowany został w Wilnie dnia 2 stycznia 
1908 roku. Pozostawił troje dzieci: Stefana, Leona i Helenę. 

Stanisław Kryczyński 
(Rocznik Tatarski, Zamość 1935, tom 2) 

Stanisław Kryczyński

ŻYCIORYSY ZASŁUŻONYCH MUŚLIMÓW.
STEFAN BIELAK
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Różne były losy Żołnierzy Wyklętych (Niezłomnych), stawia-
jących po II wojnie światowej opór sowietyzacji Polski. Często 
ich losy po złożeniu broni (jeśli udało im się przeżyć), były nie 
mniej fascynujące niż walka w podziemiu antykomunistycz-
nym. Do takich ludzi należał porucznik Wieńczysław Pławiński 
(Barsegow). 

Urodził się 25 października 1915 roku w Tibilisi. Ród Bar-
segowów należał do gruzińskiej elity i podczas rewolucji bol-
szewickiej ojciec Wieńczysława został zamordowany. Matka, 
Helena Pławińska, była Polką, potomkinią polskich zesłańców 
roku 1863. Dziadek ze strony matki, inżynier drogowy, przy-
musowo osiedlił się na Kaukazie. W Rosji ogarniętej wojna do-
mową sytuacja Heleny, młodej matki z dzieckiem, była bardzo 
trudna. Jej rodzina w większości uciekła za granicę. Po wielu 
staraniach, dzięki pomocy przyjaciół nieżyjącego męża, Hele-
na Pławińska-Barsegow w roku 1921 uzyskała zezwolenie na 
wyjazd do Polski. Po licznych trudach udało się matce wraz 
z synem przybyć do Wilna, gdzie mieszkała jej rodzina. Tam 
Wieńczysław ukończył szkołę powszechną i gimnazjum jezuic-
kie. Od dziecka przejawiał zdolności plastyczne i interesował 
się wojskiem, co w przyszłości wyznaczyło jego życiową dro-
gę. Po zdaniu matury wstąpił do Szkoły Podchorążych Kawa-
lerii należącej do Centrum Wyszkolenia Kawalerii w garnizonie 
Grudziądz. Po jej ukończeniu w roku 1938 – była to ostatnia 
promocja ofi cerów kawalerii przed wybuchem II wojny świato-
wej – otrzymał przydział do 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku 
Ułanów Wileńskich, na stanowisko dowódcy 1 plutonu. 

Po ukończeniu Szkoły Kawalerii zapisał się na Wydział 
Rzeźby Uniwersytetu Wileńskiego im. Stefana Batorego, 
konsekwentnie realizując swoje zdolności i zainteresowania. 
Uczestniczył w Kampanii Wrześniowej 1939 (był ranny). Po 
rozformowaniu 13 Pułku Ułanów Wileńskich utworzył oddział 
partyzancki, który połączył się z dowodzoną przez generała 
Franciszka Kleeberga Samodzielną Grupą Operacyjną „Pole-
sie”. Walczył pod Kockiem. W czasie okupacji działał w kon-
spiracji pod pseudonimem „Harap”. Do roku 1941 przebywał 
w Wilnie, a następnie podjął nieudaną próbę przedostania się 
do Anglii (przez Norwegię). Później otrzymał zadanie zorgani-
zowania konspiracji na Białorusi, został jednak zdekonspirowa-
ny i ukrył się w Wilnie. Po wejściu do Wilna Armii Czerwonej 
zdołał uniknąć aresztowania i przedostał się do Puszczy Rud-

nickiej, gdzie wstąpił do oddziałów partyzanckich porucznika 
Witolda Turonka ps. „Tur” (8 Oszmiańska Brygada Armii Krajo-
wej) oraz porucznika Gracjana Froga ps. „Szczerbiec” i „Góral” 
(3 Wileńska Brygada Armii Krajowej).

Po zakończeniu wojny pozostał w konspiracji na ternie Wil-
na (możemy więc zaliczyć go do grona tzw. Żołnierzy Wyklę-
tych, Żołnierzy Niezłomnych). Przez cały czas był poszukiwa-
ny przez kontrwywiad radziecki. Pomimo tego nie zaprzestał 
działalności, cudem unikając dekonspiracji. Organizował prze-
rzuty na stronę polską osób, które nie mogły wyjechać z ZSRR 
podczas tzw. repatriacji. W ramach kierowanej przez niego 
akcji dzięki sfałszowanym dokumentom (to także nadzorował) 
udało się przerzucić do Polski, przez Puszczę Rudnicką i Na-
cką (zwaną też „Ruską”), około 2000 byłych żołnierzy AK i ich 
rodziny. Przerzuty te nie odbyły się bez potyczek z oddziałami 
NKWD. W końcu sam przedostał się do Łodzi, do matki, która 
już wcześniej uciekła z Wilna. Poszukiwany przez kontrwywiad 
i NKWD, ponownie podjął próbę (niestety nieudaną) przedar-
cia się do Anglii. 

Został aresztowany w Warszawie i osadzony w więzieniu na 
Rakowieckiej, a później w Alei Szucha. Po sześciu miesiącach 
wydano go „władzy radzieckiej”. Osądzony jako obywatel ra-
dziecki, otrzymał wyrok śmierć za zdradę, zamieniony miesiąc 
później na 25 lat katorgi w obozie pod Workutą. Tam, wraz 
z innym Polakiem i Niemcem, podjął próbę ucieczki. Złapany, 
ranny w nogę w wyniku postrzału (jego towarzyszy zastrzelo-
no na miejscu), skatowany i ponownie odesłany za koło polar-
ne, został skazany dodatkowo za próbę ucieczki i skierowany 
na Kołymę. Pomimo amnestii ogłoszonej w roku 1953 po śmier-
ci Stalina, wolność odzyskał dopiero trzy lata później dzięki 
staraniom matki. W drodze do Kraju „zaliczył” jeszcze trzymie-
sięczny obóz przejściowy na „odżywianie”. I znów znalazł się 
u matki w Łodzi. W 1958 roku zmarła Helena Pławińska. Chcąc 
zapomnieć o strasznych przeżyciach „na nieludzkiej ziemi”, 
Wieńczysław Barsegow zrezygnował ofi cjalnie z nazwiska ojca 
i przyjmuje nazwisko matki, popadając po jej śmierci w kłopo-
ty fi nansowe. Jako były więzień Kołymy, będąc cały czas pod 
kontrolą władz, miał kłopoty z podjęciem przerwanych w roku 
1939 studiów i znalezieniem pracy. 

Wreszcie w roku 1958 dostał się pod opiekę profesora Ire-
neusza Michalskiego z Wydziału Antropologii Uniwersyte-

tu Łódzkiego. Pracował tam nieofi cjalnie 
przez cztery lata, praktycznie bez wy-
nagrodzenia, przy tym intensywnie się 
ucząc, wręcz chłonąc wiedzę. Dzięki na-
uce u profesora Michalskiego stał się je-
dynym w Polsce i jednym z nielicznych na 
świecie wysokiej klasy specjalistą, rekon-
struktorem wyglądu twarzy na podstawie 
czaszki. Z czasem zyskał w tej dziedzinie 
międzynarodową sławę. Otrzymał wiele 
zleceń rekonstrukcji wyglądu twarzy na 
podstawie zachowanych czaszek znajdu-
jących się w różnych muzeów. Publikował 
prace z dziedziny antropologii: „Metody 
rekonstrukcji wyglądu głowy w praktyce 
śledczej”, „Problemy Kryminalistyki”, ze-
szyt 7 z 1961 r. „Odtwarzanie podobieństwa 
rysów twarzy i budowy głowy na podsta-
wie czaszki”, „Człowiek w czasie i prze-
strzeni”, zeszyt 4 z 1962 r. „Rekonstrukcja 

Rafał Berger 

JEDEN Z WYKLĘTYCH

Wieńczysław Barsegow w fi lmie „Krzyżacy”. Po lewej: w latach 60/70. XX w.
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plastyczna i analiza odtworzonego materiału w świetle an-
tropologii”, „Wiadomości archeologiczne”, zeszyt 2 z 1963 r. 
Szerokim echem w środowisku naukowym odbiła się rekon-
strukcja twarzy dziewczynki z okresu mezolitu, sprzed 7–9 ty-
sięcy lat (w roku 1964), a także szeroko opisywana w prasie 
rekonstrukcja twarzy króla Bolesława Krzywoustego, dokona-
na w roku 1973 na zlecenie Muzeum Katedralnego w Płocku.

W artykule Andrzeja Wernica z roku 1976 roku, opubliko-
wanym w „Słowie Powszechnym”, zatytułowanym „Czy królo-
wie polscy są podobni do portretów Matejki?”, autor artykułu 
twierdzi (w przeciwieństwie do innych źródeł), że Pławiński 
ukończył Akademię Sztuk Plastycznych w Wilnie. W artykule 
tym antropolog opowiada o pracy nad rekonstrukcją twarzy 
Krzywoustego, jak rozszerzył i udoskonalił metodę rekonstruk-
cji twarzy opracowaną przez Michaiła Gierasimowa („Metoda 
Gierasimowa”). Artykuł ten przynosi także dość sensacyjną 
informację: „Dzięki niemu powstała rekonstrukcja [twarzy – 
przyp. R.B.] najstarszej warszawianki sprzed 7 tys. lat, neo-
litycznego człowieka z Janisławic, także sprzed 7 tys. lat, bi-
skupa koptyjskiego z Farras. Sensację wzbudziła rekonstrukcja 
legendarnego „człowieka śniegu”, oparta o odnalezioną przez 
prof. Rincza z Ułan Bator jedyną czaszkę Yeti [!]. Po rekon-
strukcji twarzy Bolesława Krzywoustego Komenda Główna MO 
w Warszawie zaproponowała Pławińskiemu pracę (zapewne 
nieźle płatną) na stanowisku eksperta do spraw kryminalisty-
ki. Odmówił jednak, chociaż dokonał wielu rekonstrukcji twa-
rzy niezidentyfi kowanych ofi ar przestępstw. 

Prawdopodobnie Wieńczysław Pławiński posłużył pisarzo-
wi Zbigniewowi Nienackiemu, którego poznał osobiście, jako 
pierwowzór postaci magistra Henryka Opałko rzeźbiarza-an-
tropologa, który w książce „Wyspa Złoczyńców” współpracuje 
z jej głównym bohaterem, historykiem Tomaszem, słynnym 
„Panem Samochodzikiem”: To jest pan magister Henryk Opał-
ko – przedstawiła mi go Zaliczka. – Pracownik naszego Za-

kładu Antropologii, plastyk, wybitny znawca anatomii ludzkiej. 
Specjalizuje się w odtwarzaniu wyglądu człowieka na podsta-
wie czaszki. Pisze na ten temat wielką rozprawę naukową. 

Pomimo strasznych doświadczeń podczas pobytu na ka-
tordze, Pławińskiego nie opuściła romantyczna dusza uła-
na i kawaleryjska fantazja. Po powrocie z zesłania nawiązał 
współpracę z Łódzkim Klubem Jeździeckim, gdzie był instruk-
torem jeździectwa. Tam spotkał się z reżyserem Aleksandrem 
Fordem, który zatrudnił go jako dublera w fi lmie „Krzyżacy” 
(1960). Dublował aktorów odtwarzających role Zawiszy Czar-
nego (Cezary Julski) i Juranda ze Spychowa (Andrzej Szalaw-
ski). Ponadto dublował sceny jeździeckie, sceny walki, brał 
udział w scenach batalistycznych. Cała Polska mogła go po-
znać w słynnej scenie bojowej pieśni krzyżackich rycerzy. 

Praca przy fi lmie nie obyła się bez urazów – złamanych 
żeber i obojczyka. Pławiński nie był jedynym kontuzjowanym 
podczas realizacji fi lmu. Andrzej Konic, reżyser między in-
nymi „Stawki większej niż życie”, Motodramy” i „Pogranicza 
w ogniu”, grający w Krzyżakach Skirwoiłłę złamał obie nogi.

Wieńczysław Pławiński (Barsegow) zmarł w Warszawie 
w roku 1980, mając 64 lata. Cień Kołymy nigdy nie opuścił tego 
wspaniałego człowieka. Chorował na marskość wątroby będą-
cej skutkiem głodu, jaki panował wśród zesłańców-katorżników. 
Był kawalerem Orderu Virtuti Militari (nadanego przez Rząd RP 
na uchodźstwie), Krzyża Walecznych, Krzyża AK i dwóch Krzy-
ży Zasługi. Pochowano go na warszawskich Powązkach.

 
Rafał Berger 

Źródła:
1. http://sztuka.net/palio/html.run?_Instance=www.sztuka.

net.pl&_PageID=848&newsId=13610&callingPageId=847&_
sectionId=&_cms=newser (stan na 1.03.2016).

2. „Ułani do Macieja” (red. R. Berger), Warszawa 2013.

Aleksander Miśkiewicz

JESZCZE O TATARSKIM RODZIE 
MIŚKIEWICZÓW
Po zapoznaniu się z publikacją Józefa Jakubowskiego o ta-
tarskich rodzinach Miśkiewiczów („Przegląd Tatarski”, nr 4, 
1437/2015), czuję się wywołany do tablicy. Niestety, wśród 
przedstawionych tam rodzin Miśkiewiczów nie odnalazłem 
swoich krewnych, jakbym w ogóle nie należał do tego rodu. 
Owszem, autor wspominał, iż niektóre rodziny Miśkiewi-
czów wywodziły się ze Słonima i z Bycienia, czyli z Bytenia1. 
Stamtąd pochodzili Miśkiewiczowie, do których należał mój 
Ojciec, Ibrahim, ale we wspomnianym tekście nie ma o nim 
ani słowa. Pragnę zatem przedstawić życiorys mojego Ojca, 
Ibrahima. To, co przeszedł w swoim młodym życiu, mogło się 
stać materiałem na ciekawy scenariusz fi lmowy.

Ibrahim Miśkiewicz urodził się w roku 1914 w Słonimie, 
w wówczas guberni grodzieńskiej. Jego rodzicami byli Mu-
stafa i Tenzila z rodu Szyńkiewiczów. Prawdopodobnie po-
siadał dwóch braci i siostrę. Po wybuchu pierwszej wojny 
światowej, jego Matka wraz z siostrą i synem, tj. Ibrahimem, 
opuściła Słonim, przenosząc się na Krym. Tam, w Symferopo-
lu, zamieszkiwali ich krewni, Szyńkiewiczowie. Mój dziadek, 

1 Быцень, Bycień to obowiązująca nazwa białoruska, zaś Byteń – pol-
ska (przyp. red.). 

Mustafa, którego nigdy nie poznałem, pozostał z synami 
w Słonimie, bądź też przeniósł się do Bytenia. Ich los jest do 
dziś nieznany. Prawdopodobnie starszy syn, którego imienia 
nie znam, już po wojnie poszukiwał na Krymie matki, siostry 
i brata, lecz podczas wojny domowej w Rosji miał być aresz-
towany przez bolszewików. I tak urwał się jego życiorys. 

IBRAHIM MIŚKIEWICZ (1914–1977) 
PRZEWODNICZĄCY MUZUŁMAŃSKIEJ 
GMINY WYZNANIOWEJ W SZCZECINIE
Urodził się w roku 1914 w Słonimiu, podczas pierwszej woj-
ny światowej. W obawie przed wojskami niemieckimi matka 
Ibrahima zabrała ze sobą dzieci i przeniosła się do krewnych 
na Krymie. Początkowo życie układało im się tam pomyślnie. 
Ibrahim Miśkiewicz uczęszczał do szkoły tatarskiej, dzięki 
czemu poznał język Tatarów Krymskich. Po zajęciu półwy-
spu przez wojska niemieckie sytuacja przedstawiała się nie 
najgorzej. 

Kiedy Krym wpadał raz w ręce wojsk białogwardyjskich, 
a raz we władanie oddziałów bolszewickich, zaczęła się epi-
demia głodu, rozboje i gwałty, co powodowało dużą śmiertel-
ność wśród ludności cywilnej. 
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Po śmierci matki i siostry Ibrahim Miśkiewicz wychowywał 
się w domu dziecka, mimo że miał krewnych w Symferopolu. 
Ukończył szkołę zawodową, zdobywając zawód zecera, skła-
dacza ręcznego. Pracował w Zakładach Grafi cznych w Jałcie. 
W szkole muzycznej rozwijał swoje zdolności, ucząc się gry 
na fortepianie, a także śpiewu solowego. Marzył o karierze 
śpiewaka operowego. 

Tatarzy Krymscy postrzegali go jako przybysza z Polski, 
która w tym czasie była już niepodległym państwem. Z kim 
zetknął się w Jałcie i o czym rozmawiał z tajemniczym osob-
nikiem, który śledził go do 
momentu wstąpienia do 
wojska – nigdy nie chciał 
ujawnić. Zaczęła go również 
śledzić milicja. 

Myśl o karierze śpiewaka 
operowego przerwało po-
wołanie do służby wojsko-
wej. Na jego nieszczęście 
odbywał ją w Gruzji, w Tbili-
si. Na przepustce lubił cho-
dzić do tamtejszej opery. 
Ofi cer polityczny wmawiał 
mu, że posiada burżuazyj-
ne wychowanie. Służby wy-
wiadowcze wiedziały też, 
że jego wujek, starszy brat 
matki, Jakub Szynkiewicz, 
stoi na czele Muzułmań-
skiego Związku Religijnego 
w Rzeczypospolitej Polskiej 
jako mufti i rezyduje w Wilnie. Mój ojciec dowiedział się 
o tym podczas przesłuchania, już po aresztowaniu i uwięzie-
niu. Wmawiano mu, że kontaktował 
się z wywiadem polskim i planował 
dezercję, aby przedostać się do Turcji. 
Grożono, że jako szpiega powinno się 
go rozstrzelać. 

Z okien celi więziennej wraz z to-
warzyszami niewoli każdego wieczo-
ra widział przyjeżdżający samochód, 
nazywany przez wszystkich „czorny 
woron”. Zabierał on więźniów, którzy 
nigdy nie wracali. 

Czy któryś z sędziów okazał mu 
serce? Czy też uszanowano fakt, że 
w tym czasie stosunki polsko-sowiec-
kie układały się poprawnie? Mimo 
gróźb miał dużo szczęścia i skazano 
go na 5 lat przymusowej pracy w obo-
zie karnym w Uzbekistanie. Myślał, że 
już stamtąd nigdy nie powróci. Stało 
się jednak inaczej. Przeżył obóz, choć 
początkowo chorował na malarię. Ura-
tował go skazany jak on Kaukazczyk, 
podając mu odpowiednie zioła, a wy-
leczył całkowicie lekarz narodowości 
ormiańskiej, także więzień. 

Obóz znajdował się w odosobnieniu. 
W pobliżu codziennie wyły hieny. Jak 
mówiono, oczekiwały na ucztę, gdyż 
śmiertelność w obozie była dużą. Tak 
jak w więzieniu, także w obozie była mozaika etniczna więź-
niów. Trafi ł tam m.in. Węgier, z którym ojciec się zaprzyjaźnił 
i do końca życia zachował serdeczny stosunek do jego kraju. 

Praca była ciężka, wyruszano w teren, aby zalewać naftą 
błotniste pola, gdzie mnożyło się tysiące komarów, roznosi-

cieli malarii. Jeżdżąc po zaopatrzenie, poznał Taszkient. Zna-
lazł się nawet w Samarkandzie, gdzie podziwiał tamtejsze 
zabytki i architekturę azjatycką. Po zwolnieniu z obozu wyje-
chał do Moskwy. Natychmiast został zatrzymany na dworcu, 
gdyż poznano po jego ubraniu, że wrócił z zesłania. Zawie-
ziono go do domu opieki społecznej, gdzie musiał czekać na 
bilet na pociąg do Symferopola. Ktoś z pracowników ulitował 
się nad nim i dał mu ubranie nadające się do noszenia. Po 
dłuższej podróży znalazł się ponownie na Krymie. W Symfe-
ropolu krewni powitali go z radością, byli przekonani, że już 

dawno nie żyje. 
Pragnął wrócić do dru-

karni w Jałcie, ale tam uzna-
no go za zmarłego. Starsi 
pracownicy potraktowali 
go jak zjawę. Pracy dla nie-
go nie było. Zatrudnił się 
w Teatrze Miejskim w Sym-
feropolu jako pracownik do 
wszystkiego, rano praco-
wał fi zycznie, a wieczorami 
w eleganckim kostiumie 
sprawdzał bilety. 

W roku 1941 rozpoczęła 
się wojna między dotych-
czasowymi sojusznikami 
– Związkiem Sowieckim 
a Niemcami. Zamknięto 
teatr, natomiast po zajęciu 
Krymu przez Niemcy Miś-
kiewicz znalazł się na liście 

przymusowo wywiezionych na roboty do Rzeszy. Ibrahim 
Miśkiewicz ponownie miał szczęście. Trafi ł do Austrii, w oko-

lice Wiednia, gdzie pracował jako 
robotnik rolny. Gospodarz go cenił, 
pozwolił mu nawet bywać w Wiedniu 
i fundował bilety do opery. Wiedeń 
zrobił na moim ojcu wielkie wrażenie 
i postanowił wrócić tam po wojnie. 

Za dobrą pracę gospodarz zwolnił 
mojego ojca i polecił, aby wyjechał 
do Wilna i odnalazł swoich krewnych. 
W mieście nad Wilią mieszkał raz 
u jednej rodziny, raz u drugiej. Praco-
wał w tamtejszej drukarni. Od współ-
pracowników Polaków starał się uczyć 
poprawnej polszczyzny. Polubił Wilno 
i myślał, aby zostać tam na zawsze. 

Podczas urlopu, wiosną 1944 roku, 
znalazł się w rodzinnym Słonimiu. Tam 
poznał moją matkę, Farydę Bajraszew-
ską i ożenił się z nią. Niepokoiła go 
bliskość frontu sowieckiego. Zastana-
wiał się, jak potraktują go Rosjanie. 
Chciał z żoną wrócić do Wilna, ale 
został ostrzeżony, że po wkroczeniu 
Rosjan do miasta może być oskarżony 
o szpiegostwo na rzecz Niemiec. 

Nie namyślając się długo, pojechał, 
zostawiając matkę, do Niemiec, do 
Frankfurtu nad Odrą, gdzie mieszkał 
krewny Austriaka spod Wiednia, u któ-

rego pracował. Były gospodarz ojca ofi arował mu list poleca-
jący. Krewny Austriaka przyjął go życzliwie i kazał wracać po 
żonę. Kiedy front zbliżał się już do Odry, rodzice wyjechali 
w okolice Monachium, gdzie spotkali krewnych, wcześniej 
wywiezionych na roboty. Niebawem do Bad Wurzach wkro-

Zecer Ibrahim Miśkiewicz przy swoim warsztacie pracy w Szczecińskich 
Zakładach Grafi cznych, lata 50. XX w.

Ibrahim i Faryda z Bajraszewskich Miśkiewiczowie na 
pokładzie statku „Łużyce”, gdzie radioofi cerem był 
kuzyn, Bekir Milkamanowicz. Szczecin, IX 1958 r.
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czyły wojska francuskie. Dla rodziców wojna była skończona. 
Tam przyszedłem na świat. 

Później los zaniósł moją rodzinę do Szczecinka, gdzie oj-
ciec nie mógł znaleźć pracy. W mieście panoszyli się żołnie-
rze sowieccy, zaczepiali przechodniów, któryś z nich zapytał 
mojego ojca, dlaczego dobrze mówi po rosyjsku. A może 
jesteś szpiegiem? – żartował. To wystarczyło, aby wyruszyć 
w dalszą drogę. Osiedliliśmy się w Szczecinie. Ojciec wrócił 
do swego zawodu i podjął pracę w tamtejszej drukarni, póź-
niejszych Szczecińskich Zakładach Grafi cznych. Spotkał tam 
swoich kolegów z Wilna. 

Ostrzeżony w porę, nie opowiadał o swoich przeżyciach 
w Związku Sowieckim. Oddał się pracy społecznej. Przez 
krótki czas przy Szczecińskich Zakładach Grafi cznych istniał 
zespół muzyczny z chórem i baletem. Ibrahim Miśkiewicz był 
tam solistą. 

Rodzice żyli bardzo aktywnie. Nie opuszczali żadnej pre-
miery w kinach, chodzili do teatru i do Teatru Muzycznego 

w Szczecinie, gdzie siostrzeniec mojej matki śpiewał w chó-
rze, a nawet grał niewielkie role.

Warto tu wspomnieć, że wśród Tatarów było wiele osób 
uzdolnionych artystycznie. Tatarzy nie traktowali tych zdol-
ności jako przyszłego zawodu. Twierdzili, że sztuką nie da się 
zarobić na chleb. Pamiętam z dzieciństwa Tatara o nazwisku 
Majsztowicz (pochodził z Wileńszczyzny), który był koleja-
rzem, w wolnych chwilach grał na gitarze, śpiewając roman-
se cygańskie. Później grał na trąbce, występował zawodowo 
w zespole orkiestry kolejowej w Bydgoszczy. 

Ojciec był przewodniczącym Gminy Muzułmańskiej. Czę-
sto jeździł do Gorzowa do krewnych, lubił spacery nad Wartą 
i zawsze chodził do kina „Słońce”. Odwiedzał razem z matką 
krewnych w Gdańsku, Jeleniej Górze i Szczecinie. Zmarł, nie 
doczekawszy się przejścia na emeryturę. 

Aleksander Miśkiewicz 

Michał Łyszczarz

O PAŁACU KRYMSKICH CHANÓW
W marcu br. nakładem Inicjatywy Wydawniczej Çaxarxan 
Xucalıq, we współpracy z Najwyższym Kolegium Muzułmań-
skiego Związku Religijnego w RP, ukazała się nowa interesu-
jąca publikacja. Tym razem jest to książka pt. Pałac chanów 
krymskich w Bachczysaraju autorstwa Elwisa Osmanowa – 
doktoranta i wykładowcy w Katedrze Historii Krymskiego 
Uniwersytetu Inżynieryjno-Pedagogicznego w Symferopo-
lu, a od kilku miesięcy także pracownika naukowego Mu-
zeum Historii i Kultury Tatarów Krymskich, czyli placówki 
znajdującej się w kompleksie pałacowym w Bachczysaraju. 
Prezentowana czytelnikom praca stanowi pokłosie badań 
prowadzonych w związku z przygotowywaną dysertacją po-
święconą kompleksowi urbanistycznemu Bachczysaraju od 
XVI do początków XX wieku. Książka, choć została napisana 
w języku rosyjskim, to dzięki niestrudzonemu Musie Cza-
chorowskiemu, który przetłumaczył rękopis, po raz pierw-
szy ukazuje się drukiem, a polski czytelnik może się z nią 
zapoznać wcześniej niż rodacy autora żyjący na Krymie. 
Elwis Osmanow jest nam doskonale znany dzięki wcześniej-
szym publikacjom na łamach „Przeglądu Tatarskiego” oraz 
„Rocznika Tatarów Polskich”1.

Pałac chanów krymskich bywa porównywany z tureckim 
Topkapı. Istniejące podobieństwa zakłócone jednak zosta-
ły przez skomplikowane dzieje obiektów w Bachczysara-
ju, które nie miały tyle szczęścia, co rezydencja sułtanów 
w Stambule. Zachowała się bowiem tylko część kompleksu 
tworzącego pałac chanów i to w stanie znacząco odbiega-
jącym od pierwotnego stylu. W roku 1736 Bachczysaraj zo-
stał spalony przez wojska rosyjskie, a w niecałe pół wieku 
później ogołocony z wyposażenia, które wywiózł Szahin 

1  Elwis Osmanow, Kompleks pałacowy w Sałaczyku [w:] „Rocznik Tata-
rów Polskich”, seria 2, tom II (XVI), s. 147-159; Elwis Osmanow, Mau-
zoleum Eski-Djurbe – pomnik średniowiecznego Bachczysaraju [w:] 
„Rocznik Tatarów Polskich”, seria 2, tom II (XVI), s. 173-177 (artykuł 
ukazał się również w „PT”); Elwis Osmanow, Zielony Meczet w Bach-
czysaraju [w:] „Rocznik Tatarów Polskich”, seria 2, tom II (XVI), s. 
183-190 (artykuł ukazał się również w „PT”); Elwis Osmanow, Meczet 
Tachtały Dżami w Bachczysaraju [w:] „Rocznik Tatarów Polskich”, 
seria 2, tom I (XV), s. 155-160; Elwis Osmanow, Bachczysaraj we 
wspomnieniach podróżników XVI-XVIII w. [w:] „Przegląd Tatarski”, nr 
4 (28) / 2015, s. 24-26; Elwis Osmanow, Mauzoleum Bej-Jude Sułtan 
[w:] „Przegląd Tatarski”, nr 3 (27) / 2015, s. 27-28.

Girej – ostatni chan krymski ewakuujący się po podboju pół-
wyspu przez carycę Katarzynę II. Zmian architektonicznych 
dopełniły kilkukrotne przebudowy pałacu w XIX wieku, któ-
re przekształciły pierwotny, orientalny charakter zespołu 
rezydencjonalnego, nadające mu elementów europejskich.

Książka Elwisa Osmanowa prezentuje pałac chanów 
krymskich z perspektywy historii sztuki i architektury oraz 
urbanistyki. Analizę swą autor oparł głównie na zasobach 
archiwów na Krymie oraz na mało znanych rosyjskojęzycz-
nych materiałach źródłowych i opracowaniach, spośród któ-
rych w języku polskim ukazały się jedynie fragmenty kronik 
Ewliji Czelebiego2 oraz słynne dzieło Tartariae descriptio 
Marcina Broniewskiego3. 

Praca Elwisa Osmanowa składa się z trzech zasadniczych 
części. W pierwszej autor omówił genezę Bachczysaraju 
i jego przeobrażenie w stolicę Chanatu Krymskiego, na-
stępnie przedstawił założenie architektoniczne głównych 
zabudowań reprezentacyjnych. Książkę wieńczy analiza 
skrzydła mieszkalnego i gościnnego pałacu chanów. Autor, 
oprócz omówienia kompleksu obiektów architektonicznych 
oraz licznych detali zdobniczych, opisał pokrótce szereg 
wystaw prezentowanych w ramach Muzeum Pałacu w Bach-
czysaraju, a od 1996 r. w Muzeum Historii i Kultury Tata-
rów Krymskich. Oprócz zbiorów odnoszących się ściśle do 
historii kompleksu pałacowego Elwis Osmanow wspomina 
również o wielu ekspozycjach tematycznych, w skład pre-
zentujących m.in. rękopisy i druki, broń białą, tkaniny i haft 
ręczny, tradycyjną odzież, przedmioty związane ze zwy-
czajami ślubnymi, budownictwem ludowym, rzemiosłem 
i jubilerstwem, a także rolnictwem i kulinariami. Zabytki 
zgromadzone w Bachczysaraju tylko w części związane są 
z dworem chańskim. Prezentowane eksponaty, zwłaszcza te 
o charakterze etnografi cznym, zostały bowiem zebrane na 
obszarze całego półwyspu.

Niewątpliwym walorem książki jest duża liczba fotografi i 
pochodzących z archiwum autora, które stanowią ilustrację 
omawianych detali pałacu chanów krymskich. Praca Elwi-

2  Księga podróży Ewliji Czelebiego, tłum. Z. Abrahamowicz, A. Dubiń-
ski, S. Płaskowicka-Rymkiewicz, Książka i Wiedza, Warszawa 1969.

3  Marcin Broniewski, Tartariae Descriptio. Opis Tatarii, tłum. E. Śnie-
żewska, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Łódź 2011.



21

PRZEGLĄD TATARSKI Nr 2/2016

sa Osmanowa, poza oczywistym naukowym znaczeniem, może 
ponadto spełnić istotną funkcję praktyczną. Myślę bowiem, że 
książka stanowi pożyteczne kompendium wiedzy pozwalające 
na uzupełnienie fragmentarycznych i często niedokładnych 
opisów znajdujących się w przewodnikach turystycznych, które 
są dostępne na polskim rynku księgarskim. Publikacja Elwisa 
Osmanowa pozwala na dokładne poznanie zabytków Bachczy-
saraju i dziedzictwa Tatarów Krymskich. Dla osób wybierają-
cych się na Krym będzie to zapewne bardzo przydatna lektura. 
Pewnym mankamentem dla tych, którzy nie znają Bachczysa-
raju, może być jedynie brak mapy lub chociaż prostego sche-
matu, który pozwoliłby umieścić opisywane w książce obiekty 
w pewnych ramach przestrzennych.

Po dramatycznych wydarzeniach z roku 2014 Tatarzy Krym-
scy przestali być anonimowi. W tym trudnym momencie historii 
chętnie manifestowano w Polsce solidarność z dzielnym naro-
dem. Wzrostowi zainteresowania losami Tatarów nie towarzy-
szy niestety znajomość ich dziedzictwa kulturowego. Tradycje 
krymskie są w Polsce nadal mało znane, choć znaczący wysiłek 
na rzecz popularyzacji tej problematyki włożyli prof. Henryk 
Jankowski, prof. Selim Chazbijewicz, a zwłaszcza prof. Swietła-
na Czerwonnaja. W związku z powyższym tym bardziej musi 
cieszyć ukazanie się pracy Elwisa Osmanowa.

Michał Łyszczarz 
 
Elwis Osmanow, Pałac chanów krymskich w Bachczysara-

ju, tłum. Musa Çaxarxan Czachorowski, Inicjatywa Wydawni-
cza Çaxarxan Xucalıq, Wrocław 2016, Muzułmański Związek 
Religijny w RP – Najwyższe Kolegium Muzułmańskie, ss. 85, 
ISBN 978-83-64358-28-9

Gulnara Abdułajewa

CHAŃSKA GWARDIA - KAPYKUŁU
Chanat Krymski przez cały 

czas swego istnienia dysponował 
znacznym potencjałem obronnym, 
chociaż – paradoksalnie – nie po-
siadał regularnej armii. Wolni syno-
wie stepów i gór w razie potrzeby 
potrafi li szybko się zmobilizować 
i stanąć szeregami w bojowej goto-
wości. Podstawową siłą krymskie-
go wojska była kawaleria – szybka, 
zwinna, korzystająca z wielowieko-
wego doświadczenia. 

W stepie każdy mężczyzna był 
wojownikiem, świetnym jeźdźcem 
i łucznikiem. Rzadko zdarzały się 
bitwy, w których krymskotatarskie 
oddziały poniosłyby klęskę. Sekret 
zawierał się w tym, że ojcowie od 
najmłodszych lat przyzwyczajali 
synów do trudów wojennego życia, 
uczyli władania orężem, jazdy kon-
nej, znoszenia chłodu, rozwijania 
sprawności fi zycznej, zwinności, 
śmiałości. Krymscy wojownicy nie 
wiedzieli, co to takiego koszary 
i codzienne ćwiczenia. Jednak i tu-
taj nie obyło się bez wyjątku.

W połowie XVI wieku w Chana-
cie Krymskim istniała samodzielna 
uprzywilejowana gwardia, której 
obowiązkiem była ochrona i obro-
na głowy państwa. Jej powstanie 
przypisywane jest chanowi Sahibo-
wi I Girejowi, którego bez przesady 
można nazwać reformatorem. Wia-
domo, że udało mu się zdecydowa-
nie zmodyfi kować funkcjonowanie 
aparatu państwowo-administracyj-
nego, a także ofi cjalnie utrwalić na 
terenach koczowniczych Nogajów. 
Na jego rozkaz koczownikom znisz-
czono arby, a w zamian w imieniu 
chana każdy ród otrzymał przydział 
ziemi, potwierdzony ofi cjalnym jar-
łykiem.

Przed wstąpieniem na tron przy-
szły chan krymski spędził pewien 
czas na dworze swego krewnego, 
sułtana Sulejmana I Wspaniałego. 
Właśnie tam docenił zalety osmań-
skich janczarów i później, po obję-
ciu władzy na Krymie, w przeciw-
stawieniu do krymskotatarskiego 
ochotniczego ruszenia stworzył Przyjęcie chłopca w szeregi adżemi ogłanów.
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regularną nadworną gwardię. Otrzymała 
ona nazwę kapykułu [kapıkulu], co w tłu-
maczeniu z języka tureckiego oznacza 
„słudzy” albo „ludzie drzwi”. Jeśli jednak 
janczarzy stanowili podstawę osmańskiej 
armii, to początkowa liczebność kapykułu 
nie przekraczała tysiąca ludzi. W skład tej 
formacji wchodzili tylko wybrani wojow-
nicy, obdarzeni chańskim zaufaniem. Te 
uprzywilejowane oddziały pełniły służbę 
w pałacu. Od samego początku istnie-
nia na utrzymanie kapykułu sułtański 
skarbiec przeznaczał środki w wysokości 
osiemdziesięciu kies złota, które wypłaca-
no aż do upadku chanatu.

Już za panowania Sahiba Gireja ka-
pykułu mieli na wyposażeniu muszkiety 
i armaty, co pociągnęło za sobą zmianę 
tradycyjnej krymskiej taktyki. Stało się 
to decydującym czynnikiem wojennych 
sukcesów chana, zaś w krytycznych sy-
tuacjach zawsze można było polegać na 
kapykułu. Nieco później, gdy formacja 
kapykułu okrzepła, wymagania wobec 
przybocznej gwardii chańskiej stały się 
jeszcze poważniejsze. Nowe pokolenie 
straży tworzyli podlegający chanatowi 
wojowniczy Czerkiesi. Za przykładem 
janczarów starannie wybierano chłop-
ców w wieku 12–14 lat, których nazywa-
no adżemi ogłanami [acemi oğlan]. Pod 
dowództwem weteranów przez kilka lat 
przygotowywali się do pałacowej służby.

Obok sztuki wojennej, adżemi ogłani 
uczyli się pisania i czytania, prawa, teo-
logii, literatury oraz języka. Po zakończe-
niu szkolenia przyszli chańscy gwardziści 
otrzymywali stopień czykma [çıkma]. Rozchodzili się do 
jednostek i pełnili służbę zarówno w pałacu, jak poza nim. 
Jedynie najlepsi z nich otrzymywali prawo używania tytułu 
kapykułu, a niektórzy dostępowali zaszczytu trzymania stra-
ży w chańskich komnatach. 

Gwardziści podlegali wyłącznie krymskiemu chanowi 
i często postępowali wbrew lokalnej wojskowej arystokracji. 
Przykładowo, Hadżi Mehmed Senai Kyrymły [Kırımlı Hacı 
Mehmet Senai] w „Księdze Wypraw” wspomina następujący 
incydent: „Z woli Najwyższego między oddziałem krymskich 
emirów, przed wysłaniem do Moskwy, i oddziałem korpusu 
kawaleryjskiego, zwanym kapykułu, ponownie rozpoczęły 
się niesnaski. Podczas utarczki przez pomyłkę został zabity 
jeden ze znanych sług chana, o imieniu Szach Kuły, i z tego 
powodu pomiędzy oddziałami zapanowała wrogość”.

Utworzenie sił kapykułu było tylko częścią programu Sa-
hiba Gireja w zmaganiach z rodową arystokracją. Późniejsi 
chanowie w konfl iktach z krymską elitą również opierali się 
na swoich gwardzistach, wiele razy wystawiając wiernych 
wojowników przeciwko wojskom bejów. Liczebność kapyku-
łu nie była stała. Za panowania Gazy II Gireja liczyli 500 wo-

jowników, a za Dżanibeka Gireja – 1000. 
W XVII wieku osmański podróżnik Ewlija 
Czelebi wspominał, że w służbie Meh-
meda IV Gireja było 2000 gwardzistów 
kapykułu. Wreszcie, w XVII wieku służba 
w elitarnej gwardii stała się dostępna dla 
młodszych latorośli krymskiej arystokra-
cji. Początkowo byli mniejszością, ale 
już pod koniec stulecia liczba Krymskich 
Tatarów i Czerkiesów się zrównała. Od 
połowy wieku XVIII w oddziały kapykułu 
składały się przede wszystkim z budziac-
kich Nogajców.

Z czasem strukturę kapykułu tworzyły 
jednostki piechoty i kawalerii – sipahów, 
którzy dzielili się na ułufedżi sipahów 
[ulufeci sipahiler] – wojsk nadwornych, 
pozostających na rządowym żołdzie, wy-
płacanym z chańskiego lub sułtańskiego 
skarbca, oraz tymarły sipahów [tımarlı si-
pahiler] – wojowników utrzymujących się 
z ziemi, którą dawało im państwo z obo-
wiązkiem wiernej służby chanowi. Dowód-
cą kapykułu był pułkownik straży pałaco-
wej – basza bułukbaszy. [başabölük başı]. 
Oprócz wspomnianych formacji gwardia 
posiadała swoich lekarzy, posłańców 
oraz giermków uczestniczących na równi 
z kapykułu we wszystkich kampaniach. 
Wojskowi muzykanci biciem w barabany 
nadawali tempo poruszania się całemu 
krymskotatarskiemu wojsku i kierowali 
przemieszczaniem się rozlicznych od-
działów. Dzięki postanowieniom jarłyka 
chana Gazy II Gireja o corocznym podat-
ku w wysokości 12 tysięcy baranów było 
wiadomo, że oprócz gwardzistów chano-

wi podlega jeszcze 500 strzelców-muszkieterów, zwanych 
tiufenkdżi [tüfenkci].  Materiały źródłowe wzmiankują także 
o gockiej piechocie w liczbie powyżej 800 ludzi, pełniącej 
służbę przy głowie państwa. 

W okresie pokoju gwardziści zakwaterowani byli na te-
renie bachczysarajskiego pałacu jako chańska ochrona. Ich 
pokój znajdował się po lewej stronie głównego wejścia – 
Północnej Bramy [Darbehane Kapı], w sąsiedztwie meczetu 
oraz przy Bramie Ogrodowej [Bahçe Kapı]. Niestety, w XIX 
wieku została ona przebudowana i na zawsze straciła ory-
ginalność. Podczas kampanii wojennych wierni gwardziści 
strzegli swoich władców i uznawani byli za najlepszych żoł-
nierzy. Warto zauważyć, że z czasem z ich szeregów wywio-
dło się wiele znanych szlacheckich rodów, z których część 
odnotował w „Zapiskach o Małej Tatarii” francuski konsul 
Claude-Char les de Peyssonnel, przebywający w Chanacie 
Krymskim w roku 1755.

Gulnara Abdułajewa  
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 

(www.islamisemya.com) 

Adżemi ogłan z albumu Petera Mundy’ego 
z roku 1618.
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Kırımlı Yigit (Edige Kırımal-Szynkiewicz)

W ODPOWIEDZI 
UKRAIŃSKIM IMPERIALISTOM (2)
Uważamy również za mylne twierdzenie p. Hałajczuka, że 
twórcy III Uniwersału Ukrainy błędnie zinterpretowali zasa-
dę samostanowienia narodów w odniesieniu do Krymu. Rada 
Ukrainy i ataman Petlura, stojąc bowiem na gruncie stanowie-
nia narodów i konsekwentnie zasady „Krym dla Krymian” robili 
to przede wszystkim z myślą o Ukrainie. Czy Ataman Petlura 
czczony jako narodowy bohater Ukrainy i ci wszyscy, co wraz 
z nim wśród tysiąca przeszkód i w ciężkich warunkach podnie-
śli sztandar wolności Ukrainy... czy oni byli gorszymi patriota-
mi i bardziej krótkowzrocznymi politykami i ideologami od p. 
Hałajczuka?

Zresztą my Krymianie nie potrzebujemy tu kwestionować, 
dlaczego p. Hałajczuk i jemu podobni schodzą ze stanowiska 
twórców III Uniwersału – tym muszą się zająć sami Ukraińcy, 
pielęgnujący tradycje swego Wielkiego Atamana. Naszym za-
sadniczym celem jest wykazać bezpodstawność i nierealność 
imperialistycznych dążeń niektórych Ukraińców.

P. Hałajczuk i jemu podobni chcieliby pozbawić Tatarów 
krymskich nie tylko etnicznych, lecz i... historycznych praw do 
Krymu. Jest to, prawda, czystej wody absurd, lecz dowodzi on, 
o ile są czasem bezpodstawne i dziecinnie naiwne argumenty 
kandydatów na ukraińskich imperialistów. „O prawach histo-
rycznych można mówić w krajach etnicznie ustabilizowanych, 
nie we Wschodniej Europie, co w minionym półtora wieku tak 
zasadniczo zmieniła swoje oblicze” – pisze p. Hałajczuk. Tak, 
racja, we Wschodniej Europie nie można mówić o prawach hi-
storycznych i tradycjach państwowych wszystkich zamieszka-
łych jej obszary narodów. Połacie Europy Wschodniej bowiem 
(wyłączamy tu z pojęcia Europy Wschodniej Kaukaz Północny 
i Południowy) stanowiły arenę dla kilku podstawowych pod-
miotów historii: Tiurko-Tatarów, Polako-Litwinów i Moskali. 
Znacznie mniej dla Finnów i Książąt Ruskich. Reszta narodów, 
skonsolidowanych w ostatnich stuleciach, stanowiła przeważ-
nie dziejowy przedmiot historii. P. Hałajczuk czuje, że mało tu 
zyska i decyduje się więc negować historyczne prawa narodów 
na całym obszarze Europy Wschodniej.

P. Hałajczuk nie kwestionuje wprawdzie, „że w przeszłości 
Krym był tatarski”, lecz dwuznacznie dodaje, że „niektórzy 
ukraińscy publicyści kwestionują historyczne prawa Tatarów 
do Krymu”. Pozostawiając na uboczu drastyczne uwagi, które 
wysuwa T. Ołeksiuk na łamach „Taboru” ( 1.15 „Piwdenni kor-
dony U.N.N.”), wspomnijmy o artykule E. Jaworiwskiego („No-
wyj Czas” nr L.I.13.14.I.15 z 1937 r.), który zauważa, że „krymski 
Chanat nie był niezależny, podlegał zaś Rosji”.

Dla każdego, znającego choćby pobieżnie historię Krymu, 
Ukrainy i Rosji, staje się aż nadto jasnym, do jakiego stopnia 
absurdalności, zatracenia orientacji historycznej, krytycyzmu 
i sumienności dochodzą ci Ukraińcy, co wraz z p. Hałajczukiem 
występują przeciwko niepodległości Krymu i próbują dowodzić 
rzekomej zależności Chanatu Krymskiego od Rosji. Należy 
tu przypomnieć tym kandydatom na imperialistów, że jeżeli 
mamy poruszać kwestię zależności w historii, to odnajdziemy 
ją przede wszystkim w zależności Ukrainy od Moskwy i Polski, 
nie zaś Chanatu Krymskiego.

P. Hałajczuk zaznacza dalej, „że Krym w przeszłości nie 
należał do ukraińskiego państwa jedynie wskutek dawnych 
geopolitycznych czynników”. Widać, że p. Hałajczuk albo po 
prostu nie zna historii, albo umyślnie w sposób niewłaściwy 
interpretuje jej dzieje. Przed jakim to bowiem „ukraińskim 

mocarstwem jedynie dawne geopolityczne czynniki” uchro-
niły niepodległość potężnego wówczas Chanatu Krymskiego, 
ogarniającego ziemie południowo-wschodniej części dzisiejszej 
Ukrainy i Kubań, którego wojsko docierało aż za Dniepr i pod 
Moskwę? Widać więc, iż w kwestiach historycznych p. Hałaj-
czuk ostatecznie porzucił platformę realnego myślenia.

Dalsze „dowody” p. Hałajczuka są następujące: 1) od czasu, 
gdy Krym posiada wspólną granicę z Ukrainą, stanowi on – pi-
sze p. Hałajczuk „okręg w pełni zależny od Ukrainy, także woj-
skowego, jak i z gospodarczego punktu widzenia” i istnienie 
niezależnego Krymu „staje się nierealnością”. Twierdzenie to 
jest nieprzekonywujące i zgoła nieudowodnione, tym więcej, 
że dane geografi czne podaje p. Hałajczuk w sprzecznym z rze-
czywistością świetle, gdy mówi: „z resztą Ukrainy Krym łączy 
się trzema przesmykami, pozostałą część dzieli morze (Siwasz) 
bardzo płytkie i często wysychające, tak, że w gruncie rzeczy 
Krym jest związany z Ukrainą nie Perekopem, lecz szeroką pra-
wie na 100 km nasadą”.

Wystarczy wziąć do ręki zwyczajny podręcznik geografi i 
i rzucić okiem na mapę Krymu, by przekonać się, że łączy go 
z kontynentem jedynie wąski przesmyk perekopski i stwier-
dzić, że Siwasz nigdy nie wysycha, bardzo rzadko zaś obniża 
poziom wody wskutek wyjątkowych warunków meteorologicz-
nych. Wymieniony zespół warunków pozwolił na opracowanie 
projektu tak zw. perekopsko-siwaskiego kanału, co upoważnia 
do przypuszczeń, iż Krym w przyszłości może stać się wyspą 
całkowicie oddzieloną od terytorium Ukrainy. Pod względem 
geopolitycznym Krym jest idealnie sytuowany i stanowi jed-
nostkę całkowicie niezależną. Wystarczającym jest również za-
glądnąć do pierwszego podręcznika geografi i gospodarczej, by 
przekonać się, iż ekonomika Krymu jest wprost zadziwiająco 
– samowystarczalną. 

Krym więc to nie „okręg zależny od Ukrainy”, lecz w peł-
ni samoistny region gospodarczy. Pogląd ten można znaleźć 
w szeregu prac traktujących o ekonomice Ukrainy i Krymu, za-
równo polskich, jak i ukraińskich publicystów, z którymi radzi-
my zaznajomić się p. Hałajczukowi.

Jeżeli zaś chodzi o strategiczną zależność Krymu i Ukrainy, 
to do tej kwestii powrócimy jeszcze przy omawianiu trzeciego 
artykułu p. Hałajczuka.

Drugi „dowód” – Krym może być zagarnięty przez Ukrainę 
w drodze zbrojnego napadu.

Dla potwierdzenia swego poglądu mówi p. Hałajczuk: „Krym 
nie tak bardzo trudno zająć z lądu” i jako dowód przytacza – 
krymskie wyprawy zaporożców, „wyprawę” Bołboczana, oraz 
wzięcie Krymu przez czerwoną armię Frunzego. Ukraińskie jed-
nak wyprawy nie mogą być tu żadnym dowodem, ponieważ 
Zaporożcy najeżdżali tylko pograniczne rejony Krymu i to prze-
ważnie w okresach nieobecności wojska tatarskiego, które było 
aktualnie pochłonięte dalszymi wyprawami. Dodać również 
należy, że Zaporożcy gorzko odpokutowywali zazwyczaj swo-
je nieopaczne wyprawy. O „armii” zaś Bołboczana śmiesznie 
wprost wspominać, gdyż nie on przecież, a wojska niemieckie 
zajęły Krym. Wreszcie bolszewicy, według relacji p. Hałajczu-
ka „bez poważniejszych walk przełamali dobrze wzmocnione 
pozycje białogwardzistów”. Zapomniał jednak p. Hałajczuk, że 
stoczyli oni z Wranglem (którego siły były liczebnie mniejsze) 
bardzo ciężkie walki, podczas zaś jednego tylko decydującego 
ataku na pozycje perekopskie 11 września 1920 roku pozostawili 
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na polu walki 10 000 samych zabitych. Przy wzięciu dalej Pere-
kopu, jak przyznaje w swych wspomnieniach Frunze, odegrała 
dużą rolę okoliczność, że w zachodniej części Siwaszu nastąpi-
ło nieoczekiwanie obniżenie poziomu wody, czego zupełnie nie 
wzięło pod uwagę dowództwo białych, uważając go za niemoż-
liwy do przebycia.

Nie omawiamy tu specjalnie kwestii obronności przyszłej 
państwowości krymskiej, gdyż zaprowadziłoby to nas zbyt da-
leko. Podajemy tylko dla orientacji pogląd autorytetu wojsko-
wego tej miary, co Marszałek Francji Franchet d’Esperey, który 
oświadczył w swoim czasie, że dla obrony ufortyfi kowanego 
Krymu, przy jego fortyfi kacji naturalnej, wskutek wyjątkowo 
dogodnego położenia strategicznego, wystarczy 30 000 armii, 
wyposażonej w nowoczesne środki techniczne.

Kto czyta pogróżki p. Hałajczuka o przyszłej wojennej inwa-
zji Ukrainy na Krym, temu narzuca się pytanie, czy naprawdę 
są to poważne zamiary Ukraińców, czy raczej tylko głośne ma-
rzenia jednego z kandydatów na imperialistę ukraińskiego. My 
ze swojej strony klasyfi kujemy wystąpienia p. Hałajczuka jako 
nierealne i bezpodstawne. Marzyć wprawdzie wolno każdemu 
(nawet głośno), lecz z p. Hałajczukiem jest o tyle gorzej, że 
publiczne wystąpienia w kwestiach zasadniczych natury poli-
tycznej pociągają za sobą moment odpowiedzialności, co nie 
omija również i p. Hałajczuka. Wystąpienia jego bowiem no-
szą charakter jawnej prowokacji, co uzasadnimy na razie sło-
wami publicysty północnokaukaskiego, który w artykule pt. 
„Apetyty nie według sił”1 określa Ukraińców pretendujących 
do terytorium Północnego Kaukazu i Krymu słowami: „Naro-
dowość, znajdująca się w epoce konstrukcji przyszłych form 
swego życia, która nie założyła jeszcze trwałych fundamentów 
dla swojego rozwoju, musi przytrzymywać się w propagandzie 
narodowych zamierzeń nadzwyczajnej ostrożności. Zwłaszcza 
w tym okresie propaganda nie może stać w ostrej przeciwności 
z rzeczywistym stanem rzeczy i rzeczywistymi możliwościami 
narodu, nie może też karmić masy winogronem ideologicznych 
efemeryd, a głównie, nie należy stwarzać wrogów tam, gdzie 
mogą być lub są przyjaciele. Propaganda narodowa, nieuznają-
ca tych warunków musi być nazwana – prowokacyjną”.

A jakże inaczej można nazwać wystąpienia p. Hałajczuka 
o przyszłym zajęciu zbrojnym Krymu przez Ukrainę? Jest to 
bowiem woda na młyn imperializmu moskiewskiego, podmi-
nowanie niepodległościowych pozycyj Ukrainy w stosunku do 
Rosji, wprowadzenie dezorganizacji w szeregach swych roda-
ków, podrywanie jedności prometeizmu, wzbudzanie wreszcie 
nieufności sąsiadów Ukrainy. Jasne jest, że taka postawa nie 
ułatwi, jak myśli p. Hałajczuk, lecz utrudni zewnętrzną politykę 
mającego powstać państwa ukraińskiego. 

Trzeci „dowód” – twierdzenie, że Ukraina dla opanowania 
Krymu może zamknąć granicę handlową krymsko-ukraińską, 
czyn „zgodny z prawem Ligi Narodów, Kelloga itd.”, przez co 
zablokowany eksport i tranzyt z Krymu zmusi Krymian do ka-
pitulacji przed Ukrainą. 

Wątpimy, by przyszła Ukraina mogła skorzystać z tego „środ-
ka podboju Krymu”. Ukraina nie stanowi bowiem dla Krymu 
jedynego rynku zbytu i wyłącznego terenu importu. Nie jest 
również jedyną drogą tranzytową krymskiego handlu zagranicz-
nego. Zamykając dalej handlową granicę, Ukraina zahaczałaby 
o interesy państw trzecich, związanych handlowo z Krymem, dla 
których Krym będzie stanowił teren importowy i eksportowy. 
Nie będą one sobie życzyły zapewne przerwania ich handlowych 
stosunków z Krymem, ani też ujrzenia ukraińskich sztandarów 
na terytorium Krymu. Państwa te nie mieszkałyby stąd odpo-
wiednio zareagować na ukraińską handlową blokadę. 

Po trzecie – handel Ukrainy, zwłaszcza zbożowy, jest rów-
nież zależny od cieśnin czarnomorskich, znajdujących się 

1 Temur Bazyrykho, „Pónocny Kaukaz” nr 16, Apetyt nie według sił. 

w granicach terytorium tego państwa, które podczas nieuda-
nych prób handlowej blokady Skoropadskiego, wystąpiło już 
raz w obronie słusznych praw Krymian, w przyszłości zatem nie 
będzie życzyć sobie zapewne ujrzenia fl oty Ukrainy na wodach 
Akjaru (Sewastopolu).

Po czwarte wreszcie Ukraina ucierpiałaby przecież sama 
ekonomicznie, ponieważ eksport Krymu do Ukrainy stanowi 
przede wszystkim artykuły pierwszej potrzeby, tranzyt zaś to-
warów krymskich daje znaczne dochody. 

Blokada byłaby więc dla przyszłej Ukrainy metodą ponie-
kąd samobójczą i bezskuteczną, jako „środek” podboju Krymu. 
Wystąpienie zaś dziś ukraińskiego publicysty z tego rodzaju 
koncepcjami szkodzi tylko idei niepodległościowych dążeń 
Ukrainy. 

Na wstępie trzeciego artykułu p. Hałajczuka, zatytułowane-
go „Krym klucz Ukrainy” („Diło” z dn. 11 XII 37 r.) przytacza 
on twierdzenia prof. Doroszenki, iż „Ukraina nie mogłaby zre-
zygnować z Krymu ze względów”: etnografi cznych, politycz-
nych, ekonomicznych i strategicznych. Krym jest potrzebny 
dla Ukrainy, twierdzi w ślad za Doroszenko p. Hałajczuk, „jako 
źródło różnych artykułów pierwszej potrzeby i jako kraj bogaty 
w porty, ważne ze względu na przeciążenie Odessy i Nikołajo-
wa (Doroszenko str. 210)”. „Wątpimy” wreszcie czy „krymskie 
porty obeszłyby się bez ukraińskich, a tym bardziej krymskie 
plaże, bez ukraińskiej publiczności”, dorzuca dla argumentów 
Doroszenki swe dwa grosze p. Hałajczuk. 

Pierwsze dwa twierdzenia Doroszenki nie tworzą właściwie 
żadnego „dowodu”, gdyż na ich podstawie mógłby on również 
ogłosić pretensje Ukrainy do kolonialnych terenów w Afryce ze 
względu na zapotrzebowania kolonialnych surowców lub do 
portów Rumunii, Kaukazu itp., zresztą sam p. Hałajczuk zbija 
przytoczony „dowód” swego autorytetu, mówiąc, iż „ukraiń-
skie porty po jakimś czasie rozbudowałyby się, przystosowując 
się do zwiększonych obrotów” i „morski eksport Ukrainy obej-
dzie się zapewne bez Krymu”. 

My ze swej strony nawiązujemy do ostatniego zdania 
i stwierdzamy, że krymskie porty, mogą całkowicie zaspokoić 
handlowo-morskie potrzeby Krymu, zupełnie niezależnie od 
portów Ukrainy. Jeżeli zaś chodzi o czwarty „argument”, to jest 
on zbyt naiwny, by zajmować się nim w poważnej polemice 
politycznej. 

Dowody etniczne p. Hałajczuka, to przytoczenie słów Do-
roszenki „o wysokim odsetku ukraińskiej ludności na Krymie”. 

Ograniczamy się w swej odpowiedzi, do przytoczenia słusz-
nego powiedzenia jednego z północnokaukaskich publicystów. 
Wyraził on je w polemice z podobnym p. Hałajczukowi zwolen-
nikiem „szerokiej i długiej” Ukrainy – niejakim p. Kubijewiczem 
z powodu włączenia przez niego do zasięgu „etnografi cznych 
ziem Ukrainy w Z.S.R.R.” obok Donu i części Idel-Uralu, Pół-
nocnego Kaukazu i Krymu. Mówi on mianowicie: „jeżeli chodzi 
o Krym, to można krótko powiedzieć, że tam na 16 administra-
cyjnych rejonów tylko jeden Iszuński (zamieszkały częściowo 
przez Tatarów – K.Y.) jest ukraiński. Tu p. Kujbijewiczowi nale-
żałoby w ogóle nie wtrącać się”.

Dodajemy do tego, że na Krymie, na 158 administracyjnych 
gmin tatarskich, jest zaledwie dwanaście ukraińskich, co dosta-
tecznie mówi nie o „wysokim”, jak twierdzi Doroszenko, a ra-
czej nikłym odsetku ukraińskiej ludności na Krymie. 

W świetle argumentów etnografi cznych p.p. Doroszenki 
i Hałajczuka Polska miałaby większe prawa etniczne do niektó-
rych zachodnich przestrzeni Ukrainy sowieckiej, nie mówiąc 
o prawach historycznych, niż Ukraina do Krymu.

Trzecie z kolei polityczne „dowody” p. Hałajczuka sprowa-
dzają się do poglądów Doroszenki o niechęci przyszłej Ukrainy 
do sąsiadowania z Krymem, jako „Piemontem” dla restauracji 
„jedinej i niedielimej”. 
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Po pierwsze – argument ten mógłby być aktualnym i zawie-
rać w sobie pewną dozę racji jedynie w okresie, gdy Krym był 
okupowany przez Denikina i Wrangla. Z chwilą zaś powstania 
w przyszłości suwerennego Krymu, takie postawienie sprawy 
traci aktualność i słuszność. Po drugie – wypada zapytać p. Ha-
łajczuka i jego autorytety, dlaczego właśnie Krym, a nie Ukra-
ina ( która nie tworzyła nigdy długotrwałej i ustabilizowanej 
państwowości, w czasie zaś zawieruchy rewolucyjnej w Rosji, 
mimo czynnego poparcia dwóch europejskich państw i mimo 
wyższości liczebnej oraz przy większej rozległości od Krymu, 
nie potrafi ła utrzymać upragnionej niepodległości) ma stać się 
ewentualnym „Piemontem” dla odrodzenia „jedinej i niedieli-
mej”. 

„Polityczny moment, który podnosi prof. Doroszenko, za-
wiera w sobie strategiczne elementy” pisze p. Hałajczuk. Przej-
dziemy więc z kolei do owych „strategicznych dowodów”: są 
on u p. Hałajczuka bodaj najobszerniejsze, ponieważ myśl jego, 
nie znajdując oparcia w płaszczyźnie etnicznej, ekonomicznej 
i politycznej, garnie się tym chętniej do motywów militarnych. 

„Krym stanowi klucz do obrony nie tylko ukraińskiego wy-
brzeża, ale całej południowej oraz osobno południowo-wschod-
niej Ukrainy; stąd bez panowania nad tym półwyspem nie da 
się pomyśleć bezpieczeństwo państwa ukraińskiego”, przyszła 
Ukraina, „która będzie musiała bronić bardzo długich niezabez-
pieczonych granic, musi oprzeć się o morze na całej długości 
wybrzeża” pisze p. Hałajczuk. 

Widzimy więc, że kwestia postawiona jest nie tyle w płasz-
czyźnie wojenno-strategicznej, jak raczej imperialistyczno-
-strategicznej. Jeżeli bowiem przyjmiemy przesłanki p. Hałaj-
czuka i będziemy rozpatrywać dzieje narodów i państw Europy 
Wschodniej przez pryzmat imperialistyczno-strategiczny, to 
konsekwentnie musielibyśmy uznać np. prawo i rację Rosji do 
okupacji Tallina i Helsinek, gdyż porty te potrzebne są jej dla 
skuteczniejszej obrony zatoki Fińskiej i Leningradu, o czym 
zresztą po cichu marzą najbardziej zacięci imperialiści rosyjscy, 
a sowiecki dygnitarz Żdanow głośno nawet wypowiedział się 
o ewentualnej agresji Rosji w kierunku Bałtyku. W myśl tegoż 
rozumowania musiałby konsekwentnie przyznać P. Hałajczuk, 
że dla Polski, w celu pewniejszej obrony jej Wschodnich Kre-
sów, byłoby najdogodniej rozszerzyć granice do Dniepru, two-
rzącego naturalną linię obronną. Rosja zaś – z tych samych 
względów – powinna by była utrzymać obszary Ukrainy, jako 
placdarm Rosji właściwej; (potrzebna jest jej wreszcie Ukraina 
jako dostęp do Czarnego morza, oraz źródło rud i węgla, i to 
w większym stopniu, niż Ukrainie krymskie wybrzeże i krymski 
surowiec). 

Wątpimy więc, by trzeźwo myślący patriota ukraiński, mógł 
podpisać się pod „strategicznym stanowiskiem” p. Hałajczuka. 

Uznajemy słuszność twierdzenia p. Hałajczuka, że przyszła 
Ukraina, zwłaszcza zaś Ukraina walcząca o niepodległość, musi 
mieć pewne zaplecze na południu. Lecz rozstrzygnięcia tej 
kwestii należy szukać nie w płaszczyźnie imperialistyczno-stra-
tegicznej, a politycznej – ściśle w postaci przyjaznego współży-
cia krymsko-ukraińskiego. 

Nie potrzebujemy udowadniać tu faktu, że imperialistyczne 
pretensje Rosji na Krym, słabsze wprawdzie od niepodległo-
ściowych praw Krymu, są nieporównanie większe od ewentu-
alnych pretensji Ukrainy. W tych warunkach jedynie Krymia-
nie mogą, w drodze wskrzeszenia niepodległej państwowości 
krymskiej, wyzwolić ten półwysep od okupacji imperializmu 
rosyjskiego. Jedynie przyjaźń z niepodległym Krymem może 
stworzyć owe zaplecze południowe Ukrainy, co pozwoliłoby 
jej bardziej skutecznie prowadzić decydujące rozgrywki z od-
wiecznym jej wrogiem – państwowością rosyjską. W przeciw-
nym bowiem razie jakby wyglądało powstanie niepodległej 
Ukrainy, zmuszonej walczyć z jednej strony z silniejszym od 
siebie imperializmem rosyjskim, z drugiej zaś z Krymem, który 

zamiast zaplecza stałby się dla niej frontem południowym, po-
nieważ Krymianie zdecydowani są na zaciekły opór każdemu, 
kto tylko wyrazi pretensje do ponownej okupacji ich ojczyzny. 
Czym może zagwarantować p. Hałajczuk swym rodakom, że 
w tej sytuacji powstanie niepodległej Ukrainy będzie miało 
pomyślny przebieg? Czy p. Hałajczuk zastanawiał się, jaką sy-
tuację dla idei niepodległości Ukrainy stworzyłyby na arenie 
międzynarodowej i w opinii państw trzecich jej tendencje do 
zduszenia niepodległości Krymu? Doświadczenie bowiem lat 
1917–1920 wykazało, w jakim stopniu niezbędnym jest w walce 
o niepodległość oparcie się o przyjaźń i sojusz sąsiadujących 
państw i narodów i jak opłakane w skutkach byłoby osamotnie-
nie Ukrainy w imię nierealnych dążeń imperialistycznych.

Kwestie te należy głębiej przemyśleć nim głosić je publicz-
nie. Reasumując: Krym może być sprzymierzeńcem i południo-
wym zapleczem Ukrainy, lecz jedynie w warunkach jego nie-
podległości. 

P. Hałajczuk twierdzi dalej, że powstanie niepodległego 
Krymu, może zagrozić Ukrainie, gdyż jest on zbyt małym, by 
obronić się o własnych silach, może więc łatwo stać się bazą 
wypadową trzeciego mocarstwa w razie morskiego konfl iktu 
z Ukrainą. A dalej „to samo niebezpieczeństwo (dla Ukrainy – 
K.Y.) istniałoby, gdyby Krym zawarłby sojusz wojskowy z innym 
państwem”. Co innego, ciągnie dalej p. Hałajczuk, jeżeli Sewa-
stopol stanie się bazą fl oty ukraińskiej – ułatwi to jej obronę 
swych wybrzeży czarnomorskich i azowskich. 

Ten pogląd p. Hałajczuka jest przedłużeniem jego płaszczy-
zny imperialistycznej. W myśl tego rozumowania należałoby 
bowiem negować rację bytu mniejszych tworów państwowych 
(Estonia, Szwajcaria, Holandia i inne). Lecz mniejsza z tem. 

Po pierwsze – jak już wskazaliśmy w poprzednim artykule, 
opierając się o autorytet tej wagi, co Marszałek Francji Fran-
chet d´Esperey – niepodległy i ufortyfi kowany Krym, przy jego 
wyjątkowo wprost dogodnym położeniu geo-strategicznem, 
będzie w stanie obronić się o własnych siłach przed zbrojnym 
napadem. 

Po drugie – w razie ewentualnego zbrojnego konfl iktu na 
morzu Ukrainy z państwem trzeciem, Krym potrafi  obronić się 
przed pogwałcicielem jego neutralności skuteczniej, niżby to 
zrobiła zaangażowana w wojnie z tym państwem Ukraina. 

Jeżeli zaś chodzi, o ewentualne bezpieczeństwo Ukrainy, 
„gdyby Krym zawarł sojusz z państwem trzecim” to przyszły 
neutralitet pozbawionego aspiracji imperialistycznych Krymu, 
będzie najlepszą gwarancją, że państwo krymskie w celu na-
padu na kogokolwiek nie zawrze takiego sojuszu, chyba w ra-
zie ostatecznej konieczności, w obronie swego suwerennego 
bytu. 

Istnienie niepodległego Krymu na gruncie neutralitetu, 
władającego Akjarem (Sewastopolem) stanowiłoby równo-
wagę sił w basenie Czarnego morza. Natomiast zagarnięcie 
Krymu przez Ukrainę spowodowałoby niezliczone ujemne 
skutki, zarówno dla państw czarnomorskich, tak i dla Ukrainy, 
co w konsekwencji doprowadziłoby niewątpliwie do zbrojnego 
konfl iktu. 

Niebezpieczeństwo więc wojny Ukrainy z trzecim, a nawet 
z trzecimi państwami morskimi tkwiłoby nie w fakcie istnienia 
niepodległego Krymu, a w ewentualnych skutkach imperiali-
stycznych aspiracji okupacji Akjaru (Sewastopolu). 

Byt bowiem Szwajcarii czarnomorza – niepodległego i neu-
tralnego Krymu, nie tylko zaszkodziłby obronności Ukrainy, 
(której pozostałoby wówczas bronić jedynie własne wybrzeża 
o stosunkowo niewielkiej długości, czemu zadośćuczyniłaby 
całkowicie morska baza w Nikołajowie), lecz stanowiłby busolę 
równowagi politycznej i wojskowej w południowej części Eu-
ropy Wschodniej i północnych obszarach Bliskiego Wschodu. 

Lecz p. Hałajczukowi i jemu podobnym nie chodzi wcale 
o obronę przyszłej Ukrainy, na co nie potrzebuje ona władać 
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Akjarem. W ich marzeniach Akjar ma zostać bazą wypadową 
przyszłej zaborczej Ukrainy – by móc dotrzeć, kto wie, może 
w ślad za kijowskim księciem Olegiem – do wrót tak pożądane-
go przez wielu państw Carogrodu.

Urojeniem jest myśleć zarówno o zaborczości jeszcze nie-
istniejącego na politycznej mapie Europy państwa ukraińskie-
go, jak i o tym, że Krymianie wyrzekną się swej niepodległości 
i zgodzą się na autonomię, by dogodzić ukraińskim kandyda-
tom na imperialistów. Jeżeli zaś panowie imperialiści mają za-

grozić Krymianom przyszłymi armatami (gdyż innymi poważ-
niejszymi argumentami nie rozporządzają), uprzejmie prosimy 
zrobić to w sposób bardziej szczery, niż robi to p. Hałajczuk, 
z czego my Krymianie nie omieszkamy wyciągnąć odpowiednie 
konsekwencje. Moglibyśmy jeszcze dużo powiedzieć na temat 
„strategicznych” wynurzeń p. Hałajczuka, lecz na razie zaosz-
czędzamy fatygi sobie i czytelnikom. 

Kırımlı Yigit 

Sałaczyk [krtat. Salaçıq lub Salacıq], obec-
ne Starosielje, stanowi wschodnią dzielnicę 
Bachczysaraju, jednak aż do połowy XIX 
wieku pozostawał odrębnym i niezależnym 
od miasta osadą. Jak podają źródła pisemne, 
na terytorium Sałaczyku było „pięć kwarta-
łów z pięcioma mihrabami oraz pięć mecze-
tów z pięcioma minaretami starego kształ-
tu”1. Tych pięć kwartałów [krtat. malle] to: 
Kadyr-efendi, Malicz-Aga, Baba-Kurt, Zyn-
dżyrły-Medrese oraz Sałaczyk-Asma-Kuju 
[krtat. Qadır-efendi, Maliç-Ağa, Baba-Qurt, 
Zıncırlı-Medrese, Salaçıq-Asma-Quyu].

Wśród zachowanych zabytków kultu-
ry krymskotatarskiej znaczną wartość hi-
storyczną posiada budynek byłej redakcji 
i drukarni gazety „Terciman” (Komentator), 
znajdujący się w malle Malicz-Aga (obec-
nie ulica Gasprinskiego 47 A) i wchodzący 
w skład kompleksu mieszkalnego znanego 
krymskotatarskiego humanisty i pedagoga 
Ismaiła beja Gasprinskiego – założyciela 
i stałego redaktora tejże gazety. 

Ismaił bej Mustafa oglu Gasprinski [ krtat. İsmail bey 
Mustafa oğlu Gaspıralı] urodził się 8 marca 1851 roku w ro-
dzinie dymisjonowanego porucznika, 19 kwietnia 1854 roku 
zatwierdzonego do stanu szlacheckiego. Według ojca pa-
rafi alna muzułmańska szkoła – mekteb [krtat. mektep] nie 
mogła być jedynym źródłem wykształcenia jego syna, Isma-
iła. W roku 1861 zapisany został do gimnazjum męskiego 
w Symferopolu, gdzie uczył się przez dwa lata. Ojciec wi-
dział jednak syna z ofi cerskimi naramiennikami, dlatego też 
skierował go do Woroneskiej Szkoły Wojskowej, a następnie 
młody Ismaił uczył się w 2 Moskiewskim Gimnazjum Woj-
skowym. Po długotrwałej nauce w Moskwie nie otrzymał 
pozwolenia na wyjazd za granicę i powrócił do ojczystego 
Bachczysaraju2. 

W roku 1871 wyjechał do Francji, gdzie popadł w kłopo-
ty fi nansowe. Nawiązał stosunki ze społecznością rosyjską 
w Paryżu, która pomogła mu urządzić się w gazetowej agen-
cji reklamowej tłumaczy języków wschodnich i zapoznała 
z będącym wówczas we Francji Iwanowi Turgieniewowi, któ-
ry zatrudnił go w charakterze swojego sekretarza. Najpraw-
dopodobniej Ismaił wielokrotnie uczestniczył w wykładach 

1  E. Czelebi, Kniga putieszestwija. Krym i sopriedielnyje obłasti, 2008, 
s. 48.

2  W. J. Gankiewicz, Wielikij krymskotatarskij proswietitiel, 1995, s. 242.

na znakomitym Uniwersytecie Sorbońskim, co niewątpliwie 
wpłynęło na podniesienie poziomu jego wykształcenia. 

Na Krym 25-letni Gasprinski powrócił w roku 1876 i za-
trudnił się jako nauczyciel języka rosyjskiego w szkole przy 
Zyndżyrły-Medrese. W roku 1878 został radnym dumy miej-
skiej, z upoważnienia swego ojca Mustafy Alego Gasprin-
skiego. Jednak już 13 lutego 1879 roku wybrano go burmi-
strzem na czteroletnią kadencję do roku 1883, co 5 marca 
1879 roku zatwierdził gubernator taurydzki. Ismaił bej miał 
wówczas zaledwie 28 lat.

Równolegle z pracą burmistrza Bachczysaraju Gasprinski 
rozpoczął główne dzieło swego życia – działalność wydaw-
niczą. 1 listopada 1879 roku wystosował na ręce gubernatora 
taurydzkiego pismo o zezwolenie na zakup maszyn poligra-
fi cznych do drukowania ogłoszeń, etykietek oraz zaproszeń 
weselnych i innych, na co 17 grudnia otrzymał zgodę. W la-
tach 1879–1881 Gasprinski kilkakrotnie zwracał się do guber-
natora o zgodę na otwarcie w Bachczysaraju drukarni, którą 
władze miejskie wydały dopiero 8 sierpnia 1882 roku3.

Założona przez niego w roku 1883 gazeta „Terciman” 
przez długi czas była jedynym periodykiem turkojęzycznym 
i cennym źródłem informacji o położeniu turkijsko-muzuł-

3  F. Zijadinow, Ismaił Gasprinskij – Wielikij proswietitiel, 2001, s. 23.

Elwis Osmanow

BACHCZYSARAJSKA SIEDZIBA 
„TERCIMANA”

Budynek redakcji i drukarni „Tercimana”. Po lewej: Ismaił bej Gasprinski.
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mańskich narodów rosyjskiego imperium w końcu XIX i na 
początku XX wieku. Gazeta ukazywała się bez mała przez 
35 lat, aż do 23 lutego 1918 roku. Nie od razu znalazł od-
powiednie pomieszczenie do realizacji swego przedsięwzię-
cia, była to bowiem sprawa kosztowna. Pierwsze publikacje 
i prace przyszłego reformatora dokonywały się w jego domu 
w kwartale Sałaczyk. 

Prawdopodobnie w latach 1890–18914 wybudowano jed-
nopiętrowy budynek drukarni, położony w odległości 3 me-
trów od czerwonej linii zabudowy za wysokim kamiennym 
ogrodzeniem, oddzielającym go od ulicy. Na piętrze znalazł 
się gabinet redaktora naczelnego i redakcja, wychodząca na 
poczekalnię, do której można było się dostać przez część 
mieszkalną, przylegającą od zachodu do tylnej części dru-
karni. Dom wzniesiono w sposób tradycyjny, typowy dla 
zwykłej zabudowy Bachczysaraju drugiej połowy XIX wieku. 
Parter zajmowała drukarnia, gdzie zamontowano maszyny 
drukarskie oraz dwa inne pomieszczenia produkcyjne. Od-
dzielne wejście prowadziło przez przedsionek, dobudowany 
do zachodniej fasady budynku.

4  E. E. Abibułłajewa, Proswieszczennyj narod biessmiertien, 2014, s. 75.

Układ konstrukcyjny frontów zabytku dość umiarkowa-
ny. Na tle płaskości ścian zewnętrznych, wykonanych z do-
brze dopasowanych bloków ciosanego wapniaka twardego 
gatunku, plastycznie zaznaczają się wypukłe kamienne fu-
tryny otworów drzwiowych i okiennych. Narożniki budynku 
wzmocnione są wysuniętymi pilastrami. Szeroki zwis dachu 
z drewnianym podszyciem od dołu – to charakterystyczna 
cecha tradycyjnej muzułmańskiej architektury Bachczysara-
ju, podkreślająca przysadzistość zabudowania i jego monu-
mentalną prostotę. Pokrycie dachowe, wykonane pierwot-
nie z płaskiej dachówki typu „marselka” (produkcja F. Sztal, 
Symferopol), jeszcze bardziej wzmacniało ten efekt5.

Pod względem stylistyki budynek można przyrównać 
do najwcześniejszych obiektów cywilnej architektury Bach-
czysaraju, które w późniejszych dekadach dały bodziec do 
wzniesienia w mieście kilku obiektów, zawierających w so-
bie elementy zmodernizowanego empire, przysposobione-
go do prowincjonalnej gleby Krymu. W sumie drukarnia 
stała się interesującym elementem dzięki swemu organicz-
nemu „wejściu” w złożoną urbanistyczną strukturę jednej 

z centralnych ulic Bachczysaraju6. 
21 marca 2001 roku była redakcja i dru-

karnia gazety „Terciman” została uroczyście 
oddana do użytku jako Dom Pamięci – Mu-
zeum Ismaiła Gasprinskiego – syna narodu 
krymskotatarskiego – który przeszedł do 
historii jako pierwszy narodowy drukarz, 
wybitny polityk, znany pisarz oraz myśliciel. 
Przyczynił się do rozwoju oświecenia ludo-
wego, zaś jego wielopłaszczyznowa działal-
ność odegrała znaczącą rolę w kształtowa-
niu kultury, oświaty i narodowej tożsamości 
nie tylko Tatarów Krymskich, ale i innych 
tiurskich narodów przełomu XIX i XX wieku.

Elwis Osmanow 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: 

Musa Czachorowski 

5 Pamiatnik architiektury wtoroj połowiny XIX w. Zdanije bywszej tipo-
grafi i „Terdżimana”. Projekt ochrannoj zony, 1990, l. 7.

6 Pamiatnik architiektury wtoroj połowiny XIX w. Zdanije bywszej tipo-
grafi i „Terdżimana”. Projekt ochrannoj zony, 1990, l. 13.

Gabinet Ismaiła beja Gasprinskiego.

Trwa druk „Tercimana”.
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Swietłana Czerwonnaja

NISZCZENIE I PROFANACJA MECZETÓW 
NA KRYMIE
Historia współczesnego muzułmańskiego budownictwa sakral-
nego na Krymie to ponowne tragiczne niszczenie oraz profano-
wanie meczetów. Rosyjska Cerkiew Prawosławna, wyprzedza-
jąc władze państwowe, już od początku XXI wieku dążyła do 
udzielnego gospodarowania na Krymie. Można powiedzieć, że 
przygotowując rosyjską aneksję, przeprowadziła próbę general-
ną, występując przeciwko Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi 
Prawosławnej (głównego krzewiciela proukraińskich nastrojów 
oraz ukraińskich wpływów kulturalnych na Krymie). Miała ona 
na celu przechwycenie duchowego panowania nad prawo-
sławnymi wiernymi na terenie całego półwyspu, aby zniszczyć 
obywatelską lojalność Krymczan wobec państwa ukraińskiego 
oraz szerzyć wśród nich rosyjski nacjonalizm. Prowokacyjne 
działania pewnej części prawosławnego duchowieństwa i pra-
wosławnych parafi an, na których się opierali, zaogniły sytuację 
na Krymie, urabiając społeczną atmosferę do anszlusu, prze-
prowadzonego w marcu 2014 roku.

Jednym z prowokacyjnych przedsięwzięć, wywołującym po-
wszechne oburzenie Krymskich Tatarów, było stawianie z ini-
cjatywy Moskiewskiego Patriarchatu Rosyjskiej Cerkwi Prawo-
sławnej (można by sądzić, że nie ma ona żadnych związków 
z Krymem, jednak nieustannie stara się narzucać Krymcza-
nom swoją wolę) pamiątkowych krzyży kultowych oraz tablic 
upamiętniających 2000-lecie narodzin Chrystusa. Wznoszenie 
tych olbrzymich krzyży (do roku 2001 postawiono ich dziewięć 
w różnych rejonach półwyspu) w miejscach związanych z daw-
nymi muzułmańskimi świątyniami, było demonstracyjnym wy-
zwaniem wobec muzułmanów. Na znak protestu mufti Krymu 
Hadżi Emir-Ali Ablajew wstrzymał członkostwo Duchowego 

Zarządu Muzułmanów Krymu w międzywyznaniowej radzie 
półwyspu „Pokój – dar Boży”, kierowanej przez Lazara, ar-
chiepiskopa symferopolskiego i krymskiego, który zignorował 
interesy swoich muzułmańskich współobywateli. W posiołku 
Morskie (krtat. Qapsihor) w rejonie sundackim krzyż ustawio-
no na górze Kamatra w bezpośredniej bliskości świętych miejsc 
muzułmańskich, a podobna sytuacja nastąpiła w Inkermanie 

(krtat. İnkerman). W rezultacie jesienią 2000 roku Krymscy Ta-
tarzy zdemontowali instalacje, wzniesione samowolnie na ich 
ziemi i obrażające ich uczucia religijne. 

Duchowa ekspansja Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, pozo-
stającej pod jurysdykcją moskiewskiego patriarchatu, narastała 
na przestrzeni całego pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. 
Cerkiew ta, ubiegając się o administracyjne wsparcie Autono-
micznej Republiki Krymu, starała się położyć swą rękę nie tylko 
na posiadłościach ziemskich, które niegdyś do niej należały, 
ale też zawładnąć nigdy doń nieprzynależącymi. Są wśród nich 
ważne obiekty historyczno-archeologiczne i tereny, święte dla 
pamięci historycznej i świadomości religijnej krymskich muzuł-
manów. Ponadto wystąpiła z inicjatywami i niekonwencjonal-
nymi projektami na dużą skalę (gigantyczne krzyże wotywne, 
rzeźbione pomniki krzewicieli rosyjskiego prawosławia w mia-
stach Krymu1 itd.), mającymi drastycznie zmienić całe oblicze 
półwyspu, przenosząc duchowe centrum na stronę prawosła-
wia, którego „kolebką” Rosyjska Cerkiew Prawosławna obwo-
łała Krym. Zbieżne z tym wystąpienia przeciwko islamowi na 
Krymie rozgrywały się już w atmosferze czysto kryminalnej.

Rozpasanie wandalizmu na „rosyjskim, prawosławnym 
Krymie” wyraża się w licznych aktach podpaleń meczetów 
i bezczeszczenia muzułmańskich cmentarzy (krtat. mezarlıq). 
5 września 2003 roku w Symferopolu, w parku Sałgirka (krtat. 
Salgirka), przestępcy sprofanowali i rozbili kamień upamięt-
niający ofi ary deportacji Narodu Krymskotatarskiego. „To nie 
pierwszy akt wandalizmu wobec krymskotatarskich pomni-
ków – oświadczył Remiz Iljasow, zastępca przewodniczące-
go Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego. – Zbezczeszczono 

pomniki Ismaiła Gasprinskiego – wybit-
nego krzewiciela oświaty, Petra Hryho-
renki – obrońcy praw człowieka i wier-
nego przyjaciela Krymskich Tatarów; 
w Eupatorii, w lutym obecnego roku, 
na skwerze Aszyka Omera rozbito pa-
miątkową płytę ku czci ofi ar genocydu 
Narodu Krymskotatarskiego. Te fakty 
znieważania świętej pamięci Narodu 
Krymskotatarskiego dogłębnie oburza-
ją i znieważają narodowe i patriotyczne 
uczucia Krymskich Tatarów. Ukazują 
również, że w Autonomicznej Repu-
blice Krymu istnieją siły przeciwne po-
rozumienia, pokoju i zgody pomiędzy 
różnymi nacjami, stawiające sobie za 
cel destabilizację sytuacji”2.

Latem 2007 roku stwierdzono akty 
wandalizmu na muzułmańskich cmen-
tarzach w wiosce Sofi jewka (krtat. 
Sofi yevka) w rejonie symferopolskim 
oraz w posiołku Krymskaja Roza (krtat. 
Qrımskaya Roza) w rejonie biełogor-
skim. Prawdziwa fala pogromów i znisz-

1 W r. 2006 metropolita Łazar ogłosił zamiar zbudowania prawosławnej 
świątyni Jana Ewangelisty i postawienie pomnika Andrzeja  Apostoła 
w Kerczu i udało mu się nie tylko zdobyć środki od sponsorów, ale 
i wsparcie z budżetu miejskiego (według danych, opublikowanych 
w Ogólnokrymskiej Gazecie Społeczno-Politycznej „Dialog” 2006, № 
35 (49), 8–15 września. S. 3).

2 Informacja Służby Prasowej Medżlisu z 5 września 2003 r.

Wnętrze podpalonego meczetu w Saki.
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czeń symboli muzułmańskiej 
kultury przetoczyła się przez 
Krym z początkiem roku 
2008; uszkodzono meczet 
we wsi Oktiabrskoje (krtat. 
Yudendorf) w rejonie pier-
womajskim, meczet w Bie-
łogorsku (krtat. Qarasuvba-
zar), sprofanowano i rozbito 
nagrobki na muzułmańskich 
cmentarzach w posiołkach 
Niżniegorodskim (krtat. Sey-
itler) i Czistienkoje (krtat. 
Acı Qal)3. 

Nocą z 24 na 25 paź-
dziernika 2010 roku bandyci 
podpalili meczet budowany 
w dzielnicy mieszkalnej Żigu-
lina Roszcza (krtat. Jigulina 
Roşça) w rejonie symfe-
ropolskim. „Od momentu 
zwołania Kurułtaja w roku 
1991 – powiedział delega-
tom Wszechświatowego Kongresu Tatarów Krymskich Mustafa 
Dżemilew – na samo biuro Medżlisu w Symferopolu przepro-
wadzono ponad 10 nocnych napadów – rzucano bomby zapala-
jące, obrzucano kamieniami i wybijano szyby, oblewano ściany 
farbą, ostrzeliwano, wypisywano antytatarskie hasła itp. Ani 
jednego z tych przestępstw nie wykryto i nikogo w związku 
z tym nie zatrzymano”4.

1 grudnia 2012 roku wybuchy rozgrzmiały na terenie prze-
znaczonym pod budowę dżami meczetu soborowego w Sym-
feropolu (krtat. Akmescit). Nieznani sprawcy podjęli próbę 
obrzucenia koktajlami Mołotowa placu budowy oraz pomiesz-
czenia ochrony tego terenu5.

13 października 2013 roku w przeddzień Kurban Bajramu, 
nieustaleni chuligani podpalili meczet-medresę w mieście Saki 
(krtat. Saq). Zniszczone zostało wyposażenie wnętrza, książki, 
dywany, drewniane podłogi i balustrady, rozbito okna.

15 października 2013 roku, w pierwszy dzień muzułmańskie-
go święta Kurban Bajram, zapalił się meczet w wiosce Rownoje 
(krtat. Qara Asan) w rejonie krasnogwardiejskim; podpalono 
również stojący w sąsiedztwie dom imama6. 

Kolejna nagonka na islam rozpoczęła się zaraz po tak zwa-
nym „przyłączeniu Krymu do Rosji” 18 marca 2014 roku. Me-
czety i medresy stały się obiektami systematycznych napadów 
(czasem sił „organów ścigania”, czasem zaś „nieustalonych 
osób”), rewizji, aresztowań wiernych oraz ich duchowych 
przywódców. Pod pozorem wycofania z meczetów „ekstremi-
stycznej literatury muzułmańskiej” rekwiruje się i niszczy cenne 
księgi, wydania Koranu w języku arabskim. 13, 19 i 21 sierpnia 
2014 roku służba bezpieczeństwa i policja przeprowadziły re-
wizje w meczetach oraz muzułmańskich szkołach, medresach 
rejonu dżankojskiego; imam jednego z meczetów Esadułła Ba-
irow został aresztowany i 27 sierpnia wyrokiem sądu w Dżankoj 
(krtat. Canköy) skazany na karę grzywny za przechowywanie 
religijnej literatury7. 

3 Vide: Muratowa E.S., Islam na współczesnym Krymie. Wskaźniki 
i problemy odrodzenia, Symferopol, CzP «Elino», 2008, s. 60-61.

4 Krymscy Tatarzy na Krymie i świecie: Problemy i perspektywy 
narodowego odrodzenia. Wykład przewodniczącego Medżlisu 
Narodu Krymskotatarskiego Mustafy Dżemilewa 19 maja 2009 r. 
Symferopol 2009, s. 72.

5 http://qirim-vilayeti.org/content/view/3047/249/ Dostęp: 6.12.2012.
6 Informacja Służby Prasowej Medżlisu z 16 października 2013 r.
7 Tu i dalej podane są konkretne fakty, w zbieraniu których autor-

ka artykułu uczestniczyła. W języku polskim są publikowane po 
raz pierwszy; w całości znalazły się we wspólnym Memorandum 
Towarzystwa Ochrony Narodów Zagrożonych: Ein Jahr russische 

18 grudnia 2014 roku w posiołku Turgieniewka (krtat. Teber-
ti) siły policyjne (około 200 ludzi) wdarły się do domu Mustafy 
Jagjajewa, byłego przewodniczącego miejscowego Medżlisu, 
głowy tamtejszej wspólnoty muzułmańskiej. Przeszukaniu 
poddano nie tylko jego dom, ale również meczet, którego był 
imamem.

23 stycznia 2015 roku w Sewastopolu organa Federalnej 
Służby Bezpieczeństwa aresztowały Rusłana Zejtułłajewa i Ru-
stema Waitowa. Oskarżono ich o przynależność do partii Hizb 
ut-Tahrir al-Islami, za co „organizatorowi” grupy grozi od 15 do 
20 lat więzienia. Nie przedstawiono jednak żadnych dowodów 
ich jakoby „terrorystycznej” działalności.

Na ogromne trudności napotyka rejestracja wspólnot mu-
zułmańskich według rosyjskiego ustawodawstwa. Prawo do 
rejestracji wspólnota uzyskuje wyłącznie pod warunkiem przy-
jęcia do grona członków obywateli rosyjskich. 

Obraz budowania nowych meczetów na Krymie zmienił się 
raptownie i zdeformował po dramatycznych wydarzeniach 2014 
roku (rosyjskiej aneksji półwyspu): przerwały się związki wspól-
not z zagranicznymi sponsorami, którzy są wypierani z Krymu; 
Duchowy Zarząd Muzułmanów Krymu przestaje kontrolować 
rozwój sytuacji w podległych sobie ośrodkach; przekazanie 
Krymskiej Kompleksowej Pracowni Architektoniczno-Remon-
towej rosyjskiemu resortowi zaskutkowało prawie całkowitym 
zaprzestaniem jej działalności w zakresie projektowania mecze-
tów. 

Nadzieję na to, że sytuacja ulegnie zmianie i Krymscy Ta-
tarzy powrócą do budowy nowych meczetów, Medżlis Narodu 
Krymskotatarskiego (po zakazaniu przez obecną władzę jego 
funkcjonowania na Krymie urzędujący teraz w Kijowie), który 
pozostaje jedyną przewodnią siłą krymskotatarskich przedsię-
wzięć w obronie praw człowieka, wiąże z perspektywą politycz-
nego oswobodzenia Krymu i jego powrotem w skład demokra-
tycznego państwa ukraińskiego. 

 Swietłana Czerwonnaja 
(Zdjęcia z archiwum Autorki) 

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 

Annexion der Krim – Ein Jahr systematischer Verfolgung der Krim-
tataren und anderer Minderheiten. Memorandum der Gesellschaft 
für bedrohte Völker. Februar 2015, aktualisiert im Mai 2015, red. 
S. Naaky, Berlin – Göttingen 2015, s. 6–27. 

Spalone Korany w meczecie w Qara Asanie.
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Wielka cześć krymskich mirzów – ci, którzy byli wierni caratowi 
– albo poprzez Klub Szlachetnie Urodzonych, albo poprzez swą 
pozycję w muftiacie – wpływała na aparat państwowy i przez to 
kształtowała nasz los. Kyrymtajew nie rozumiał, że skończyło się 
to wraz z upadkiem caratu. Myślał, że rewolucja potrwa krót-
ko, tak jak to było w 1905 r. Albo sądził, że znów utrzymają się 
umiarkowane partie rosyjskie. Aby mimo wszystko nie utracić 
wpływu na lud, usiłował zabrać głos na naszym zgromadzeniu, 
usiłował wykorzystać emocje, wywołać zamieszki. Jak wielu Ro-
sjan, nie rozumiał rozwoju narodowego Tatarów krymskich i ich 
przywiązania do kwestii nadania praw. W rezultacie otrzymał 
gorzką lekcję.

To liczne zgromadzenie, zorganizowane przez Tatarów krym-
skich, i powzięte wówczas postanowienia, stały się ważnym fak-
tem, dowodzącym nie tylko Krymowi, ale całej Rosji, że Tatarzy 
są przygotowani do egzekucji narodowych praw. Dotychczas ni-
gdzie w Rosji nie odbyło się tak dobrze zorganizowane i legalne 
zebranie, w którym uczestniczyłoby 2000 delegatów wybranych 
z miast i wsi. 

CZELEBI DŻIHAN – PRZEWODNICZĄCYM 
KOMITETU WYKONAWCZEGO MUZUŁMA-
NÓW KRYMSKICH
Ważnym rezultatem tego Kongresu stało się ukonstytuowanie 
Centralnego Komitetu Wykonawczego Muzułmanów Krymskich 
(Butun Kyrym Muslumanlary Merkezi Idżra Komitesi) i wybór 
doń trzydziestopięcioosobowego składu.

Tak więc przybywszy do Akmesdżit, dowiedzieliśmy się o sy-
tuacji i na wieczór zaprosiliśmy Centralny Komitet Wykonawczy 
na posiedzenie. Komitet zebrał się w sądzie na ulicy Kantardżie-
go, w dużej sali wydziału spraw cywilnych. Posiedzenie otworzył 
Sejit Dżelil Hattatow, następnie zreferował sytuację na Krymie 
i w wyraził radość z faktu, że wezwani – przybyliśmy natych-
miast. Czelebi Dżihan, ja i Ahmed wygłosiliśmy krótkie przemó-
wienia, w których pogratulowaliśmy naszym kolegom sukcesów, 
a następnie wyraziliśmy przekonanie, że teraz od słów ważniej-
sze są czyny, jako że mamy przed sobą okres poważny i wyma-
gający odpowiedzialności. 

Na przewodniczącego komitetu jednogłośnie wybraliśmy 
Czelebiego Dżihana i zaczęliśmy przygotowywać programu dzia-
łań. W tym celu utworzyliśmy kilka komisji. Nazajutrz wcześnie 
rano Czelebi Dżihan w pomieszczeniu muftiatu utworzył biuro. 
Wraz z przedstawicielami ludności złożyliśmy mu tam gratula-
cyjną wizytę. 

CZY WYDA MI PAN ZAŚWIADCZENIE?
Poszedłem do mieszczącego się obok sądu budynku fundacji, 
gdzie oświadczyłem rosyjskiemu urzędnikowi, od szeregu lat 
pełniącemu funkcję przewodniczącego komisji, że decyzją na-
szego narodu, jego funkcja dobiegła końca, a ja jestem miano-
wany na jego stanowisko. Urzędnik jeszcze nie zdawał sobie 
sprawy, co znaczy rewolucja. Był wystraszony i pełen wahania. 
Powiedział: „Proszę pana o wydanie mi zaświadczenia, że zwal-
nia mnie pan i zajmuje moje miejsce, chociaż nie ma na ten temat 
decyzji władz”. Na to oświadczyłem mu, że dostanie ode mnie 
taki papier, a nawet, że go sobie sam napisze... Napisał... ze zdzi-
wieniem patrzył potem, jak ze śmiechem czytam ten dokument 
i bez sprzeciwu podpisuję...

Chociaż podpisałem zaświadczenie, ten grzeczny i tchórz-
liwy człowiek nie wstawał ze swego miejsca. Powiedziałem: 

„Jeśli są w biurze prywatne pana papiery, natychmiast proszę je 
zabrać”. Wziął jakieś papiery. W dalszym ciągu nie wstawał... 
Zawołałem dozorcę... Też był Rosjaninem... Kazałem przynieść 
drabinę. Przyniósł... W rogu pokoju były umieszczone ikony Mat-
ki Boskiej. Wziąłem je i dałem przewodniczącemu ze słowami: 
„Oddaję panu jako pamiątkę”. Wówczas oczy zaszły mu łzami, 
podziękował i poprosił, abym, o ile to możliwe, podarował mu 
jeszcze pióro, którym od lat posługiwał się w biurze. Uczyniłem 
to z przyjemnością. W końcu wstał i ze wzruszeniem uścisnął mi 
dłoń. Odprowadziłem go do drzwi.

Gdy pod koniec 1910 roku napisałem broszurę „Uciemięże-
nie narodu tatarskiego w XX w.”, występując przeciw odebraniu 
z naszych rąk zarządu fundacji, nawet w najśmielszych marze-
niach nie sądziłem, że dzisiejszy dzień nadejdzie. 

STARA KOMISJA FUNDACJI
Komisja Fundacji była instytucją utworzoną pod koniec XIX w. 
po wielu trudnościach – przez pewnego szlachetnie urodzone-
go, znanego pod imieniem Czengis, o którym mówiono, że po-
chodzi z rodu Czengis chana. Obywatel ten, widząc, że krymskie 
fundacje i dochody są łupione, uznając konieczność reformy, 
doprowadził do utworzenia Komisji. Z dochodów krymskich fun-
dacji nie dawano pieniędzy na budowę całego meczetu. Komisja 
mogła maksymalnie przekazać 900 rubli. Dla większych wydat-
ków potrzebne było zezwolenie z ministerstwa spraw wewnętrz-
nych. Wbrew temu doprowadzono do przekazania wielkich kwot 
na rosyjską działalność misyjną oraz w czasie wojny rosyjsko-
-japońskiej – na Czerwony Krzyż. Uznałem, że najważniejszym 
i najpożyteczniejszym dokonaniem komisji było wytyczenie na 
mapach Krymu ziem fundacji – na prowincji i w miastach. Nie 
znaleźliśmy jednak dość czasu, aby skontrolować wszystkie akta 
komisji. Mieliśmy do zrealizowania sprawę nowego zorganizo-
wania spraw fundacyjnych. Musieliśmy natychmiast umożliwić 
ubogim wieśniakom korzystanie z naszych ziem. 

Szybko przygotowaliśmy zalecenia. Poinformowaliśmy nasze 
komitety, wszędzie organizujące się, aby przejmowały zarządy 
fundacji i oddawały w najem ziemię na zasadzie licytacji. 

MUŁŁA, KTÓRY NIE CHCIAŁ ODDAĆ FUN-
DACJI 
Na całym Krymie objawił się tylko jeden mułła, który nie usłu-
chał naszej decyzji, i uzbroiwszy rodzinę, domowników i zwolen-
ników sprzeciwił się oddaniu fundacji. Był to Ismail Hadżi, we wsi 
Ojrat w okolicach Gozlewe. Człowiek ten bardzo był wzbogacił 
się poprzez fundacje. A teraz sprzeciwiając się decyzji narodu, 
nie chciał oddać fundacji. Wedle dostarczonych mi informacji, 
w Ojrat zaistniało niebezpieczeństwo rozlewu krwi. Jedną z za-
sad, które wspólnie z Czelebim Dżihanem ustanowiliśmy, było 
niedopuszczanie do rozlewu krwi pośród naszego ludu. Opie-
rając się na tej zasadzie, nie poszliśmy w kierunku karania tych, 
którzy za caratu krzywdzili naszą ludność. Również później, gdy 
sytuacja w kraju stała się nadzwyczaj zagmatwana i dokonywały 
się szkodliwe dla nas działania, pozostaliśmy wierni tej zasadzie. 
W zaistniałych okolicznościach pojechałem natychmiast do Go-
zlewe i stamtąd automobilem do wsi Ojrat, która znajdowała się 
w odległości 8–10 godzin drogi. Było razem ze mną kilku człon-
ków naszego komitetu w Gozlewe. Zebranie, które zrobiliśmy ze 
społecznością wsi, minęło dobrze. Dowiedzieliśmy się, że Ismail 
Hadżi udał się do miasta. Jeden z jego krewnych, rozumiejąc po-
wagę sytuacji, zapewnił nas w jego imieniu, że akceptuje nasze 
decyzje. Inną przyczyną mojego przyjazdu do Gozlewe było 

Dżafer Sejdamet

WSPOMNIENIA (14) 
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przeanalizowanie sprawy kupna – w imieniu fundacji – kilku wy-
stawionych na sprzedaż budynków. Kierowała nami myśl, że po-
siadane przez nas pieniądze tracą wartość. Niestety, ponieważ 
zażądano zbyt wielkich kwot, sprawa nie zastała sfi nalizowana. 

CHYBA MIAŁEM RACJĘ
Po powrocie z Gozlewe do Akmesdżit spotkałem ojca. Uciskał 
mnie z miłością, wzruszeniem i ucałował. I ja ucałowałem jego 
rękę. Zresztą już wcześniej od Sejita Dżelila Hattatowa dowie-
działem się, że ojciec w czasie kongresu (który zebrał się po 
wybuchu rewolucji), powiedział, że już rozumie, dlaczego nie 
usłuchałem go i nie poszedłem do mirzów, i że przyznaje mi ra-
cję. I tym razem okazało się, że miałem słuszność. Ojciec był 
zadowolony z tego nie mniej niż ja. Gdy zacząłem rozmowę na 
ten temat, powiedział weso-
ło i donośnie: „Dżafer, znowu 
okazało się, że miałeś rację! 
Jeśli mój ojciec wydałby tyle 
pieniędzy na moją naukę, 
ile ja na twoją, pewnie i ja 
miewałbym słuszność”. Na 
te słowa jeszcze raz ucałowa-
łem ręce ojca. Pogodziliśmy 
się całkowicie... Jego zaufa-
nie do mnie wzrosło... 

Od Czelebiego Dżihana 
dowiedziałem się, że z Rządu 
Tymczasowego nadeszło ofi -
cjalne pisemne zatwierdze-
nie jego wyboru na stanowi-
sko muftiego i mojego – na 
przewodniczącego Komisji 
Fundacji. W ten sposób na-
sza sytuacja się uprawomoc-
niła. Było to bardzo ważne dla lokalnych, gubernialnych władz, 
gdyż, chociaż zostaliśmy wybrani jednomyślnie przez naród, to 
władze miały do nas stosunek oziębły. Właściwie nie uznawały 
nas, ale myśmy na to nie zwracali uwagi. Przede wszystkim waż-
ny był dla nas postęp rewolucji, nasz lud i „sprawa narodowa”. 

ORGANIZOWANIE SIĘ TATARÓW KRYM-
SKICH
Przed Centralnym Komitetem Wykonawczym, który wziął w ręce 
los narodu Tatarów Krymskich, otworzyło się rozległe pole dzia-
łania. Zasadniczym celem komitetu było zapewnienie jedności 
i rozwoju narodu oraz intensyfi kacja realizacji praw narodowych 
i politycznych. 

Aby dojść do tego celu, Komitet musiał przede wszystkim do-
trzeć do najdalszych i najmniejszych wsi, do wszystkich dzielnic 
miast i zorganizować naszą ludność. Czelebi Dżihan, Hattatow, 
Ahmed Ozenbaszły i ja naprędce przygotowaliśmy trzydzie-
stotrzypunktowy statut dla tych lokalnych komitetów. Aby jak 
najszybciej utworzyć owe lokalne oddziały na całym Krymie, 
wybraliśmy i rozesłali z Komitetu Centralnego dwu-trzyosobowe 
komisje. Jako że jeszcze z czasów konspiracji wszędzie mieliśmy 
towarzyszy wiernych naszej idei, z ich pomocą wszystko poszło 
niesłychanie szybko i pod koniec kwietnia każdy zakątek Krymu 
zyskał organizacyjne połączenie z Komitetem Centralnym. Komi-
tety wioskowe zostały podporządkowane centrom gminnym, te 
zaś – miejskim. Komitety z Kerczu1, Kaff y, Dżankoj2, Akmesdżit 
i Jałty często wysyłały swych delegatów do gmin i wsi, organizo-

1 Kercz – miasto na położone na wschodnich krańcach płw. Krymskiego, 
grecki Pantikapajon, od 1475 r. twierdza turecka, w 1774 r. przyłączony 
do imperium Rosyjskiego, 183 tys. mieszkańców (1993).

2 Dżankoj – jedno ze znaczniejszych miast na Krymie położone 
w północnej, stepowej Krymu, węzeł kolejowy na trasie z Symferopola 
do Zaporoża.

wały też zebrania. Z kolei Komitet Centralny był z nimi w ścisłym 
kontakcie. Nasz system organizacyjny czy to w wyborach do rad 
miejskich, czy to wyborach gubernialnych, czy też w wyborach 
do Zgromadzenia Przedstawicieli (Muessesan Meclisi) funkcjo-
nował w sposób zdyscyplinowany i poważny, tak, że nawet nasi 
wrogowie byli zdziwieni. Dobra organizacja sprawiła, że prawie 
90% naszej ludności uczestniczyło w wyborach.

KURSY DLA NAUCZYCIELI, HATIBÓW 
I IMAMÓW
Zagadnieniem, którym niezwłocznie zajął się Centralny Komitet 
Wykonawczy, było przeszkolenie na kursach nauczycieli, hati-
bów, imamów i muezzinów. 

Uznano za konieczne, by 
zrezygnować ze współpra-
cy tych niekompetentnych 
osób, które działały na niwie 
religijnej jedynie po to, by 
uchylić się od służby wojsko-
wej albo skorzystać z zaso-
bów fundacji. W tym celu ko-
mitet rozpoczął wydawanie 
nowych zezwoleń dla pracu-
jących w sektorze spraw reli-
gijnych, narodowych i oświa-
towych. Po przeprowadzonej 
eliminacji pozostała pewna 
liczba nauczycieli, którzy zo-
stali zawezwani do odbycia 
kursu w Akmesdżit.

Na kursie tym bardziej 
niż na podwyższenie wiedzy 
położono nacisk na odpo-

wiednie zrozumienie sytuacji politycznej. Spomiędzy nauczycieli 
wybrano komisje dla przygotowania nowych podręczników,

Centralny Komitet zdecydował, że hatibowie, imamowie 
i muezzini zdadzą egzaminy u kadich. W krótkim czasie na ca-
łym Krymie przeprowadzono takie egzaminy. Kursantów poin-
struowano o celach naszej polityki. 

POGŁĘBIENIE I POSZERZENIE REWOLUCJI
Pracując nad powiązaniem politycznych i kulturalnych aspektów 
życia naszego ludu z narodową jednością i nową narodową men-
talnością, analizowaliśmy również, jak działa na Krymie żywioł 
rosyjski, jak pracują ofi cjalne organa administracji państwowej 
i znajdująca się pod ich wpływem nasza inteligencja. Równocze-
śnie staraliśmy się uważnie i z powagą śledzić etapy, przez które 
przechodzi rewolucja w Piotrogrodzie. 

17 kwietnia 1917 r. do Piotrogrodu przybył Lenin i wygłosił 
pierwszą swą rewolucyjną mowę. Wpływ, jaki wywarł na rosyj-
skie masy ludowe, żołnierzy i robotników, uświadomił nam, że 
fala rewolucji się wzmocni. Czuliśmy, że tendencja, którą pod ha-
słem „poszerzenia i pogłębienia rewolucji”, rozpoczęli rosyjscy 
rewolucjoniści przeciwko kręgom umiarkowanej propaństwowej 
rosyjskiej inteligencji, przyjmuje coraz bardziej radykalny charak-
ter. Wpływy „pogłębiającej się i rozszerzającej” w Piotrogrodzie 
rewolucji rosły także na Krymie.

PRAWICOWCY, KONSERWATYŚCI, LIBERA-
ŁOWIE I LEWICOWCY
Prawicowcy, chociaż otwarcie przeciw rewolucji nie występo-
wali, to przecież nie stracili całkowicie nadziei. Jeszcze mocno 
wierzyli, że nadejdzie ich czas. Ich pragnienia były jasne. Ożywić 
przeszłość, ale we wzmocnionej formie... W dalszym ciągu byli 
przekonani o możliwości zawrócenia koła historii. 

Tatarka wyszywająca makatkę, Bachczysaraj, lata 20. XX w.
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Umiarkowani konserwatyści, liberałowie wierzyli natomiast, 
że zdołają spacyfi kować rewolucję i doprowadzić ją do takiego 
stanu, w którym nie zagrozi strukturze państwa... Chcieli pozo-
stać wierni zewnętrznym sojusznikom, kontynuować wojnę, i – 
ogarnięci pragnieniem zdobycia tego, co Rosja spodziewała się 
osiągnąć po zwycięstwie w wojnie – zapobiec naruszeniu przez 
rewolucję wewnętrznej struktury państwa.

LEWICA 
Natomiast lewicowcy, socjaliści rewolucjoniści i socjaldemokraci, 
aby ponownie nie doświadczyć niespełnienia celów, jak to stało 
się w 1905 r., przede wszystkim parli ku pogłębieniu i poszerze-
niu rewolucji. Liberałowie – jako główny cel wysuwali wzmocnie-
nie państwa rosyjskiego, realizację odwiecznych celów Rosji i za-
pobieżenie wstrząsom w armii i gospodarce. Łatwo było wyrażać 
życzenie, by zaoszczędzić wojsku wstrząsów, jednak zapewnić, 
aby rewolucyjna gorączka, rewolucyjny 
potop, rewolucyjna prasa, rewolucyjne 
słowa wygłaszane na wiecach nie wpły-
wały na nastroje armii, zapewnić wpływ 
kadry ofi cerskiej na armię w sytuacji, 
gdy powstały rady żołnierskie – było 
iluzją. Szczególnie fakt, że w armii rosyj-
skiej większość ofi cerów nie była przy-
gotowana do rewolucji, reprezentowała 
wąskie horyzonty myślowe, była przy-
wiązana do caratu i tradycji, a szcze-
gólnie do korzyści osobistych i życia na 
pokaz – powodował, że było to całkiem 
niemożliwe.

Natomiast socjaliści przede wszyst-
kim w trosce o umocnienie rewolucji 
stawiali sobie za cel – pod hasłem „pokój 
bez aneksji i kontrybucji” – zakończenie 
wojny. Wychodząc z tej zasady, tworzyli 
rady żołnierskie, usiłowali osłabić kadrę 
ofi cerską i związać żołnierzy z rewolucją.

Naprzeciw rządu ks. Lwowa3, w któ-
rym liberałowie mieli większość, stał 
Komitet Wykonawczy w Piotrogrodzie, 
w którym większość stanowili socjali-
ści. To źródło rewolucji panowało nad 
opinią publiczną kraju, armią, masami 
robotniczymi bardziej niż rząd. Ten zaś 
z dnia na dzień coraz bardziej zginał 
kark przed Komitetem.

BOLSZEWICY
Po przybyciu Lenina do Piotrogrodu Komitet Wykonawczy ze-
tknął się z tendencją, która pozostawiała go, jeśli idzie o „pogłę-
bienie rewolucji”, w cieniu – z trendem jeszcze bardziej lewico-
wym i radykalnym. 30 kwietnia bolszewicy dokonali w Piotrogro-
dzie pierwszej akcji militarnej. 

Zanim bolszewicy doszli do znaczenia za pomocą silnej or-
ganizacji, to znaczy przed przybyciem Lenina do Piotrogrodu, 
autorytet i wpływy socjaldemokratów i socjalistów rewolucjoni-
stów z dnia na dzień rosły, rewolucja „rozszerzała się i pogłębia-
ła”. Jednak to nie zaspokoiło Lenina. 

Carat upadł. W armii powstały rady żołnierskie, wszędzie zli-
kwidowano żandarmerię i policję, tworzono milicję, zmieniono 
wszystkich gubernatorów, wszystkie samorządy miejskie przy-

3 ...rządu ks. Lwowa – Lwow, Gieorgij J. (1861–1925) – rosyjski polityk, 
prawnik, jeden z czołowych działaczy partii konstytucyjnych 
demokratów; poseł do I Dumy Państwowej w 1906 r., po rewolucji 
lutowej 1917 r. premier i minister spraw wewnętrznych Rządu 
Tymczasowego, po zwycięstwie rewolucji październikowej 
wyemigrował do USA, ostatecznie osiedlił się we Francji.

gotowywały się do wyborów. W państwie szybko postępowała 
ewolucja ku republice demokratycznej. Jednak Lenin nie pragnął 
rewolucji politycznej i administracyjnej, lecz społecznej, pożądał 
zaprowadzenia nie władzy ludu, ale dyktatury proletariatu i ko-
munizmu. Po to bolszewicy, aby „wszystko stworzyć od nowa”, 
zaczęli burzyć wszystko. Gorąco agitowali, by robotnicy obejmo-
wali fabryki, chłopi – ziemię, i co najważniejsze, wzywali żołnie-
rzy, iżby ci porzucali broń i kończyli wojnę. 

NASZA SYTUACJA
W tej sytuacji z każdym dniem stawało się coraz bardziej koniecz-
ne, aby nasz Komitet Wykonawczy sprecyzował ostateczne stano-
wisko co do wysuniętych przez rosyjską rewolucję politycznych, 
ekonomicznych i społecznych założeń, a po ich zaakceptowaniu – 
zaczął je głosić pośród naszej ludności i zjednoczył ją wokół nich. 

Drugą ważną sprawą po ustaleniu tych założeń było zade-
cydowanie, z jaką rosyjską partią współ-
praca będzie dla nas korzystna – tak, 
aby zrealizować nasz program. Jeśli 
idzie o bolszewików, nie wierzyliśmy, 
że – jeśli nawet uda im się przejąć wła-
dzę – długo ją utrzymają. Dlatego nie 
myśleliśmy o wejściu w porozumienie 
z nimi. Doszliśmy do przekonania, że 
lepiej dla nas będzie, jeśli porozumie-
my się i będziemy współpracować nie 
z socjaldemokratami, lecz z socjalistami 
rewolucjonistami. Byliśmy przekonani, 
że będzie dla nas korzystniej, jeśli ci 
ostatni zdobędą decydujący wpływ na 
kształtowanie przyszłości Rosji. Przy-
wiodło nas do tego przekonania to, że 
partia ta wyrażała pogląd, iż Rosja ma 
przyjąć ustrój federacyjny, a zamieszku-
jącym ją narodom należy przyznać jak 
najszerszą autonomię administracyjną, 
natomiast w sprawach ziemi – fakt, że 
partia ta reprezentowała poglądy bliskie 
naszym. W tej epoce ta partia opierała 
się szczególnie na masach chłopskich, 
jej autorytet i siła rosły z dnia na dzień, 
dlatego ewentualność, że takie właśnie 
ugrupowanie w kraju zasadniczo chłop-
skim pozostanie długo u władzy, spowo-
dowała, że poparliśmy ją.

Jednak naszą naczelną zasadą było: nie wstępować do żadnej 
rosyjskiej partii, bo to spowodowałoby roztopienie się, rozmycie 
naszego ruchu. Za cel stawialiśmy sobie niezależność naszego 
narodowego ruchu. Chcieliśmy patrzeć na rewolucję rosyjską 
jako na czynnik mogący wspomóc nasze cele. Pragnęliśmy, po-
przez możliwości, jakie otworzyła rosyjska rewolucja, naszymi 
umysłami i naszą organizacją zrobić naszą rewolucję i – zdoby-
wając narodowe prawa – zapewnić naszemu narodowi rozwój.

Natomiast powiązani z Rosjanami prawicowcy i część lewicy 
prowadzili wśród Rosjan przeciwko nam akcję poprzez publika-
cje, agitację i prowokacje. Zaczęły się nawet szerzyć kłamliwe 
oszczerstwa, jakobyśmy zaczęli restaurację chanatu. Aby temu 
zapobiec, 25 kwietnia nasz Narodowy Komitet Centralny ogłosił 
deklarację, w której ofi cjalnie poparliśmy ideę utworzenia w Rosji 
republiki ludowej i przyznania autonomii administracyjnych i po-
litycznych (Dżenup Haberleri Gazetesi, 25 kwietnia 1917, nr 91).

Dżafer Sejdamet 
Tłumaczenie z jęz. tureckiego: Antoni Sarkady 

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

Archiwum Muzeum Tatarskiego w Bachczysaraju 

Dziewczęta tatarskie w odświętnych strojach. 
Bachczysaraj, lata 20. XX w.
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