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Anna i Emilia Mucharskie

OBCHODZILIŚMY DZIEŃ DZIECKA

Z okazji tureckiego Dnia Dziecka tatarski „Buńczuk” wystąpił w Ambasadzie Turcji w Warszawie.

W Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia. Z tej okazji 
– na zaproszenie Ambasady Turcji w Polsce – grupa dzieci z na-
uczania religii przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej MZR 
w RP w Białymstoku oraz członkowie działającego przy gminie 
Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk” wy-
brali się do Warszawy. Podczas spotkania zespół miał możli-
wość zaprezentowania naszej kultury tatarskiej poprzez taniec 
i śpiew. Publiczność nagrodziła nas gromkimi brawami. Po wy-

stępie wszyscy uczestniczyliśmy w promocji 
książki pt. „Bahar znaczy wiosna” autorstwa 
Agnieszki Ayşen Kaim. Każdy z nas otrzymał 
baśń wraz z dedykacją i autografem. Oprócz 
gościny w ambasadzie spacerowaliśmy po 
parku w Łazienkach Królewskich. Zapewne 
wszyscy byli zadowoleni z odwiedzin w sto-
licy, gdyż wróciliśmy do domów z uśmiecha-
mi na twarzach.

A już tradycyjnie, 1 czerwca br. na bia-
łostockim osiedlu Dziesięciny Klub „Kalina” 
zorganizował całodniowy festyn dla dzieci. 
Poza atrakcjami, takimi jak jazda konna, 
zjeżdżalnie, lody, wata cukrowa, malowanie 
twarzy, można było zobaczyć rozmaite pre-
zentacje artystyczne. Występowały dzieci 
z różnych formacji tanecznych i wokalnych. 
W godzinach popołudniowych wystąpili 
uczniowie Centrum Artystycznego Elizy 
Sacharczuk, wśród których byli członkowie 
Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżo-
wego „Buńczuk”, działającego przy Mu-

zułmańskiej Gminie Wyznaniowej MZR w RP w Białymstoku. 
Zaprezentowali oni efekty nauki śpiewu krymskotatarskiego. 
Występ został mile przyjęty przez zgromadzoną publiczność. 
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i mamy nadzieję na 
dalszą współpracę. Do zobaczenia za rok. 

Anna i Emilia Mucharskie 
Fot. Ismail Osmanov 

Musa Czachorowski

TURECKA KALIGRAFIA 
W MUZEUM PODLASKIM
6 maja br. w białostockim Muzeum Podlaskim 
odbył się wernisaż kaligrafi i i iluminacji turec-
kiej ze zbiorów Albarakatürk, udostępnionej 
dzięki dr. hab. Öztürkowi Emiroğlu, dyrekto-
rowi Yunus Emre Enstitüsü – Centrum Kultury 
Tureckiej w Warszawie. Impreza była częścią 
obchodów jubileuszu 90-lecia Muzułmańskie-
go Związku Religijnego w RP, nad którym 
patronat honorowy sprawuje Prezydent RP, 
Andrzej Duda. 

Zaprezentowano 40 wspaniałych przy-
kładów kaligrafi i i iluminacji, m.in. powsta-
łych z wykorzystaniem techniki decoupage 
(naklejanie wzoru z papieru i pokrywaniu go 
wieloma warstwami lakieru). Są wśród nich 
tablice zapisane pismem dżeli sulus i dżeli 
talik, pochodzące z XIX wieku, uznawanego 
za okres najwspanialszego rozwoju kaligrafi i 
tureckiej. Zostały ozdobione przez Alparslana 
Babaoğlu, współczesnego mistrza sztuki ebru.

Stworzone przez nowe pokolenie kaligra-
fów prace z ostatnich 25 lat XX wieku zapisane 
są duktami (dukt – wygląd pisma, jego kształt 

Wystawa tureckiej kaligrafi i i iluminacji cieszyła się dużym powodzeniem. Na górze, od lewej:  
dyrektor Centrum Kultury Tureckiej dr hab. Öztürk Emiroğlu, prof. dr Uğur Derman, dyrektor 

Muzeum Podlaskiego Andrzej Lechowski oraz Mufti RP Tomasz Miśkiewicz.
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Anna Mucharska

MAJOWE TATAROWANIE
Z MUZYKĄ I POEZJĄ

12 maja br. w białostockim klu-
bie „Zmiana Klimatu” odbyła się 
impreza niezwykła, rzeczywiście 
zmieniająca klimat, chociażby co-
dzienności. Oto Związek Tatarów 
Rzeczypospolitej Polskiej, kie-
rowany przez Jana Adamowicza, 
prezesa Rady Centralnej, zorgani-
zował spotkanie z muzyką i poezją 
tatarską „Tatarskie wierszowanie”. 
Pomysł ten zyskał akceptację 
i wsparcie Prezydenta Miasta Bia-
łegostoku. Po raz kolejny miał 
przyjemność wystąpić tam Tatar-
ski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy 
„Buńczuk”. Nasz program wokal-
ny był prezentowany na przemian 
z wierszami, recytowanymi przez 
aktorkę Białostockiego Teatru La-
lek, Alicję Bach. Zostaliśmy gorą-
co przyjęci, czego dowodem były 
gromkie brawa. 

W części drugiej odbył się kon-
cert Karoliny Cichej i Barta Pałygi w ramach ich wspólnego 
projektu Cicha & Pałyga. Karolina śpiewała piosenki tatar-
skie z Nadwołża i Krymu. W jednym z utworów towarzyszył 
jej Server Aliev – Krymski Tatar, tata Arzy, członkini naszego 
zespołu. Na zakończenie razem z Panią Karoliną i jej zespo-
łem zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Dziękujemy serdecz-
nie Prezesowi ZTRP Janowi Adamowiczowi za zaproszenie. 
Mamy nadzieję na kolejne spotkania w tym cyklu. 

UROCZYŚCIE W MILEJCZYCACH 

14 maja natomiast przedstawiciele naszej społeczności za-
proszeni zostali do Milejczyc na uroczystość z okazji 500-le-
cia nadania tej miejscowości praw miejskich przez króla 
Zygmunta I Starego. W południe 20-osobowa grupa Tatarów 
wyruszyła busem z Białegostoku. Ze względu na deszczową 
pogodę planowana impreza plenerowa została przeniesio-
na do sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Milejczycach. 
Program obchodów przedstawiał się okazale, występy miej-
scowych kapel i zespołów ludowych trwały do wieczora. 
Przedstawiliśmy w swoim programie tańce i piosenki tatar-
skie. Po występie założycielka naszego Tatarskiego Zespołu 

Podczas „Tatarskiego wierszowania” wystąpił „Buńczuk”, a także Bart Pałyga (na górze po lewej) i 
Karolina Cicha oraz Server Aliev (na górze po prawej).

i układ kresek tworzących znaki, wynikający z szybkości i sposobu 
pisania): sulus, nesih, muhakkak, rajchani (reyhânî), dżeli talik oraz 
dżeli sulus z nietypowo rozmieszczonymi literami.

Sztuka iluminacji, która rozwinęła się kilkaset lat temu w Azji 
Środkowej, charakteryzuje się stylizowanymi wielobarwnymi orna-
mentami roślinnymi i zwierzęcymi, także uzyskanymi za pomocą 
złotego atramentu. Przedstawione na wystawie iluminacje otacza-
jące napisy powstały w ostatnich latach wieku XX i na początku 
wieku XXI. Ważnym dopełnieniem wernisażu był wykład prof. dr. 
Uğura Dermana o powstaniu oraz ewaluowaniu sztuki kaligrafi i 
i iluminacji. Całość świetnie komponowała się z turecką muzyką, 
która nadawała wystawie orientalną atmosferę. Na gości czekał 

również tatarsko-turecki poczęstunek, składający się z halwy oraz 
oryginalnej baklavy, revani, sekerpare. 

Wśród obecnych na wernisażu byli m.in. Mufti RP Tomasz 
Miśkiewicz z małżonką, Barbarą Pawlic-Miśkiewicz, dyrektor 
Muzeum Podlaskiego Andrzej Lechowski, Halina Szahidewicz, 
Helena Alijewicz, Lila Asanowicz, Zofi a Konopacka-Radkie-
wicz, Maciej Rodkiewicz, Maciej Mucha, członkowie Muzuł-
mańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku oraz miesz-
kańcy miasta.

Musa Czachorowski  

Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk” Halina Szahidewicz 
opowiedziała krótko o 17-letniej historii zespołu i wręczyła 
gospodarzom gminy pamiątkowy album. 

NA FESTIWALU PIOSENKI I TAŃCA

A już kilka dni później, 18 maja, na deskach Teatru Drama-
tycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku odbył się 
kolejny, czternasty już festiwal „Piosenki i tańce naszego 
regionu”. Jego gościem specjalnym był Tatarski Zespół Dzie-
cięco-Młodzieżowy „Buńczuk”. Po powitaniu publiczności 
przez organizatorów przedstawiliśmy nasz program. Zo-
staliśmy bardzo gorąco przyjęci, co było szczególnie miłe, 
ponieważ uczestniczyliśmy w tej imprezie po raz pierwszy. 
Otrzymaliśmy pamiątkową statuetkę, która będzie nam 
przypominać o obecności na tak wspaniałym festiwalu. 
Mamy nadzieję, że Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżo-
wy „Buńczuk” zagości na stałe w programie kolejny edycji. 
Dziękujemy przede wszystkim organizatorom za zaprosze-
nie i możliwość zaprezentowania naszej kultury i tradycji 
tatarskiej.
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skiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk”, działa-
jącego przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej MZR w RP, 
o działania służące zachowywaniu tatarskiej tożsamości. Bar-
dzo jest bowiem ważne, by przekazać młodszemu pokoleniu 
tatarską tradycję. Dzieci i młodzież opowiadały o pracy w ze-
spole, o chęci kultywowania tatarskości, zarówno w religii, jak 
i tradycji oraz kulturze. Miejmy nadzieję, że młodzi Tatarzy 
wytrwają w swoich postanowieniach, inszallah.

Anna Mucharska 

Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk” udanie zadebiutował na  festiwalu 
„Piosenki i tańce naszego regionu”. Fot. Mirosław Szut.

NA FESTIWALU KULTUR

24 maja br. już po raz dziewiąty białostocka Szkoła Podstawo-
wa nr 12 zorganizowała Festiwal Kultur. Przedsięwzięcie miało 
na celu prezentację kultury rodzimej oraz kultur mniejszości 
narodowych. Tego dnia na scenie Podlaskiego Urzędu Woje-
wódzkiego wystąpił Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy 
„Buńczuk”, za co otrzymaliśmy pamiątkową statuetkę. Muzuł-
mańska Gmina Wyznaniowa MZR w RP w Białymstoku przygo-
towała ponadto swoje stoisko kulturowe. Zaprezentowaliśmy 
naszą kulturę, a w szczególności religię, 
stroje, wydawnictwa i kulinaria. Odwie-
dzającej stoisko młodzieży i nauczycielom 
najbardziej przypadły do gustu bułeczki 
tatarskie, halwa i czak-czak. Szczególnie 
panie były ciekawe receptury przyrządza-
nia naszych smakołyków. Dziękujemy ser-
decznie dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 12 
i organizatorom, za możliwość prezentacji 
naszej kultury tatarskiej. 

I TELEWIZYJNIE

W dniach 30–31 maja br. na Podlasie gości-
ła Telewizja Republika, aby nagrać reportaż 
o polskich Tatarach, zamieszkujących tutej-
szy region. Redaktor Telewizji Republika, 
Michał Trześniewski z zainteresowaniem 
wysłuchiwał naszych historii i wyraził po-
dziw dla sposobu, w jaki przekazujemy 
i kultywujemy rodzinne tradycje tatarskie. 
Dopytywał naszych milusińskich z Tatar-

Redaktor Michał Trześniewski z wielkim zainteresowaniem rozmawiał z najmłodszymi 
i starszymi członkami „Buńczuka”.
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Michał Łyszczarz

„WIECZÓR TATARSKI”

W ramach cyklu „Kultury świata” 21 maja 2016 r. Gdański Ar-
chipelag Kultury, we współpracy z Narodowym Centrum Kul-
tury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej im. Leona Kryczyńskie-
go, zorganizował w Domu Sztuki „Wieczór Tatarski”. Spotkanie 
w gdańskiej dzielnicy Stogi rozpoczęło się od warsztatu ce-
ramicznego „Wokół wzornictwa tatarskiego”, prowadzonego 
przez artystkę ceramika Maję Gasperowicz. W tym czasie dzieci 
mogły wysłuchać baśni tatarskich zebranych w publikacji „Ba-

Róża Bogdanowicz

WYRÓŻNIENIE DLA BIAŁOSTOCKIEJ 
GMINY MUZUŁMAŃSKIEJ
„Kulturalne Gryfy” to nagroda Rady Miasta 
Białystok przyznawana animatorom kultu-
ry, instytucjom, organizacjom pozarządo-
wym, mecenasom i twórcom za szczególne 
osiągnięcia dotyczące szeroko rozumianej 
działalności kulturalnej i znaczący wkład 
w promocję życia kulturalnego Białegostoku. 
Tegoroczne nagrody i wyróżnienia przyznano 
30 maja 2016 roku podczas sesji Rady Miasta.

Wśród odznaczonych tą zaszczytną, pre-
stiżową i nobilitującą nagrodą uplasowała się 
Muzułmańska Gmina Wyznaniowa Muzuł-
mańskiego Związku Religijnego w RP w Bia-
łymstoku, która otrzymała wyróżnienie w ka-
tegorii „Organizacja pozarządowa”. Przez 
wiele lat jej przewodniczącą była Halina Sza-
hidewicz, następnie Zofi a Józefów, obecnie 
zaś funkcję tę sprawuje Lejla Majewska.

Doceniony został całokształt dotychcza-
sowej bogatej działalności kulturalnej Gmi-
ny, otwartej dla wszystkich, niezależnie od 
pochodzenia i wyznania. Podkreślono wkład 

śnie, podania i legendy polskich Tatarów” 
autorstwa Selima Chazbijewicza. Gwiazdą 
wieczoru była niewątpliwie mieszkająca 
w Gdańsku krymska artystka Susanna Mu-
stafajewa, której recital pieśni tatarskich 
spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem 
publiczności. O najnowszej historii Tatarów 
Krymskich, a zwłaszcza o doświadczeniu 
deportacjI w roku 1944 opowiedziała Majre 
Meżujewa. 

Wystąpienie gościa z Krymu uzupełniła 
prelekcja Omara Asanowicza pt. „Skąd się 
wzięli Tatarzy w Rzeczypospolitej, jaka jest 
ich kultura, tradycje i dziedzictwo?”, wygło-
szona w zastępstwie Jerzego Dżirdżisa Sza-
huniewicza. Spotkanie zakończyły kuluaro-
we rozmowy o splataniu się losów Tatarów 
polskich i krymskich połączone z degustacją 
tatarskich przysmaków (czebureki i krymska 
baklawa). „Wieczorowi Tatarskiemu” towa-
rzyszyła prezentacja tradycyjnych strojów 
oraz eksponatów z izby pamięci w Narodo-

wym Centrum Kultury Tatarów w Gdańsku, ekspozycja zdjęć 
zatytułowana „Deportacja Tatarów Krymskich 18 maja 1944”, 
prezentacja tatarskich portretów oraz scen z imprez kultural-
nych w obiektywie gdańskiego fotografa Zbyszka Petraka. Śro-
dowisko tatarskie reprezentowały z dumą Dżemila Smajkiewicz-
-Murman oraz Tamara Jakubowska. Spotkanie zaszczycił swą 
obecnością konsul Ukrainy w Gdańsku, Łew Zacharczyszyn.

Tekst i fot.: Michał Łyszczarz 

Podczas „Tatarskiego Wieczoru” w gdańskim Domu Sztuki z prelekcją wystąpił przedstawiciel 
tamtejszej społeczności tatarskiej, Omar Asanowicz (na górze).

Przedstawiciele zarządu Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w RP, Róża Bogdanowicz 
i Maciej Rodkiewicz odbierają wyróżnienie w kategorii „Organizacja pozarządowa”. 
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rów turystyczno-kulturalnych regionu. Opublikowała też pierwszą 
w polskich dziejach antologię współczesnej poezji tatarskiej. Jest 
organizatorem spotkań promocyjnych tatarskich wydawnictw 
i imprez związanych z kulturą muzułmańsko-tatarską.

Róża Bogdanowicz 

w promocję wielokulturowości Białegostoku i Podlasia. Gmina 
współpracuje z wieloma instytucjami kulturalno-oświatowymi, 
prowadzi też Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk”. 
W roku 2015 wydała album prezentujący działalność zespołu, au-
torstwa Haliny Szahidewicz. Publikuje i upowszechnia przewodni-
ki po Szlaku Tatarskim, przyczyniając się do popularyzacji walo-

Regulamin Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk”. 

Halina Szahidewicz

„BUŃCZUKOWE” WARSZTATY
5 czerwca 2016 roku Tatarski Zespół Dziecię-
co-Młodzieżowy „Buńczuk” pod opieką Anny 
Mucharskiej zakończył IX Warsztaty Tańca 
Tatarskiego.

Była to kontynuacja zadania z lat po-
przednich. Celem było zapoznanie dzieci 
i młodzieży pochodzenia tatarskiego z tań-
cem, kulturą oraz tradycją Tatarów Polskich. 
Zadanie również miało na celu ukazywanie 
wielokulturowości Podlasia. Warsztaty skiero-
wane były także do osób niepełnosprawnych, 
które lubią i chętnie uczestniczą w zajęciach 
tanecznych. Taniec koryguje wady postawy, 
wadliwy chód, skrzywienie kręgosłupa, uwiąd 
mięśni itp. Zadanie polegało na zorganizowa-
niu warsztatów tańca oraz zajęć dykcji i śpie-
wu. Nowością było przy okazji śpiewu, wyko-
rzystanie choreografi i, odpowiadającej danej 
piosence. Zajęcia były okazją do integracji 
grupy w zespole.

Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy 
„Buńczuk” stanowi nieodłączną część wie-
lokulturowego Podlasia. W dobie globalizacji należy pamiętać 
o własnych korzeniach, obrzędach, obyczajach, tradycji narodo-
wościowej, etnicznej, religii, ale również o bogactwie wielokul-
turowym województwa podlaskiego. Można to pokazać między 
innymi poprzez taniec i sztukę, skierowanych do dzieci i młodzie-
ży nie tylko tatarskiej. W latach 2007–2015 odbyło się już osiem 
edycji tańca tatarskiego. By zwiększyć atrakcyjność artystyczną 
na scenie, konieczne było zaopatrzenie zespołu w oryginalne 
stroje tatarskie. W tej edycji udało się wyposażyć grupę chłopców 
w nowe haftowane bluzy, a także kozaki ludowe. 

Zespół „Buńczuk” od lat bierze udział w Spotkaniach Mniej-
szości Narodowych i Etnicznych w Puńsku. Odbywają się one póź-
ną jesienią, stąd postawiliśmy sobie za zadanie, aby na każdym 
spotkaniu móc przedstawić chociaż jeden nowy układ taneczny 
lub nową piosenkę. Poprzez poszerzenie naszego repertuaru ist-
nieje wielka możliwość uczestniczenia w spotkaniach wielokultu-
rowych, nie tylko na Podlasiu, ale także i poza granicami woje-
wództwa podlaskiego. Warsztaty sfi nansowane były przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 

Cieszę się ogromnie, bo zdrowie dopisuje mi na tyle, że mo-
głam powrócić do zajęć już przy realizacji tego projektu. W no-
wym roku szkolnym wracam na stałe do pracy z zespołem. Popro-
wadzę zajęcia z sekcją recytatorską. 

Pragnę podkreślić, że do siedemnastoletniego stażu „Buń-
czuka” zachowuje prawo jedynie zespół działający przy Muzuł-
mańskiej Gminie Wyznaniowej MZR w RP w Białymstoku, pro-
wadzony obecnie przez Annę Mucharską, której ze względów 
zdrowotnych przekazałam opiekę nad nim. 1 marca 2012 roku 
odbyło się zebranie członków zespołu i części rodziców, proto-
kołowane przez Różę Chazbijewicz, na którym przyjęto „Regu-
lamin zespołu” wynikający z „Zasad obowiązujących członków 
zespołu dziecięco-młodzieżowego w Białymstoku” z 30 września 

Organizatorzy, opiekunowie i członkowie „Buńczuka” po IX Warsztatach Tańca Tatarskiego. 
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Krzysztof Edem Mucharski

UROCZYSTOŚĆ W GRABÓWCE

Przedstawiciele Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w RP w Białymstoku, Klara Janglajew i 
Maciej Rodkiewicz przy pomniku w Grabówce. 

Dagmara Sulkiewicz

DZIECI ZAKOŃCZYŁY NAUKĘ RELIGII

12 czerwca br. przy Pomniku Ofi ar Zbrod-
ni Hitlerowskiej w Grabówce odbyła się 
rocznicowa msza polowa ku czci szesna-
stu tysięcy mieszkańców Białostocczyzny 
pomordowanych przez Niemców w latach 
1941–1944. Po uroczystościach delegacja 
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Mu-
zułmańskiego Związku Religijnego w RP 
w Białymstoku złożyła wiązankę kwiatów 
na cmentarzu, aby upamiętnić te tragicz-
ne wydarzenia. Hołd pomordowanym 
oddali także wojewoda podlaski Bohdan 
Paszkowski, przedstawiciele władz Miasta 
Białegostoku i Gminy Supraśl oraz licznie 
zgromadzeni mieszkańcy.

Grabówka uznawana jest za miejsce 
największej zbrodni hitlerowskiej na Pod-
lasiu. Żandarmi i esesmani rozstrzelali tam 
około 16 tysięcy osób. Nie tylko Polaków, 
ale także Białorusinów, Żydów i jeńców 
sowieckich. Wiosną 1944 roku Niemcy za-
częli zacierać ślady tej zbrodni. W związku 
z ofensywą wojsk radzieckich nie dokończyli tego, ale spe-
cjalne Komando wydobyło i spaliło zwłoki z trzech zbioro-
wych mogił.

1999 roku, zamieszczonych w albumie „Buńczuk” mojego autor-
stwa, wydanym w roku 2015. Z obu dokumentów wynika, że ze-
spół działa przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej MZR w RP 
w Białymstoku. Zachowując prawa autorskie pomysłodawcy, zało-

życiela i opiekuna stwierdzam, że nigdy nie przekazałam zespołu, 
a jedynie powierzyłam opiekę nad nim na czas swojej niedyspo-
zycji zdrowotnej. 

Halina Szahidewicz 

Wśród ofi ar zbrodni rozpoznano też żołnierzy Armii Kra-
jowej, prawdopodobnie zamordowanych przez Urząd Bezpie-
czeństwa. 

Krzysztof Edem Mucharski 

18 czerwca o godz. 19 spotkaliśmy się 
w Domu Modlitwy przy ul. Piastowskiej 
13F na uroczystym zakończeniu roku 
szkolnego 2015/16 nauki religii przy Mu-
zułmańskiej Gminie Wyznaniowej w Bia-
łymstoku. Nie bez przyczyny odbyło się to 
o tak późnej porze. Jest Ramadan, dzieci 
i młodzież również poszczą. Tydzień wcze-
śniej zakończyliśmy post wspólnym obia-
dem i teraz również postanowiliśmy razem 
zjeść iftar.

Była to także okazja do podsumowań 
kończącego się roku szkolnego. Wydaje 
się, że tak szybko minął, że niedawno go 
rozpoczynaliśmy. Jednak przez dziesięć 
miesięcy sporo się wydarzyło. W Szkole 
Podstawowej nr 28, gdzie odbywa się na-
uka religii, spotkaliśmy się aż 30 razy. Na-
uka religii to jednak nie tylko lekcje, ale 
i wspólne wyjazdy. Na trzeci dzień święta 
Kurban Bajram pojechaliśmy do Warsza-
wy, gdzie odwiedziliśmy mizar, Centrum 
Kultury Tureckiej, medresę dla dzieci 

Po powitaniu zebranych przez Dagmarę Sulkiewicz, głos zabrała Róża Bogdanowicz z 
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP.
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i oczywiście Starówkę Warszawską; również w kwietniu dzieci 
wybrały się do Warszawy tym razem na obchody tureckiego 
Dnia Dziecka, a z okazji polskiego Dnia Dziecka spotkaliśmy 
się na skocznej zabawie w Parku Trampolin. Dużym wydarze-
niem był konkurs, w którym uczniowie mogli sprawdzić swo-
je umiejętności z czytania Koranu i wiedzy o Proroku Muham-
madzie SAAŁ, ponadto wiedzę o Proroku dzieci prezentowały 
podczas spotkania z okazji Miełlud – narodzin Proroka SAAŁ. 
Uczniowie, jak co roku, włączyli się w organizację apelu 
z okazji Święta Niepodległości, zdobywając wiedzę na temat 
Tatarów zasłużonych w obronie Rzeczypospolitej. 

Był to też rok wytężonej nauki. Uczniowie, podzieleni na 
sześć grup, pod pilnym okiem nauczycieli – Dagmary Sulkie-
wicz, Anny Mucharskiej, Sary Kartoumy, Mai Al-Hasan, Ra-
mila Khayrova i Ismaila Osmanova – zdobywali umiejętność 
czytania Koranu. Najmłodsze dzieci pisały literki, łączyły je 
w wyrazy. Trochę starsze próbowały swoich sił w czytaniu 
Koranu, a najstarsi doskonalili tę umiejętność w oparciu o 
zasady tadżłidu. Uczniowie uczyli się sur i ajatów na pamięć, 
analizowali ich znaczenie, uczyli się o fi larach islamu i szcze-
gółowo poznawali każdy z nich. Ćwiczyli modlitwę, pogłę-
biali wiedzę na temat ramadanu, uczyli się o pielgrzymce, 
poznawali życie Proroka Muhammada SAAŁ. Lekcje religii 
były okazją do zadawania pytań z życia codziennego, np. o 
to, jak pogodzić kwestie religijne z życiem w kraju niemuzuł-
mańskim. 

Po przywitaniu gości przez Dagmarę Sulkiewicz, głos 
zabrała Rozalia Bogdanowicz z Najwyższego Kolegium Mu-
zułmańskiego MZR w RP. Pogratulowała dzieciom zdobytej 

wiedzy, podziękowała nauczycielom za 
starania w nauczaniu, a rodzicom za trud 
włożony w dowożenie pociech na zajęcia, 
pomimo weekendu i swoich licznych obo-
wiązków. Lejla Majewska, przewodnicząca 
Zarządu Muzułmańskiej Gminy Wyzna-
niowej MZR w Białymstoku, podkreśliła, 
że dzieci uczą się we wspaniałych warun-
kach, a dodatkowo organizowane są dla 
nich różne przedsięwzięcia, dzięki którym 
mogą integrować się i wspaniale spędzać 
czas. Halina Szahidewicz, przewodniczą-
ca-senior Muzułmańskiej Gminy Wyzna-
niowej MZR w Białymstoku prosiła, aby 
docenić szczególnie tych rodziców, którzy 
swoje dzieci dowożą spoza Białegostoku: 
Państwa Popławskich z Suwałk i Aleksan-
drowiczów z Suchowoli. Tamara Jabłońska, 
przewodnicząca Rady Rodzicielskiej po-
dziękowała muftiemu za wsparcie fi nanso-
we na zakup prezentów oraz książki.

Tego dnia pożegnaliśmy się z rodziną 
Osmanovów – Ismailem, Ramziją i ich cór-

kami, Sumayą i Naile oraz babcią Szefi hą. Przyjechali dwa 
lata temu z Krymu. Ismail został nauczycielem religii, był 
muezinem w Domu Modlitwy w Białymstoku, ostatnio nawet 
uczył języka krymskotatarskiego, cały czas aktywnie uczest-
niczył w życiu naszej społeczności. Riemzija nigdy nie odma-
wiała pomocy, a jej tort-meczet, przygotowany na konkurs, 
niejedną osobę wprawił w zachwyt. Mamy nadzieję, że na 
długo pozostaną w naszej pamięci, a i oni będą miło wspomi-
nać czas spędzony z białostocką ummą.

Po części ofi cjalnej nasze oczy skierowały się na uczniów, 
którzy niewielką część tego, co się nauczyli się, teraz mogli 
zaprezentować zebranym gościom. Nezar, Abdul Rahman, 
Michał Aleksandrowicz, Mariam Osmanova, Arzy, Muhsin, 
Sabriye, Sumaya i Naile recytowali sury, attahijatu i dua na 
zakończenie postu. Selim, Ilmi, Tomek, Adam Półtorzycki, 
Aisza, Zarina, Amina, Mariam Kartouma recytowali Ajatul 
Kursi, wymieniali zalety mówienia tego wersetu oraz czytali 
opowiadanie, którego bohaterami byli Abu Hurajra, Prorok 
SAAŁ i szejtan. Emilia, Kamil i Zenab czytali surę z Koranu, 
al-Fadżr. 

Każdy z uczniów otrzymał świadectwo, prezenty i serdecz-
ne gratulacje. Dzieci zachwycone oglądały podarki, rodzice 
zabrali się za przygotowanie iftaru. Czas od modlitwy ma-
ghrib do tarałih szybciutko minął na przemiłych rozmowach 
i radosnych okrzykach bawiących się dzieci. Z talerzy znikały 
pyszne pierekaczewniki, płow i słodkie ciasta.

Dagmara Sulkiewicz 

Uczniowie zaprezentowali to, czego się nauczyli, a potem było rozdanie świadectw 
oraz upominków (na górze). 

Lila Asanowicz

ODWIEDZINY WE WROCŁAWIU
Po wielu perypetiach osiem najwytrwalszych osób reprezen-
tujących Bohonicki Oddział Związku Tatarów RP dojechało 
do Wrocławia, a było warto. 18 czerwca br. odbywał się tam 
9 Festiwal Kalejdoskop Kultur, czyli artystyczny przegląd tam-
tejszych mniejszości narodowych i etnicznych. Z informacji 
wynikało, że motywem przewodnim tegorocznego będzie 
uchodźstwo i migracja. W Roku Europejskiej Stolicy Kultur 
Wrocław 2016 tę edycję zdominowali Grecy.

Do Wrocławia dojechaliśmy na czas i na godzinę 14 stawili-
śmy się na Wyspie Słodowej. Była jeszcze chwila na przywita-
nie się z Musą Czachorowskim, reprezentującym Dolnośląskie 
Przedstawicielstwo Muzułmańskiego Związku Religijnego we 
Wrocławiu, z przedstawicielami Fundacji Tatarskiego Towa-
rzystwa Kulturalnego z Białegostoku oraz z Marią Radecką 
z przysmakami kuchni tatarskiej.
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Krótka część ofi cjalna – przedstawienie organizatorów, 
powitania i występy. Czego tu nie było; barwnie i kolorowo 
prezentowały się zespoły mniejszości narodowych i etnicz-
nych. Mimo padającego od czasu do czasu deszczu, kiedy 
uciekaliśmy pod namioty wystawców, przedszkolaki pokazały 
folklor ukraiński, dzieci starsze z zespołów taneczno-wokal-
nych kulturę romską, żydowską, ukraińską.

Niestety, potężna burza i ulewny deszcz zmusiły nas do 
schronienia się w autokarze. Kiedy wróciliśmy na wyspę, arty-
ści już kontynuowali program. Na scenie występował zespół 
grecki, a na murawie co odważniejsi, w większości kobiety, 
w takt muzyki prowadzili korowód taneczny. Biliśmy brawa 
artystom i amatorom. Doczekaliśmy wreszcie gwiazdy wie-
czoru: był to występ Karoliny Cichej z Shafqat ALI KHAN Trio, 
polsko-pakistański projekt „Muzyka bez granic”. Kilkakrotnie 
byliśmy na występach Karoliny Cichej, gdzie zachwycał nas 

jej głos i aranżacja utworów. Tu natomiast, 
w moim odczuciu, była jakby na drugim 
planie, ale przecież jestem w tym temacie 
laikiem. 

 Skończył się dzień pełen wrażeń, bo 
spotkaliśmy też znajomych: Mirosławę 
Radecką z Wrocławia i rodzinę Szczęsno-
wiczów z Oleśnicy. Nocleg mieliśmy za-
pewniony, a następnego dnia po śniadaniu 
wyruszyliśmy na zwiedzanie Wrocławia. 
Zatrzymaliśmy się przy Hali Stulecia, spa-
cerowaliśmy pergolą z widokiem na pięk-
ne fontanny, obejrzeliśmy Ogród Japoński 
i nowość: Afrykarium w ZOO. Upał dawał 
się już we znaki, postanowiliśmy wracać 
do domu. Nie obyło się bez niespodzianki, 
zepsuła się klimatyzacja, więc częściej mie-
liśmy przymusową przerwę na wietrzenie 
samochodu, ale już bez niespodzianek wró-
ciliśmy do Sokółki.

 Bardzo chwalimy sobie ten wyjazd, po-
zostawił miłe wspomnienia, niektóre utrwa-
lone na zdjęciach. I do zobaczenia za rok. 

Lila Asanowicz 

PS. Dodam tylko, że najliczniejsza tatarska ekipa gościła na 
wrocławskim Kalejdoskopie Kultur w roku 2010. Przyjechał 
wtedy „Buńczuk” pod kierownictwem H aliny Szahidewicz, 
którą wspierała nieżyjąca już niestety Zosia Józefów, póź-
niejsza przewodnicząca białostockiej gminy wyznaniowej, 
był też nieodżałowany Jusuf Konopacki, przewodniczą-
cy Podlaskiego Oddziału Związku Tatarów RP, przyjechali 
z tatarskimi smakołykami Maria i Lucjan Radeccy – nomen 
omen – z „Przysmaków Tatarskich” w Supraślu. Wystawili-
śmy stoisko z tatarskimi wydawnictwami, strzelaliśmy z ta-
tarskich łuków. Tatarzy zdominowali wówczas festiwal. 

 W tym roku spotkaliśmy się w znacznie skromniejszym 
składzie, ale i tak było nieźle. Niestrudzona Lila Asanowicz 
z Sokółki zebrała kilka osób i organizowała wyprawę na 
drugi koniec Polski. To się nazywa entuzjazm: duże bra-

wa dla Lili! A z Białegostoku przyjecha-
ła ekipa Fundacji Tatarskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego pod kierownictwem 
prezeski, Róży Chazbijewicz. Wiadomo, 
wrocławianka! Maria Chazbijewicz i Ewa 
Jakubowska w pięknych wyszywanych 
sukniach, z atrakcyjnym stoiskiem, zaraz 
zwróciły na siebie uwagę. I byli też Ma-
ria i Lucjan Radeccy, których od czasu do 
czasu można spotkać tu na rozmaitych 
imprezach. Przy okazji zjawili się Dżemi-
la, Aleksander i Michał Szczęsnowiczowie 
z niedalekiej Oleśnicy. 

Jednym słowem na Kalejdoskopie Kul-
tur akcenty tatarskie były, muzułmańskie 
również, bowiem wrocławskie Muzułmań-
skie Centrum Kulturalno-Oświatowe par-
tycypowało w tegorocznych działaniach. 
Zobaczymy, co będzie za rok.

Musa Czachorowski 

W tym roku zawitała do Wrocławia delegacja Fundacji Tatarskiego Towarzystwa Kulturalnego                  
z Różą Chazbijewicz – rodowitą wrocławianką – na czele. Spotkała się z rodowitym 

wrocławianinem, sąsiadem z Gaju, Musą Czachorowskim (na górze).

Maria i Lucjan Radeccy byli na Kalejdoskopie Kultur już kilkakrotnie. Dawid Chazbijewicz 
z Białegostoku zachwala tatarskie pamiątki Aleksandrowi Szczęsnowiczowi, 

Tatarowi z Oleśnicy (na górze).
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rzenie: Zaprawdę, zesłaliśmy go w Noc Przeznaczenia! A co 
cię pouczy, co to jest Noc Przeznaczenia? Noc przeznaczenia 
– lepsza niż tysiąc miesięcy! Aniołowie i Duch zstępują tej Nocy, 
za pozwoleniem swego Pana, dla wypełnienia wszelkich roz-
kazów. Ona to pokój – aż do pojawienia się zorzy porannej! 
(Koran 97: 1–5). 

W tym roku Kadyr Noc przypadała w piątek, 1 lipca. Muzuł-
manie w Białymstoku zebrali się na wspólną modlitwę, kola-
cję i czuwanie w Domu Kultury Muzułmańskiej przy ul. Pia-
stowskiej 13 f. Azan wygłoszony przez imama Mirzogoliba 
Radzhabakieva stał się znakiem do przerwania postu. Modli-
twę wieczorną magrib i nocną isza oraz modlitwę tarałich po-
prowadził imam Ramil Khyrov. Po posiłku obecni zebrali się 
na rozważania teologiczne prowadzone przez Muftiego To-
masza Miśkiewicza. Padło wiele pytań o modlitwy intencyj-
ne, pochówek, a także tłumaczenie wybranych fragmentów 
z domowych chamaiłów. Najwytrwalsi uczestniczyli w poran-
nej modlitwie fedżr, zakończonej wpół do trzeciej nad ranem. 

Za organizację głównej kolacji odpowiadało Najwyż-
sze Kolegium Muzułmańskie MZR w RP, a dodatkowe po-
trawy przyniosły nasze nieocenione Tatarki z Muzułmań-
skiej Gminy Wyznaniowej MZR w Białymst oku. W całym 
kadyrowym spotkaniu wzięło udział ponad sto osób. 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz

POLSCY AUTORZY W TOMIE 
„ISLAM NA BAŁKANACH”
Rok temu zespół pod kierunkiem dra Mu-
hammeta Savaş Kafkasyalı zaprosił polskich 
naukowców i badaczy do przygotowania 
artykułów w ramach planowanej publikacji 
„Islam in the Balkans. Unexpired Hope” 
(Islam na Bałkanach. Niewygasła nadzieja). 
Efekty kilkumiesięcznej pracy zaprezento-
wano 23 czerwca 2016 roku podczas sesji 
naukowej w Ankarze. W pięciu tomach za-
warte są artykuły ukazujące w różnych per-
spektywach badawczych sytuację poszcze-
gólnych krajów bałkańskich oraz wpływów 
Turcji na tymże obszarze. Redaktorzy, ze 
względu na ponad 600-letnie stosunki dy-
plomatyczne pomiędzy naszymi krajami, 
postanowili wyjątkowo uwzględnić artyku-
ły poświęcone islamowi w Polsce. 

Opublikowane zostały artykuły Mu-
ftiego Tomasza Miśkiewicza (Muzułma-
nie w Rzeczypospolitej Polskiej – historia 
i teraźniejszość), dr hab. Katarzyny Górak-Sosnowskiej (Tu-
reckie wpływy w islamie polsko-litewskich Tatarów), dr Kata-
rzyny Jędrzejczyk-Kuliniak (Tatarzy polscy. Szczypta Orientu 
w homogenicznym społeczeństwie polskim), dr hab. Agaty 
Skowron-Nalborczyk (Muzułmanie w Polsce: ich pochodze-
nie, historia i organizacja życia religijnego), dr Barbary Paw-
lic-Miśkiewicz (Obrzędy i tradycja Tatarów polskich. Od świąt 

religijnych do rytuałów codzienności). 
Ponadto ukazały się teksty: Małgorzaty 
Bonikowskiej, Tadeusza Czekalskiego i Ję-
drzeja Paszkiewicza. 

Prezentacja książki, dwa panele nauko-
we oraz kolacja iftarowa zorganizowane 
zostały przez rządową instytucję TIKA Tur-
kish Cooperation and Coordination Agency. 
Zaproszenie na obchody przyjęła delegacja 
w składzie: Mufti RP Tomasz Miśkiewicz, 
Katarzyna Górak-Sosnowska, Katarzyna 
Jędrzejczyk-Kuliniak, Jędrzej Paszkiewicz 
oraz Barbara Pawlic-Miśkiewicz. 

Wśród ofi cjalnych przemówień najważ-
niejszy był głos przewodniczącego TIKA 
dra Serdara Çama oraz ministra spraw re-
ligijnych DIYANET prof. dra Mehmeta Gör-
meza. Uroczystość uświetniła obecność 
muftich z Rumunii, Macedonii, Bułgarii, Al-
banii, Kosowa, Serbii, Bośni i Hercegowiny, 

Czarnogóry, Mołdowy, Chorwacji oraz delegacje naukowców 
m.in. z Węgier, Słowenii, Bułgarii i Grecji. 

W drugim panelu Barbara Pawlic-Miśkiewicz przedstawiła 
25-minutową prezentację nt. obrzędów i tradycji Tatarów pol-
skich. Goście żywo reagowali na fotografi e przedstawiające tra-
dycje świąteczne, ślubne, pogrzebowe oraz potrawy tatarskie.

 Barbara Pawlic-Miśkiewicz 

W tureckiej publikacji znalazły się również 
artykuły polskich muzułmanów.

Barbara Pawlic-Miśkiewicz

KADYR NOC W BIAŁYMSTOKU
Lajlat al-Kadr, Kadyr Noc, Noc Przeznaczenia to dla Tatarów 
polskich, podobnie jak dla muzułmanów na całym świecie, naj-
ważniejszy moment w trakcie miesiąca Ramadan, czasu postu 
i skupienia. Kadyr Noc jest upamiętnieniem objawienia przez 
anioła Gabriela pierwszych pięciu wersetów Koranu Proroko-
wi Muhammadowi. Nadrzędnym zadaniem wiernych podczas 
nocy są rozważania nad treścią sury, która opisuje to wyda-

Modlitwę w białostockim Domu Kultury Muzułmańskiej poprowadził imam Ramil 
Khayrov. Następnie odbył się wspólny posiłek (na górze).
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Xenia Jacoby

ORDER DLA TATARSKIEGO UŁANA!

12 lipca 2016 roku ku wielkiej radości wielu osób z Polski 
i z Wielkiej Brytanii uroczyście uhonorowano najstarszego uła-
na Rzeczpospolitej – Stefana Mustafę Abramowicza. W Kon-
sulacie RP w Manchesterze w bardzo podniosłej atmosferze 
sekretarz stanu, minister Krzysztof Szczerski w imieniu Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczył ostat-
niego tatarskiego ułana Krzyżem Ofi cerskim Orderu Odrodze-
nia Polski oraz przekazał akt nominacji na stopień porucznika, 
podpisany przez ministra obrony narodowej, Antoniego Macie-
rewicza. Asystowała przy tym zastępca attaché obrony z amba-
sady polskiej w Londynie, ppłk Dorota Kawecka. 

Wśród gości byli najbliżsi bohatera uroczystości, dyplo-
maci polscy i brytyjscy oraz przedstawiciele środowiska kom-
batanckiego. Pierwszy zabrał głos konsul generalny Łukasz 
Lutostański witając porucznika Stefana Mustafę Abramowi-
cza, jego rodzinę i wszystkich zebranych. Mufti RP Tomasz 
Miśkiewicz przesłał na ręce konsula depeszę gratulacyjną 
w imieniu własnym oraz Najwyższego Kolegium Muzułmań-
skiego Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, której 
treść odczytano. Weteran bardzo uważnie wsłuchiwał się 
w słowa swojego muftiego, który napisał m.in.:

Pańska postać – Tatara, a równocześnie Polaka i Europej-
czyka, muzułmanina otwartego na najpiękniejsze humanitar-
ne wartości – jest już dla młodszego pokolenia wzorcem god-
nego życia i wytrwałej wiary. 

Ucieszyła nas wiadomość, że kilkadziesiąt lat po najstrasz-
niejszej z wojen, w której Pan uczestniczył, Państwo Polskie 
uhonoruje Pana jednym ze swoich najwyższych odznaczeń. 
Jest Pan, Czcigodny Panie Mustafo, jednym z cichych, ale 
już niebezimiennych bohaterów, którzy swoje życie poświęcili 
wspólnej ludzkiej sprawie: pokojowi, wolności, współdziałaniu. 

Polscy Tatarzy kłaniają się Panu z szacunkiem i najser-
deczniejszymi życzeniami zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. 
Niech Bóg Wszechmogący obdarzy Pana swoim błogosławień-
stwem.

Następnie minister Krzysztof Szczerski – za wybitne za-
sługi dla niepodległości Rzeczpospolitej – odznaczył Stefana 
Mustafę Abramowicza Krzyżem Ofi cerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, po czym odbyło się wręczenie aktu mianowania na 
wyższy stopień ofi cerski: W uznaniu wysiłków i zasług w trak-
cie walk o niepodległość państwa polskiego oraz jako wyraz 
podziękowania władz RP za zaangażowanie i poświęcenie na 
rzecz obronności Polski. Nasz ułan otrzymał również osobisty 
prezent – ryngraf od ministra Macierewicza z wygrawerowa-
ną dedykacją i sentencją rozkazu marszałka Piłsudskiego: 
„Dla dobrego żołnierza nie ma położenia, z którego z hono-
rem wyjść nie można”. 

Po licznych wystąpieniach, przemówieniach i życzeniach 
wzruszony Stefan Mustafa Abramowicz powiedział: „Przy 
końcu moich lat, dzięki Bogu dobrze żyję, nigdy się tego nie 
spodziewałem… Dziękuję wszystkim za to. Jestem bardzo 
zadowolony. Jestem wzruszony tym wszystkim, tą moją no-
minacją. Bardzo dziękuję, choć dużo nie mogę teraz powie-
dzieć… Przeszedłem bardzo wiele. Było tak niebezpiecznie, 
tak ciężko, ale dzięki Bogu jakoś doczekałem się tych moich 
lat… Jestem wzruszony…” 

Tu przerwały mu rzęsiste oklaski, goście podchodzili do 
niego, pytali o szczegóły życia w niewol i, gratulowali uhono-
rowania i zachwalali imponujące spotkanie. Pewne kobiety 
zbliżyły się, aby „przynajmniej dotknąć bohatera”. Powoli 
jednak uroczystość dobiegała końca. Wszyscy zaczęli rozcho-
dzić się do domów, serdecznie żegnając ze sobą i nie było 
końca tych pożegnań. W domowym zaciszu, oglądając swo-
je wojenne fotografi e, Stefan Mustafa powiedział: „Głębokie 
wzruszenie nie pozwoliło mi na swobodne mówienie. Teraz, 
kiedy już jest po wszystkim, wciąż o tym myślę...” 

Tekst i fot. Xenia Jacoby, Manchester, 12 lipca 2016 r. 

WYDARZENIA I INFORMACJE
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Bartosz Nowicki

WĘDRÓWKA DUCHA
Zainspirowana autentyczną pielgrzymką Jakuba Buczackiego 
płyta „Mirza Tarak” jest niezwykle intymnym zapisem mi-
stycznej podróży w głąb siebie. Autorski materiał Olgierda 
Dokalskiego spełnia najważniejsze cechy gatunkowe tożsa-
me dla motywu drogi, czy to w literackim, czy fi lmowym wy-
daniu. Począwszy od tragicznego bohatera, który zewnętrz-
nymi okolicznościami zmuszony zostaje do odbycia podróży, 
poprzez perypetie towarzyszące wędrówce, zmierzające do 
wewnętrznej przemiany, zwieńczo-
nej w przypadku Buczackiego try-
umfalnym powrotem do ojczyzny.

Ale kim właściwie jest ów Buczac-
ki? Jakub Murza Buczacki herbu Ta-
rak to jedna z najbardziej znanych 
postaci w Królestwie Polskim pierw-
szej połowy XIX wieku. Po przystą-
pieniu Stanisława Szczęsnego Potoc-
kiego do Konfederacji Targowickiej 
opuścił kraj, uprzednio występując 
spod rozkazów generała. Jako jeden 
z nielicznych Tatarów (jedyny z płd. 
Podlasia), odbył wówczas pielgrzym-
kę do Mekki, poznając przy tym język 
arabski. To jego historii dedykowany 
jest albumu „Mirza Tarak” skom-
ponowany przez utalentowanego 
potomka, Olgierda Dokalskiego, trębacza znanego m.in z for-
macji kIRk, Daktari, Msza święta w Altonie, czy Warsaw Impro-
visers Orchestra.

Hadżdż to pielgrzymka do Mekki, obowiązkowa dla każ-
dego dorosłego muzułmanina. Buczacki wyruszył na nią, 
wędrując przez Bałkany i Turcję. Na płycie, kierunek geogra-
fi czny i religia są jednak sprawą drugorzędną. Centralnym 
punktem tej kameralnej opowieści jest duchowość ujęta 
w formie jazzowo-etnicznej impresji. Dokalski wraz z podle-
głym mu zespołem instrumentalistów kreuje w kompozycji 
nastrój niezwykle intymny i liryczny. Muzyka podąża ducho-
wą ścieżką, co wyraźnie słyszalne jest już na poziomie fraz 
przenikniętych melancholijną nicią, nawlekającą na siebie 
kolejne zmysłowe wątki melodii. Znakomitym przykładem 
może być utwór „W drodze”, gdzie przydymiony tembr te-
norowego saksofonu Macieja Rodakowskiego unosi się 
w przestrzeni niczym wstążki dymu wiszące w zamglonej 
zadumie krajobrazu. Podobne zamyślenie towarzyszy słu-
chaczom w „Adanie”, kompozycji, zaaranżowanej na fl et 
poprzeczny (Daria Wolicka) i tradycyjny azerski instrument 

ludowy bałaban (Gamid Ibadullayev). Jest to też utwór naj-
mocniej nawiązujący do muzyki bliskiego wschodu.

Na płycie znajdują się również nawiązania do kultury i mu-
zyki sefardyjskiej („Dönmeh”), a także bałkańskiej (przepięk-
ny „Mizogin”), jednak egzotyka, z którą mamy do czynienia 
na płycie Dokalskiego nie ma w sobie nic z cepeliady. Arty-
ści prezentują raczej własną jej wizję oderwaną od religii, ale 
bliską sacrum. Począwszy od artykulacji instrumentów (fl et, 

bałaban, trąbka, saksofon, perkusjo-
nalia), poprzez nawiązania do bli-
skowschodniej melodyki, aż po głos 
Antoniny Nowackiej, wszystkie ele-
menty „Mirza Tarak” czule oplata mi-
styczna poświata. Eksperymentująca 
z wokalną improwizacją Nowacka 
pełni w tej narracji rolę przewodnika. 
Jej oryginalna poetyka, jakże udanie 
imitująca archaiczne formy muzyki 
tradycyjnej, za pomocą skrawków jak 
najbardziej autentycznych estetyk 
(od wątków quasi-operowych, przez 
arabskie zaśpiewy, aż po całkowitą 
abstrakcję) balansuje na granic jawy 
i snu. Sekunduje jej oszczędnie użyta 
elektronika, majacząca w tłach ni-
czym pustynna fatamorgana.

Jako lider Dokalski z największą uwagą stara się kontro-
lować fabularny tok narracji oraz stwarzać natchnioną oni-
ryczną atmosferę. Dlatego też solista, podobnie jak pozostali 
wykonawcy, nie wystaje poza kolektywną współpracę. To 
współbrzmienie instrumentów na „Mirza Tarak”, tak subtel-
ne, chwilami wręcz wzruszające swoją kruchością i czułością, 
zdaje być się jakimś alchemicznym porozumieniem dusz, któ-
re musiało nastąpić między muzykami nagrywającymi album. 
Zdaje się, że pielgrzymka Jakuba Buczackiego stała się dla 
nich wszystkich pretekstem do odbycia duchowej wędrów-
ki. Z niebywała wręcz skromnością udało się Dokalskiemu 
skomponować album wybitny. Onieśmielający zmysłowością, 
odurzający melancholią, będący przeżyciem nie tylko este-
tycznym, ale i mistycznym. Wielka wędrówka przodka zosta-
ła zamknięta w urzekającej, kameralnej miniaturze.

Bartosz Nowicki 

Olgierd Dokalski, Mirza Tarak, folk/etno/jazz/yass/impro, 
Fundacja Kaisera Soze, 2016

Michał Łyszczarz

TATARSKIE BAJANIE
Staraniem Inicjatywy Wydawniczej Çaxarxan Xucalıq oraz 

Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP w maju 
br. ukazała się książka pt. „Tatarskie bajanie czyli bajki, po-
dania i opowieści z całego tatarskiego świata”. Zbiór został 
skompilowany i przetłumaczony przez niestrudzonego po-
pularyzatora tatarskości Musę Çaxarxana Czachorowskiego 
oraz jego syna Daniela St. Czachorowskiego. Przygotowując 
książkę, autorzy korzystali z rozmaitych rosyjskojęzycznych 
stron internetowych poświęconych bajkom narodowym oraz 

ze starych rosyjskich i radzieckich publikacji książkowych. 
W skład opracowania weszło 39 podań wzbogaconych o licz-
ne przypisy wyjaśniające terminy związane z językami i kul-
turą ludów turkijskich.

Prezentowana czytelnikom publikacja stanowi kontynu-
ację działalności wydawniczej, w ramach której od kilku już 
lat promowane są tradycje folklorystyczne Tatarów oraz in-
nych pokrewnych grup etnicznych Wielkiego Turanu. Pomi-
mo wieluset kilometrów dzielących ludy turkijskie, odmien-
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i Kruszynianach, a także skupisk ich w Dąbrowie Białostoc-
kiej, Suchowoli, Krynkach i w samej Sokółce. Do tych skupisk 
należał także Białystok, które powiększało się z każdym ro-
kiem, dokąd przenosili się Tatarzy z Ziem Zachodnich Pol-
ski, którzy przybyli tam jak tzw. repatrianci. Wielu z nich, 
tęskniąc do swych stron rodzinnych, przybywało na Podlasie, 
głównie do Białegostoku czy Sokółki, które z charakteru wie-
lokulturowości i krajobrazu im przypominały.

Zatem pierwsza impreza nosząca nazwę: „Orient Sokólski 
– Prawda i Legenda” miał miejsce 26-27 czerwca 1976 r. Dzięki 
rozesłaniu wielu zaproszeń na nią, przybyła do Sokółki liczna 
grupa osób, w tym kilkunastu pracowników naukowych, prze-
ważnie z uniwersytetów, z placówek naukowo-badawczych, 

nych warunków geografi cznych i doświadczeń historycznych, 
etnosy te tworzą wspólnotę opartą na świadomości pokre-
wieństwa i posiadaniu wspólnego tureckiego pochodzenia. 
Po ciepło przyjętym zbiorze pt. „Kara-Batyr i Błękitny koń. 
Nogajskie bajki ludowe” (tłum. M. i D. Czachorowscy, Wro-
cław 2009) oraz „Baśniach, podaniach i legendach polskich 
Tatarów” (Białystok 2012), które zostały spisane i w orygi-
nalny sposób zilustrowane przez Selima Chazbijewicza, przy-
szła kolej na przedstawienie utworów „z całego tatarskiego 
świata”. Oprócz bajek Tatarów kazań-
skich, krymskich i syberyjskich (łącz-
nie 19 podań), w książce znalazły się 
również opowieści innych ludów tur-
kijskich: Turków, Kazachów, Kirgizów, 
Baszkirów, Uzbeków, Azerów, Turkme-
nów, Tadżyków, a także mało znanych 
w Polsce Czacharów, Nogajów, Czu-
waszy, Maryjczyków i Inguszy (20 po-
dań). 

Lektura „Tatarskiego bajania” po-
zwala docenić zarówno warstwę lite-
racką, jak i moralizatorską zawartych 
w niej utworów. Niezwykłość tych 
opowieści wiąże się przede wszystkim 
z ich ponadczasowym wymiarem. Bajki 
towarzyszyły ludziom od zarania bez 
względu na szerokość geografi czną 
i moment dziejowy. Co ciekawe, opo-
wieści te – wbrew potocznym wyobra-
żeniom – nie są adresowane wyłącznie 
do dzieci. Bajki tatarskie mogą stać się 
bowiem ważnym elementem wychowa-
nia najmłodszego pokolenia, dzięki nim 
odbywa się może przecież ustny prze-
kaz tradycji, dziś już prawie nieobecnej. 
Fantastycznym postaciom, potędze sił przyrody oraz rzeczywi-
stości otaczającej stepowych koczowników, barwnie opisywa-
nych w bajkach, zawartych w omawianym tomie, towarzyszy 
zawsze warstwa moralizatorska o uniwersalnym charakterze. 
Mądrości życiowe zawarte w tych utworach zainteresują nie 
tylko dzieci. Liczne wskazania etyczne mają swe źródło w kul-
turze konkretnego ludu, a często także podlegają oddziaływa-
niu sfery sacrum. Niesamowite bajkowe alegorie pobudzają 
wyobraźnię i skłaniają do refl eksji nad sensem życia. 

Tradycyjna twórczość uświadamia rzeczy pozornie oczy-
wiste, o których jednak często nie myślimy, przytłoczeni co-
dziennymi obowiązkami. Opowieści zawarte w tomie „Tatar-

skie bajanie” przypominają również czytelnikowi uniwersalne 
prawdy oraz starają się oswoić otaczający świat i zjawiska 
weń zachodzące. Te interesujące, a czasem wręcz zaskaku-
jące utwory wiążą się z próbą wyjaśnienia istoty otaczającej 
rzeczywistości (np. jak powstał instrument muzyczny morin 
chuur, skąd wzięły się pszczoły). W zabawnych powiastkach 
sowizdrzalskich ukazana została wartość sprytu (np. bajka 
o biedaku i dwóch bajach, czy też podanie o mądrym ośle). 
Bajki m.in. uczą szacunku do rodziców (np. bajka o trzech 

ojcowskich radach), formułują prze-
strogi życiowe (np. bajka o złym języ-
ku oraz podanie o zgubnych skutkach 
picia wina dostrzeżonych przez Bekira 
Mustafę) i wyśmiewają ludzkie przy-
wary poprzez porównanie ich do sper-
sonifi kowanych postaci zwierzęcych 
(np. bajka o lisicy i niedźwiedziu, czy 
opowieść o głupim wilku). 

Wraz z upływem czasu zmieniło się 
podejście do bajek. Kiedyś były one 
ściśle związane z kulturą i językiem 
konkretnej społeczności. Żyły one 
w tradycji mówionej, były zapamięty-
wane i przekazywane kolejnym poko-
leniom w obrębie tradycji rodzinnej. 
Historie usłyszane we własnym domu 
są oczywiście najpiękniejsze i nic nie 
może ich zastąpi. Dziś jednak, dzię-
ki spisaniu podań, mamy możliwość 
swobodnego korzystania z dziedzic-
twa wielu pokoleń i kultur. Opowiast-
ki opublikowane drukiem przetrwają, 
cieszmy się zatem z tej twórczości, 
gdyż stanowi ona element wspólne-
go dziedzictwa ludów turkijskich. Być 

może lektura „Tatarskiego bajania” przypomni czytelnikom 
charakterystyczne motywy z bajek zasłyszanych w dzieciń-
stwie. Redakcja „Przeglądu Tatarskiego” będzie wdzięczna 
za ich nadsyłanie.

Michał Łyszczarz 

Tatarskie bajanie czyli bajki, podania i opowieści z całego ta-
tarskiego świata, tłum. z jęz. rosyjskiego Daniel St. Czacho-
rowski, Musa Çaxarxan Czachorowski, Inicjatywa Wydawni-
cza Çaxarxan Xucalıq & Najwyższe Kolegium Muzułmańskie 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, Wrocław 2016, 
ss. 114, ISBN 978-83-64358-34-0

Aleksander Miśkiewicz

40 LAT ORIENTÓW SOKÓLSKICH
Gdyby nie Walentyna Siniakowicz, dyrektor Sokólskiego 
Ośrodka Kultury w 1976 r. i zatrudniony wówczas tam Maciej 
Konopacki, na pewno nikt nie usłyszałby o imprezach nazwę 
„Orienty Sokólskie”. A tak oboje wymienieni wpadli na ten 
sam pomysł, aby wypromować Tatarów, o których, co prawda 
wiedziano w kraju, ale często traktowano ich jako zanikającą 
już grupę etniczną. Ciążyła na nich też zła tradycja napadów 
na Rzeczpospolitą do końca XVII w., mało zaś lub zupełnie 
nic nie wiedziano o Tatarach osiadłych w Polsce. A ci przecież 
stawali w jej obronie, niekiedy też przeciwko swoim współ-
plemieńcom. 

Do takiej imprezy nadawała się w pełni Sokółka położo-
na w pobliżu historycznych osad tatarskich w Bohonikach 
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dołączyli do nich także muzealnicy i pracownicy placówek 
kulturalno-oświatowych. Pierwszego dnia odbyła się sesja na-
ukowa w sali Urzędu Miasta i Gminy w Sokółce. Sesję prowa-
dził dr Jan Jaskanis, dyrektor Muzeum Okręgowego w Białym-
stoku. Jako pierwszy wystąpił Krzysztof Grygajtis, ówczesny 
doktorant Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ten 
nieżyjący już dziś historyk, przedstawił szczegółowo rozwój 
osadnictwa tatarskiego w dawnej Rzeczypospolitej, sięgając 
aż do czasów Witoldowych na Litwie. Po nim prof. dr hab. 
Ignacy Tłoczek z Politechniki Warszawskiej zapoznał zebra-
nych z architekturą meczetów tatarskich w latach międzywo-
jennych XX w., doszukując się w niej elementów, z podobnymi 
budowlami w Azji Środkowej i na Bliskim Wschodzie. Dr Janusz 
Kamocki, etnolog z Krakowa mówił o etnografi i Tatarów na 
Podlasiu, wskazując na różnice, przeważnie natury religijnej, 
jakie dostrzegano między nimi a pozostałą ludnością tego re-
gionu. Duże zainteresowanie wzbudził też referat dr. Tadeusza 
Majdy, orientalisty z Uniwersytetu Warszawskiego, który scha-
rakteryzował tatarskie piśmiennictwo religijne i była to na ów-
czesne czasy, pierwsza taka praca, pomijając oczywiście okres 
międzywojenny. Nie można tu nie wspomnieć także referatu 
Eliasza Pileckiego, także nieżyjącego dziś, przedstawiciela Ka-
raimów polskich, którzy licznie przybyli na „Orient Sokólski”. 
Przedstawił on splot dziejów losowych dwóch pokrewnych so-
bie ludów: tatarskiego i karaimskiego w Polsce, aż do drugiej 
wojny światowej. 

Tego jeszcze dnia w jednym z lokali sokólskich odbyło się 
spotkanie z weteranami drugiej wojny światowej, w których 
swymi wspomnieniami podzielili się m.in. rtm. Aleksander 
Jeljaszewicz, ostatni dowódca 1 Szwadronu Tatarskiego 13 
Pułku Ułanów Wileńskich (awansowany kilka lat później na 
stopień majora) i Dżennet Dżabagi-Skibniewska z Wojskowe-
go Przysposobienia Kobiet w latach międzywojennych XX w. 
uczestniczka ruchu oporu w drugiej wojnie światowej w AK, 
przerzucona na Bliski Wschód, pozostała do końca wojny ofi -
cerem oświatowym w II Korpusie Polskim. 

Ten dzień zakończył występ zespołu młodzieżowego 
dziewcząt Sokólskiego Ośrodka Kultury, które wykonały kilka 

pieśni tatarskich z Powołża. Nie było wówczas „Buńczuka”. 
Nie obyło się jednak bez degustacji regionalnych potraw 
i wieczorku tanecznego, na którym wyróżniała się młoda 
Karaimka w stroju narodowym, córka wspomnianego wyżej 
Eliasza Pileckiego. 

Na drugi dzień uczestnicy imprezy wyruszyli w teren do 
Bohonik i Kruszynian. W meczecie kruszyniańskim imam 
Aleksander Chalecki zapoznał gości z głównymi zasadami 
religii muzułmańskiej. Zwiedzono też mizary. A na zakończe-
nie imprezy, po powrocie do Sokółki, wysłuchano jeszcze raz 
koncertu pieśni tatarskich. 

Goście opuścili Sokółkę zachwyceni gościnnością gospo-
darzy i samą imprezę. Jednak sami Tatarzy podeszli do niej 
z rezerwą, choć wypełniali salę Urzędu Miasta i Gminy, słu-
chając referatów, to zadawali pytania – kim są ci ludzie, któ-
rzy przybyli do Sokółki? Dlaczego zajmują się naszymi dzie-
jami? Co ich skłoniło do tego? Ten wspomniany wieczór po 
sesji i wspólny wyjazd do Bohonik i Kruszynian, przybliżył 
jednych do drugich. 

„Orienty Sokólskie” powtarzano jeszcze osiem razy, ostat-
ni odbył się w roku 1996. Warto tym imprezom poświęcić 
więcej uwagi, z racji uczestnictwa w nich wielu wybitnych hi-
storyków, etnografów, orientalistów czy socjologów. W tym 
także gości z zagranicy z Anglii, Białorusi, Rosji i Węgier1. 

Powinna ukazać się osobna praca poświęcona tym impre-
zom czy raczej spotkaniom z polskim Orientem, jak je po-
wszechnie nazywano. W roku 1999 zastąpiły je Letnie Akade-
mie Wiedzy o Tatarach polskich, organizowane już przez różne 
lokalne stowarzyszenia, w tym o nazwie „Szlak Tatarski”. 

Aleksander Miśkiewicz 

1  O „Orientach Sokólskich”: D. Łotowska, Z kart historii Domu Kultury 
w Sokółce, „Dyskusja”, I-III, 1986, nr I, S. 23-24, A. Miśkiewicz, „Orient 
Sokólski”, „Dyskusja”, I-III 1986. nr I, s. 15-26, tenże, Tatarska legen-
da, Tatarzy polscy 1945-1990, Białystok, 1993, s. 69-77. „Tatarzy pol-
scy. Jednodniówka w 20 rocznicę I Orientu Sokólskiego”, pod. red. A. 
Miśkiewicza, Białystok-Sokółka 1996, s. 20-38. A. Miśkiewicz, J. Ka-
mocki, Tatarzy Słowiańszczyzną obłaskawieni, Kraków 2004, s. 9-12, 
150-156. 

 

TATARSKIE MOGIŁY
W roku 1834 w zachodniej części Warszawy założony został cmentarz pra-
wosławny, w roku 1965 pisany do krajowego rejestru zabytków. Historia 
jego, chociaż stosunkowo niedługa, jest niewątpliwie interesująca. Spoczy-
wają tu snem wiecznym m.in. dostojnicy i duchowni Kościoła prawosławne-
go w Polsce, artyści, naukowcy, wojskowi. Wszyscy już spokojni, wszyscy 
równi. Obok Polaków i Rosjan znajdziemy tu mogiły Ukraińców, Rumunów, 
Greków, Ormian, Gruzinów, Romów i Tatarów. 

Na nagrobkach znajome nazwiska. Na jednym z nich czytamy w języku 
rosyjskim:

 
Piotr Murza-Mucha / uczeń IV klasy / Warszawskiego III Gimnazjum / 

urodził się 26 grudnia 1897 r. / 
zmarł 20 marca 1911 r. / w San Remo

Duszą zawsze z Tobą / Drogi Synku

Borys Amuratowicz / Murza-Mucha
 Ur. 12 X 1857 r. zm. 23 II 1936 r.

Tak, Tatarzy to nie tylko muzułmanie. Pochowani są na rozmaitych 
cmentarzach: katolickich, prawosławnych, protestanckich. Jeżeli natrafi my 
gdzieś na tatarskie groby, prosimy o zdjęcia i informację.

Redakcja 
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chowskiego, rektora Uniwersytetu Stefana Batorego, na-
uczyciela Czesława Miłosza i przyjaciela Józefa Piłsudskiego, 
z przekonań liberalnego konserwatysty. Jako przeciwnik ra-
dykalnej lewicy, nacjonalizmu i skrajnej prawicy w roku 1938 
roku wydał w Wilnie swoją ostatnią pracę, „W obliczu końca”, 
w ktorej opisał klimat polityczno-duchowy w przededniu nad-
ciągającej wojny: „[…] stanowimy małą cząstkę Europy, z jej 
losami jesteśmy związani, tymi samymi co ona chorobami ko-
munizmu i nacjonalizmu zarażeni, i wraz z nią wzajemnie się 
gryząc, nie idziemy, lecz pędzimy w przepaść”.

Nieco dalej, na wzgórzu odnalazłem mogiłę stryja Wacła-
wa Oganowskiego. Tradycja rodzinna tego tatarskiego rodu 
prowadzi do Józefa Oganowskiego, żyjącego w tatarskim Po-
niziu. Mając 29 lat, jako ułan 3 cesarskiego pułku lejb-gwardii 
złożonego z Tatarów, uczestniczył w wojnie rosyjsko- tureckiej 
1877 roku, w wyniku której powstało państwo bułgarskie. W zi-
mowych walkach pod Szypką za waleczność otrzymał w imie-
niu cara Aleksandra II srebrny zegarek. W okresie rewolucji 
październikowej ten elitarny pułk gwardyjski wchodził w skład 
armii Denikina. Józef Ogonowski przekazał majątek w Poniziu 
swojemu synowi Antoniemu Oganowskiemu, który miał dzieci: 
Witolda, Józefa i Wacława oraz córkę Zofi ę. W latach II Rzeczy-
pospolitej Wacław był ofi cerem w garnizonie wileńskim, zginął 
tragicznie w roku 1935. Solidny nagrobek, który się zachował, 
został ufundowany przez ofi cerskie grono.

Natrafi łem jeszcze na monumentalną kwaterę żołnierzy 
sowieckich, którzy zginęli w okresie II wojny światowej, oraz 
wydzielony kwartał grobów – kamiennych twarzy władców 
sowieckiej Litwy z lat 1945–1991. Nieco z prawej w wyodręb-
nionej części, znajdują się kwatery poległych obrońców odro-
dzonej II Republiki Litewskiej z roku 1991, nad którymi piecze 
roztacza litewska pieta Matki Bożej z martwym Chrystusem 
w ramionach.

Litewski pisarz Vytautas Toleikis po katastrofi e II wojny 
światowej w artykule „Wilno z blisko i daleka”, zauważył: 
„W okresie sowieckim nigdzie na Litwie nie można było spo-
tkać tylu ciekawych ludzi, co w Wilnie. Na przykład pani Ewa. 
Chodziła ubrana w nie wiadomo ile swetrów, nosiła nylonowy 
płaszcz w odcieniu brązu oraz mnóstwo toreb i torebek […] 
Była bezdomna. Często za bilet wartości 10 kopiejek ucina-
ła sobie drzemkę w kinie „Kronika” (kościół Reformatorów). 
Znała na pamięć wszystkie knajpy i zabiegałki Wilna: od któ-
rej były otwarte i kiedy je zamykano, ile tam kosztuje her-
bata, kawa, bułeczki, parówki, ser. Potrafi ła bardzo sprytnie 
świsnąć cukier zagapionym klientom kawiarenek i wepchnąć 
do swojej bezzębnej buzi. Mówiła typową gwarą wileńskich 
Polaków. Byłem z nią trochę zaprzyjaźniony i bardzo z tej 
przyjaźni dumny. Pewnego razu opowiedziała mi, jak w cza-
sach Józefa Piłsudskiego służyła u bogatej pani, jacy wspania-
li byli wtedy kawalerowie, szczególnie ofi cerowie, jakie ręka-
wiczki nosiły panienki. I jak ten złoty wiek gdzieś przepadł”. 

Na głównym placu katedralnym miasta w ostatniej deka-
dzie XX stulecia ustawiono pomnik księcia Giedymina – zało-
życiela miasta, dziadka Jagiełły i Witolda, protoplasty Giedymi-
nowiczów, z których wywiódł się królewski ród Jagiellonów. To 
Giedymin (1316–1341) uczynił Litwę potęgą. Właśnie w okresie 
jego rządów zaczęło się kruszyć tatarskie panowanie nad zie-

W pierwszym dniu maja 2007 roku byłem z przyjaciółmi 
w Wilnie. Wjeżdżając do miasta od strony budzących się do 
życia, przeważnie liściastych ponarskich lasów, minęliśmy 
nowoczesne wieżowce, skrzące się w zachodzących pro-
mieniach słonecznych swoimi ciemnymi szklanymi bryłami. 
Mając po prawej tory kolejowe prowadzące do wileńskiego 
dworca, skierowaliśmy się w oświetlony pomarańczowym 
światłem tunel i dalej w kierunku Zielonego Mostu, aby osta-
tecznie wyjechać na Kalwaryjską, mając na wprost kościół św. 
Rafała Archanioła. Pozostawiliśmy za sobą most, na którym 
widnieją zastygłe w kamieniu sylwetki sowieckich żołnierzy 
i postacie kołchoźników, jakby nadal strzegące wjazdu do 
historycznej części miasta. Przyszedł mi tu na myśl wiersz 
Awroma Suckewera, poety żydowsko-polskiego należącego 
do wileńskiej grupy literackiej „Jung Wilne”, który przeżył za-
gładę wileńskiego getta i tak pisał o Zielonym Moście.

Nie zmyśliłem uliczki siedmiu poetów. 
Zielony Most wiedzie mnie znowu do jej progu
W bezsenne noce chodzą w jej blasku przyćmionym 
I szukam na dachach z gontu uliczki Chagalla. 

Jadąc w kierunku wileńskiej kalwarii, mijamy plątaninę 
starej, częściowo już rozbieranej drewnianej zabudowy mia-
sta, przeplatanej sowieckimi blokami mieszkalnymi, wśród 
których znajduje się targ kalwaryjski. To na nim miejscowi 
Rosjanie, Polacy, Białorusini i Litwini, wśród zapachów ziół, 
czosnku i spirytusu, sprzedają rozłożone na szerokich stołach 
mięso, owoce, warzywa oraz ich przetwory. W pewnej chwili 
zauważyliśmy nowe, zbudowane z czerwonej cegły Katolickie 
Seminarium Duchowne św. Józefa i na wysokości XVII-wiecz-
nego kalwaryjskiego kościoła Znalezienia Krzyża Pańskiego 
skręciliśmy w ulicę Żytnią z kilkupiętrową wielobarwną zabu-
dową, powstałą już u schyłku lat 90. 

Wreszcie zatrzymaliśmy się przed siedzibą Zgromadzenia 
Sióstr od Aniołów. Jego początki sięgają końca XIX stuleciu, 
kiedy to ówczesny profesor Seminarium Duchownego w Wil-
nie, ks. Wincentego Kluczyńskiego (1847–1917), 31 marca 1889 
roku w seminaryjnej kaplicy w kościele Św. Jerzego powziął 
zamysł powołania wspólnoty. Od września 2006 roku siostry 
zamieszkują niewielki budynek z kaplicą. Rozwarstwienie so-
cjalne pomiędzy nielicznymi fortunami a rzucającą się w oczy 
biedą, powoduje że ich praca jest szczególnie trudna. Duch 
miejsca dobrze może oddać jednak wiersz wileńskiej poetki, 
Alicji Rybałko (1960). 

Język polski jest pełen szelestów, 
Litewski zaś – pełen syków.
Jak żmija na suchych liściach 
– Dwie hostie na moim języku.

2 maja w południe znalazłem się w Kaplicy Ostrobram-
skiej, przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej, gdzie wy-
słuchałem mszy świętej, prowadzonej przez księdza z cen-
tralnej Polski w obecności grupki rodaków. Następnego 
dnia odwiedziłem Cmentarz Antokolski, aby w dolinie wśród 
drzew przejść wzdłuż szeregów białych kamiennych krzyży 
na mogiłach polskich żołnierzy z roku 1920. Znajduje się tam 
nagrobek zmarłego w roku 1938 profesora Mariana Zdzie-

Maciej Żakiewicz

WILNO GIEDYMINOWICZÓW. 
WITOLD I JAGIEŁŁO W TRADYCJI 
LITEWSKO-POLSKIEJ (1)
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PRZEGLĄD TATARSKI Nr 3/2016

Aleksander Miśkiewicz

PRAWDY I NIEPRAWDY 
O 1 SZWADRONIE TATARSKIM 
13 PUŁKU UŁANÓW WILEŃSKICH
W tym roku mija 80 lat od momentu, kiedy na prośbę skie-
rowaną przez społeczność tatarską do Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, udzieliło ono zgody, aby wszyscy Tatarzy 
poborowi odbywali służbę wojskową w tylko jednej jedno-
stce. Chodziło o jednostkę kawaleryjską. Prośbę Tatarów 

polskich poparło Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego, a także Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych. Temu drugiemu chodziło, aby tradycje polskiej to-
lerancji trwały nadal i żeby dowiedziano się, szczególnie 
na Bliskim Wschodzie, że wyznawcy islamu w Polsce służą 

miami ruskimi. Wielkie Księstwo Moskiewskie coraz bardziej 
rosło w znaczenie, ale Litwa szybko zajęła znaczne obszary 
historycznej Rusi Kijowskiej, obecnej Ukrainy i Białorusi, się-
gając na wschód na odległość dwustu kilometrów od Moskwy 
i tyleż samo na południe od Morza Czarnego. 

Adam Mickiewicz tak pisał o początków dziejów królew-
skiego rodu: 

Równienniki litewskich wielkich kniaziów, 
drzewa Białowieży, Świtezi, Ponar, Kuszelewa!
Których cień spadał niegdyś na koronne głowy
Groźnego Witenesa, wielkiego Mindowy
I Giedymina, kiedy na Ponarskiej górze,
Przy ognisku myśliwskim, na niedźwiedziej skórze
Leżał, słuchając pieśni mądrego Lizdejki,
A Wiliji widokiem i szumem Wilejki
Ukołysany, marzył o wilku Żelaznym
I zbudzony, za bogów rozkazem wyraźnym
Zbudował miasto Wilno, które w lasach siedzi
Jak wilk pośrodku żubrów, dzików i niedźwiedzi.
Z tego to miasta Wilna, jak z rzymskiej wilczycy,
Wyszedł Kiejstut i Olgierd i Olgierdowicy,
Równie myśliwy wielcy jak sławni rycerze,
Czyli wroga ścigali, czyli dzikie zwierzę.
Sen myśliwski nam odkrył tajnie przyszłych czasów,
Że Litwie trzeba zawsze żelaza i lasów. 
Knieje! do was ostatni przyjeżdżał na łowy 
Ostatni król, co nosił kołpak Witoldowy, 
Ostatni z Jagiellonów wojownik szczęśliwy
I ostatni na Litwie monarcha myśliwy. 

Chrześcijańska Europa po raz pierwszy dowiedziała się 
o istnieniu ziemi litewskiej w roku 1009. Nazwa Lituae poja-
wiła się w źródłach historycznych w wyniku tragicznej śmier-
ci biskupa Brunona, który w porozumieniu z polskim władcą 
Bolesławem Chrobrym udał się do kraju Prusów, pragnąc 
nakłonić ten pogański lud do przyjęcia chrześcijaństwa. Pod-
czas swej misji biskup został jednak zamordowany wraz ze 
osiemnastoma towarzyszami „in confi nio Rusciae et Lituae”, 
na granicy Rusi i Litwy, prawdopodobnie w kraju Jaćwieży. 

Pierwszy historyczny okres dziejów pogańskiej Litwy roz-
począł się w wieku XII wieku i trwał do XIV stulecia. Wów-
czas to rolę, jakiej na obszarach nadbałtyckich nie podołali 
Jaćwingowie rozłożeni nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi ani 
Prusowie, rozdarci wewnętrznie i przeznaczeni na zagładę, 
mieli odegrać Litwini, osiadli między Niemnem, Jurą i Dźwi-
ną. Zwali się Letuwami i czuli się jednym szczepem, chociaż 
dzielili kraj na dwie krainy. Nad górnym Niemnem była Au-
ksztota, Aukštaitija – czyli „wysoka”. Według źródeł ruskich 
i infl anckich (Ryga 1201 r.) w skład Auksztoty wchodziły zie-
mie: Naszczany (Nansen), Dziawołtwa, Upita oraz tzw. Zie-

mia Litewska. Litwini Auksztoty, występowali we wczesnych 
dziejach jako szczep barbarzyński, najezdniczy i obciążony 
lekką daniną przez książąt kijowskich. Kraj był tak ubogi, 
że jakoby korą i winnikami z liści dębowych lub miotełkami 
brzozowymi haracz ów opłacali. 

Drugą krainę nad dolnym biegiem Niemna nazywano Že-
maitija – czyli „niska” i po polsku pisano Żmudź. Żmudzinów 
cechowała jeszcze większa energia i wytrwałość niż Litwi-
nów, mimo to, przy niemal nadludzkich wysiłkach i poświę-
ceniu, nie wydali w owym czasie niczego, co by się z dziełami 
Litwinów równać mogło. 

 Od połowy XII Litwini, korzystając z osłabienia Rusi, wy-
wołanego feudalnym rozdrobnieniem, zaczęli organizować łu-
pieżcze wyprawy, przekraczając zaznaczoną licznymi bagnami 
linię nadgranicznych grodów ruskich: Grodno – Nowogródek – 
Horodec nad Berezyną – Izjasław – Minsk – Borysów, Łohojsk 
– Brasław. W walce z Litwinami zginął Izjasław Wasilkowic, 
wnuk sławnego księcia połockiego, Wsiesława. Boje te opisuje 
barwnie staroruski epos „Słowo o pułku Igora”. Książęta ruscy 
nie mogli poskromić rozzuchwalonych watah litewskich, które 
łupiły ich ziemie. Ośmieleni zaś powodzeniem Litwini, przy-
gotowywali sobie grunt pod przyszłe zdobycze terytorialne 
na Rusi. W roku 1213 ograbili silny i bogaty Psków, spalili go, 
a potem bezkarnie uciekli. Kroniki ruskie żaliły się, że minęły 
czasy gdy „Litwa z błot swoich nie wyłaziła”.

U schyłku XII stulecia Litwini zwrócili baczniejszą uwagę 
na ziemie swych żmudzkich pobratymców. Zaczęli tam bo-
wiem pojawiać się nowi mieszkańcy: niemieccy kupcy i ry-
cerze – feudałowie. Na przełomie XII i XIII wieku doszło do 
bitwy pomiędzy Litwinami a Niemcami, którzy ponieśli wów-
czas tak duże straty, że „trzy setki chrześcijan” legło na placu 
boju. Jednak również i dla Litwinów musiało być to krwawe 
starcie, ponieważ w roku 1201 zaoferowali pokój skwapliwie 
przyjęty przez Niemców, którzy w tymże roku założyli Rygę. 
Tymczasem, jakby w odwecie za złupienie przez Kazimierza 
Sprawiedliwego kraju Jaćwingów w 1192 roku, Litwini na prze-
łomie XII i XIII wieku najechali Polskę.

Znaczna siła litewskich najazdów, wskazywała że stoi za 
nimi organizacja plemienna, która z wolna zaczęła przekształ-
cać się w związek plemienny. Latopis halicki z pierwszej ćwier-
ci XIII stulecia podaje, że na jego czele stała grupa pięciu ku-
nigasów – starszych książąt – i wymienia ich w następującej 
kolejności: „Żywinbud, Dowiat, Dowsprunk, brat jego Men-
dog, brat Dowiatów Wilikaił”. Za nimi było szesnastu kuniga-
sów młodszych. W roku 1219 ten litewski związek plemienny 
zaoferował Rusi Halicko-Włodzimierskiej przymierze skierowa-
ne przeciwko Polsce. W zamian książęta ruscy wyrazili zgodę 
na zajęcie przez Litwę Rusi Czarnej z Nowogródkiem.

Maciej Żakowicz 
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w jednej jednostce, dzięki czemu nie tracą swojej tożsamości 
etnicznej.

Wybór padł na 13 Pułk Ułanów Wileńskich stacjonujący 
w Nowej Wilejce koło Wilna. W 1936 r. wszyscy poborowi Ta-
tarzy skierowani zostali do tego pułku. W tym miejscu należy 
zaznaczyć, że w rozpowszechnionej dotychczas opinii, i nie 
tylko wśród Tatarów polskich, panuje pogląd, że w 1936 roku 
powołano w tym pułku specjalny szwadron przeznaczony 
wyłącznie dla Tatarów, który jakoby miał istnieć przy pułku. 
Otóż, nie było w żadnej jednostce kawaleryjskiej szwadro-
nów przy pułkach, lecz były szwadrony pułkowe, tworzące 
każdy pułk. Ponadto, 
nie utworzono dla 
Tatarów specjalne-
go szwadronu, ale 
kierowano ich po-
borowych do pierw-
szego szwadronu 
pułkowego, któremu 
nadano ofi cjalną na-
zwę „Tatarskiego”. 
I tak naprawdę był 
on tatarskim głównie 
z nazwy, gdyż przy 
małej liczbie rekruta 
tatarskiego, sami Ta-
tarzy nie byli w stanie 
go wypełnić. Dopiero 
tuż przed samą woj-
ną tworzyli oni w nim 
jedynie pluton, gdzie 
podofi cerami też byli 
Tatarzy.

Aby wyróżnić 1 Szwadron Tatarski dowództwo pułku 
postanowiło, że niezależnie od narodowości, wszyscy jego 
ułani będą nosili na proporczykach kołnierzy mundurowych 
półksiężyc z gwiazdą. Dotyczyło to jednak tylko tego szwa-
dronu, nie zaś wszystkich innych. Podkreślamy to jeszcze 
raz ze względu na utrzymującą się plotkę, jakoby półksiężyc 
z gwiazdą miały wyróżniać wszystkich ułanów 13 pułku.

Należy wyjaśnić dwie kolejne niezgodne z prawdą rela-
cje o tym szwadronie. Otóż nie jest prawdą, że odbywający 
w nim służbę wojskową Tatarzy mieli korzystać ze szczegól-
nych przywilejów i wyróżniać się tym od pozostałych żołnie-
rzy pułku. Traktowani byli tak samo, jak pozostali i jeśli wy-
różniali się w służbie, to byli nagradzani, a jeżeli coś nabroili, 
to byli karani na równi z innymi. Żadnego hołubienia nie było.

Nie jest zgodny z prawdą także przekaz, że Tatarzy stano-
wili większość orkiestry pułkowej. Oczywiście, pułk posiadał 
własna orkiestrę, ale nie grał w niej nigdy żaden z Tatarów. 
Jest jednak całkiem możliwe, że posiadała ona w swoim re-
pertuarze melodie marszowe o rytmach orientalnych, co 
słyszeli mieszkańcy Wilna podczas przemarszu pułku ulicami 
miasta. A że powszechnie mówiono o nim, jako o tatarskim, 
to i muzyków także uczyniono Tatarami.

Jak zatem wyglądała służba Tatarów w 13 Pułku Ułanów 
Wileńskich? Chętnie oni garnęli się do służby, która przywra-
cała dawne ich tradycje. Tatarzy znów dosiadali koni w służ-
bie Rzeczypospolitej. Przez cały okres ich pobytu w pułku 
w latach 1936–1939, tylko raz zdarzył się wypadek dezercji, 
której dopuścił się Tatar.

W koszarach w Nowej Wilejce posiadali oni własna świe-
tlicę, która służyła im również do nabożeństw. Podczas więk-
szych świąt muzułmańskich żołnierze-Tatarzy otrzymywali 
przepustki, aby udać się do meczetu w Wilnie. Po nabożeń-
stwie zaś byli zapraszani na obiady przez tamtejsze rodziny 
tatarskie.

Pierwszym dowódcą 1 Szwadronu Tatarskiego był rot-
mistrz Michał Bohdanowicz i dowodził nim najdłużej, bo aż 
do 15 maja 1938 r. Po nim dowodzili szwadronem krótko rot-
mistrze Bazyli Marcisz i Jan Tarnowski. A od 25 października 
1938 r. objął nad nim dowództwo rotmistrz Aleksander Jelja-
szewicz, wywodzący się z grona Tatarów polskich. Tu także 
należy zwrócić uwagę, że w wielu przekazach o tym szwadro-
nie podaje się wyłącznie nazwisko rotmistrza Jeljaszewicza, 
jako jedynego jego dowódcę, co jak już wiemy z powyższej 
informacji, mija się z prawdą.

Podczas składania każdej przysięgi pułku, która miała za-
wsze miejsce w pierw-
szej połowie grudnia, 
przysięgę od poboro-
wych Tatarów odbie-
rał imam gminy mu-
zułmańskiej w Wilnie 
Ibrahim Smajkiewicz. 
W roku 1938 Minister-
stwo Spraw Wojsko-
wych RP powołało 
kapelana muzułmań-
skiego dla żołnierzy 
Tatarów w 13 pułku. 
Został nim Ali Ismaił 
Woronowicz, imam 
stołecznej gminy wy-
znaniowej w Warsza-
wie, orientalista, ab-
solwent Uniwersytetu 
im. Jana Kazimierza 
we Lwowie i Uniwer-
sytetu Al-Azhar w Ka-

irze. O nim nieraz już pisaliśmy na łamach „Przeglądu Tatar-
skiego”.

W roku 1937 społeczność Tatarów polskich ufundowała 
szwadronowi tatarskiemu buńczuk wykonany według wzo-
rów starotatarskich. Uroczystość jego wręczenia miała miej-
sce podczas święta pułkowego 25 lipca 1937 roku w Nowej 
Wilejce. Obecny był na niej wojewoda wileński Ludwik Bo-
ciański. Odtąd buńczuk wyróżniał nie tylko ten szwadron, 
ale i cały pułk. I być może stąd wynikały nieporozumienia, 
że odbywali w nim służbę wojskową sami Tatarzy. Tu także 
zachodzi pomyłka, głównie w przekazach ustnych, kiedy myli 
się Tatarski Pułk Ułanów z wojny w latach 1919–1920, któ-
ry także nie był w całości tatarski, z 13 Pułkiem Ułanów Wi-
leńskich, gdzie owa mała grupka Tatarów 1 szwadronu tylko 
symbolizowała tradycje jazdy tatarskiej1.

 Należy tu wspomnieć, że nie wszyscy Tatarzy pragnęli 
służyć w kawalerii, gdyż pociągały ich także inne rodzaje bro-
ni. Stąd też spotykało się ich w artylerii, piechocie, a poje-
dyncze osoby nawet w lotnictwie i we Flotylli Rzecznej Mary-
narki wojennej w Pińsku. Podczas II wojny światowej, o czym 
też już nieraz pisaliśmy w „Przeglądzie Tatarskim”, Tatarzy 
polscy walczyli na wszystkich jej frontach wszędzie tam, 
gdzie walczyli żołnierze polscy. Najwięcej Tatarów, w tym 
i kobiet w służbie pomocniczej, było w II Korpusie Polskim 
oraz w I i II Armii Wojska Polskiego.

Aleksander Miśkiewicz 

1 O historii 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich 
pisałem na podstawie akt Centralnego Archiwum Wojskowego 
w Warszawie-Rembertowie w „Roczniku Tatarów Polskich” t. VI, 
Gdańsk 2000, s. 48-54. Ponadto o tej jednostce pisałem krótko do 
„Gazety Współczesnej”, Magazyn 18-20 VIII 2000, nr 160 oraz do 
‘Tygodnika Wileńszczyzny”, Dodatku „Nasza Gazeta”, Wilno, 3-9 VIII 
2006, nr 31. 

Tatarscy to byli ułani...
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przeprawił się z pułkiem na drugi brzeg. Miał przysłać roz-
kaz do wycofania się. Mimo że pułk już się przeprawił koło 
wsi Ryczywół, rozkazu nie otrzymałem. Sytuacja stawała się 
bardzo groźna. Niemieckie czołgi podeszły do rzeki i ostrze-
liwały resztę przeprawiających się. Gdy stanęliśmy na skraju 
lasu, oczom naszym przedstawił się okropny widok. Cały brzeg 
był zawalony działami, wozami, amunicją i różnym sprzętem. 
Woda była gęsta od trupów. Pływały po niej pasma krwi. Na 
brzegu leżały trupy i setki rannych. Wobec tej sytuacji po-
stanowiłem natychmiast przeprawić się przez rzekę mającą 
w tym miejscu ok. 700 m szerokości. Ubezpieczał mnie rkm, 
który miał się przeprawić z wachmistrzem w ostatniej chwili. 
Na moje, „kto ze mną”, odpowiedzieli chórem – „wszyscy”. 
Skoczyliśmy z wysokiego brzegu galopem poprzez trupy 
i zwały wojskowego sprzętu i dział ku wodzie. W tej sekun-
dzie dostaliśmy silny ogień z czołgów oddalonych od nas 
o 500 m. Dwóch ułanów z krzykiem zwaliło się z koni. Dopa-
dliśmy wody i sznurem zaczęliśmy płynąć, trzymając się grzyw 
końskich. Nieumiejące pływać konie przewracały się w wodzie. 
Wszystkich ogarnęła panika. Wreszcie bardziej doświadczone 
konie pociągnęły za sobą resztę. Zapanował względny porzą-
dek. Tylko od czasu do czasu słyszałem za sobą krzyk trafi o-
nego ułana lub konia. Wyszło nas na brzeg szesnastu. Nasz 
rkm zachłystywał się ogniem, osłaniając naszą przeprawę. 
Wreszcie sekcja skoczyła do wody i płynęła w naszą stronę. 
Gdy pozbierałem pluton, dostałem ostrzał. To strzelali spusz-
czeni na tę stronę desanciarze. Odgryzając się, wycofałem się 
do wsi, a potem do pobliskiego lasu. Lasy i drogi były pełne 
niedobitków, nieuzbrojonych i czasem w starych kalesonach 
po przeprawie. Jakiś ofi cer rezerwy usiłował zebrać to wojsko 
i utworzyć oddział. Z podziwem wszyscy patrzyli na moich 
Tatarów: umundurowanych i uzbrojonych. Po nocy spędzonej 
w lesie ruszyliśmy w prawdopodobnym kierunku postoju ja-
kiegoś konnego oddziału. Do wieczora znaleźliśmy pułk. Rtm. 
Jeljaszewicz i pozostali ofi cerowie przyjęli nas z podziwem. 

Następnego dnia dostaliśmy zadanie przewiezienia kuchni 
pułkowych. Szwadron tymczasem dostał się na szosie pod Ra-
domiem pod silny ogień samolotów i stracił wszystkie konie. 
Od tego czasu ułani jechali na wozach. Po wielu potyczkach 
pułk dołączył do zgrupowania pułk. Karcza. Nadeszła ostat-
nia nocna bitwa pułku pod Suchowolą. Tatarzy byli szpicą 

Aleksander Miśkiewicz

JAK TATARZY WE WRZEŚNIU WALCZYLI...

Pierwszy szwadron 13 p. Ułanów Wileńskich nosił nazwę „Ta-
tarskiego”. Miał trzy plutony liniowe i pluton karabinów ma-
szynowych na jukach.

Pierwszy pluton rekrutował się wyłącznie z autentycz-
nych Tatarów. Podofi cerowie do wachmistrza byli Tatarami. 
Reszta plutonów ze względu na ograniczoną ilość Tatarów 
składała się prawie wyłącznie z elementu polskiego. W wa-
runkach pokojowych Tatarzy wyróżniali się dużą subordy-
nacją i zdolnościami do jazdy konnej i dżygitówki. Świeżo 
zmobilizowani Tatarzy-rekruci na ujeżdżalni czuli się dosko-
nale. Galopujący koń na lonży czy na prostej lub dżygitów-
ka nie nastręczały im specjalnych trudności. Jeżeli któryś 
uczepił się siodła konia galopującego – nie puścił, aż się nań 
wdrapał. Chętni i posłuszni byli zapatrzeni z ufnością w do-
wódców. 29 VIII 1939 r. otrzymałem rozkaz przeprowadzenia 
mobilizacji koni w rejonie Wilno-południe. Pluton pierwszy 
tymczasem wyposażał się i przygotowywał do wymarszu 
w nieznane. Wieśniacy przyprowadzali na mobilizację 
okropne konie nienadające się do wojska, przypominające 
raczej szczury; stworzenia o długiej sierści, nieproporcjo-
nalnie zbudowane, złe, kwiczące i tarzające się przy każdej 
próbie włożenia siodła. 70% tych koni przydzielono do na-
szego szwadronu. Rtm. Jeljaszewicz był zdania, że ja, ofi cer 
służby stałej, łatwiej sobie z nimi poradzę. Okres adapta-
cji koni trwał 4 dni. Nie umiały jeść owsa, dostawały kolki. 
Z takim elementem końskim szwadron wyruszył na front. 
Tatarzy dokładali wszystkich starań, aby ujeździć i zmu-
sić do załadowania w wagony te wystraszone stworzenia. 
29 VIII pociąg ruszył na południe. 13 pułk był odwodem do 
dyspozycji Naczelnego Wodza.

Pierwszy kontakt z wrogiem mieliśmy koło Piotrkowa. 
Otrzymałem rozkaz od dowódcy zgrupowania gen. Dąba 
Biernackiego do przeprowadzenia zagonu na tyły posuwają-
cej się w kierunku Łodzi kolumny pancernej Niemców. Tata-
rzy przeżywali pierwszy chrzest bojowy. Po wykonaniu za-
dania, przez spalone wsie, przebijali się do pułku atakowani 
przez lotnictwo nieprzyjaciela.

Po bojach oddział osiągnął miejsce postoju pułku, który in-
tensywnym marszem dążył ku Wiśle. Most w Maciejowicach 
był już zniszczony. Tatarzy dostali rozkaz osłony przeprawy 
pułku. Jeljaszewicz zostawił mój pluton i pod jego osłoną 

Niejedną już relację zamieszczono na ten temat w różnych czasopismach. Bywały one rzetelne, ale obok nich były też nie 
zawsze mające związek z prawdą, z elementami sensacji, co niestety przyciągało czytelników. Nie o tym jednak miałem 
pisać. Zamieszczone poniżej wspomnienia porucznika Wiaczesława Barsegowa Pławińskiego, dowódcy 1 plutonu 1 Szwa-
dronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich, są na wskroś prawdziwe, oddające w pełni dramat walk wrześniowych 1939 
r. Wspomnienia jego przygotowane były jako referat na któryś z „Orientów Sokólskich”, lecz ich autor nigdy do Sokółki nie 
dotarł. Pozostały w maszynopisie i to w kilku kopiach. Kto je jeszcze posiada, poza mną, tego nie wiem. Nigdy nie były pu-
blikowane. Przed kilku laty, za życia Wiaczesława Barsegowa Pławińskiego, spotkałem się z nim w Warszawie. Nic nie miał 
przeciwko temu, aby je opublikować, przy jakiejś okazji rocznicy tego szwadronu lub walk w obronie Polski w 1939 r. Czynimy 
to obecnie, kiedy jeszcze w poprzednim „Przeglądzie Tatarskim” ukazała się publikacja o nim, jako o jednym z Wyklętych 
(PT nr 2, 1437/2016, s. 17-18).

Wiaczesław Barsegow Plawiński

TATARZY POLSCY W 13 PUŁKU UŁANÓW 
WILEŃSKICH W 1939 R.
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Tatarski ród Tuhan-Baranowskich ma za sobą 
długą i ciekawą historię. „Wielki książę litew-
ski Świdrygiełło w 1432 roku nadał tym wo-
jownikom różne przywileje, a begom i emi-
rom mnogie włoście […] Tugan-beg otrzymał 
w dziedzictwo wieś Winkszczupie, a w lenne 
władanie: Roś, Potylcie, Wilkobole, Terliszki 
i Guściany. W późniejszych czasach dziedzic-
two tych dóbr zostało zatwierdzone przez 
królów polskich Tuhanom-Baranowskim” – 
napisał Maciej Tuhan-Baranowski w książce 
„O muślimach litewskich”.

Historyk Stanisław Dumin, specjalizują-
cy się m.in. w heraldyce Tatarów polsko-li-
tewskich, odnotował o Tuhan-Baranowskich 
w swoim „Herbarzu rodzin tatarskich Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego” co następuje: 
„Rodzina wywodząca się od Siunczeja Ajda-
rowicza, Tatara-kozaka łarskiego (ok. 1534 
r.), którego syn Bajraszkacza […] posiadał 
w 1559 r. odziedziczony po ojcu folwark w okolicy tatar-
skiej Krejwanach (woj. trockie) i miał synów Szachmancera, 
Abrahima i Mustafę Bajramgadziewiczów, których synowie 
w 1631 r. w większości również mieszkali w Krejwanach […] 
Ta rodzina należała do „nowej arystokracji” litewsko-tatar-
skiej. Zrobili błyskawiczna karierę w okresie Potopu, kiedy 
rotmistrz królewski Dawid Baranowski za swe wyczyny do-
prawdy godne Kmicica otrzymał od króla Jana Kazimierza 
kilka wiosek w ekonomiach królewskich […] Od drugiej 
połowy XVIII w. ta rodzina (wzorem starej arystokracji li-
tewsko-tatarskiej) zaczęła używać również tytułu murzów 
Tuhańskich, lecz ułus czy plemię o tej nazwie nie są znane 
w chanatach tatarskich [...]”.

Różnie toczyły się losy owych murzów Tuhańskich. „Spis 
szlachty Królestwa Polskiego” z roku 1851 podaje, że wy-
wiedli się ze szlachectwa: „Baranowski Tuchan Murza h. Tu-
chan: Salich, syn Zacharyasza; Amurat, s. Alexandra; Jakób, 
s. Mustafy, wnuk Alexandra; Jakób, s. Mustafy, wnuk Jakó-
ba, a także Baranowski Murza h. Tuhan: Józef, syn Mustafy, 
czyli Stefana”. 

W „Tatarskich biografi ach” Stanisława Dumina, Adasa 
Jakubauskasa i Galima Sitdykowa znajdziemy trzech przed-
stawicieli tego rodu: carskiego generała-lejtnanta Jakuba 
Tuhan-Mirzę Baranowskiego (Baranowskiego Murzę Tuhań-

szos bez broni, z menażkami, śpiewali. Kilkakrotnie robiliśmy 
niemiłe zasadzki. Na krótko popadali w panikę, ale po kilku 
minutach byli już zorganizowani. Z ukrycia grzał do nas mg. 
Kierowaliśmy się na Kock. Tam było poszukiwane zgrupowa-
nie. Czym bliżej, tym więcej spotykaliśmy zorganizowanych 
i uzbrojonych oddziałów. Była to armia Kleeberga. Przydzielo-
na nas do grupy artylerii pułk. Zieleniewskiego.

 Po wielu dniach bojów o Kock Kleeberg skapitulował. 
Część armii przyjęła warunki podyktowane przez Niemców, 
grupa płk. Zieleniewskiego została na rozkaz zdemobilizo-
wana i poszła do niewoli rosyjskiej. Rozczulające było po-
żegnanie z Tatarami. Chcieli jeszcze walczyć, nie rozumieli 
powstałej sytuacji. Składając broń, wszyscy śpiewali: „Nie 
rzucim ziemi…”

Wiaczesław Barsegow Pławiński 

Musa Czachorowski

HISTORIA NIESZCZĘSNEGO SZACHISTY

Leon Tuhan-Baranowski.

skiego) (1740–1820/32), następnego kolej-
nego generała-lejtnanta Aleksandra Tuhan-
-Mirzę Baranowskiego (1847–?) oraz Michała 
Tuhan-Baranowskiego (1865–1919), ukraiń-
skiego ekonomistę, działacza spółdzielcze-
go, profesora Politechniki Petersburskiej. 

W tekście „Ród Baranowskich” czytamy: 
„[...] istnieje nadto gałąź, pochodząca od 
Jana, syna Jakóba, wnuka Józefa, a prawnu-
ka Murzy. Synami Jana byli: Michał (ur. w r. 
1862, zmarły w roku 1919), ojciec Leona i Mi-
kołaj, inżynier, ur. w roku 1864, ojciec Leona. 
Michał profesor ekonomii politycznej na uni-
wersytecie petersburskim (w 1. 1905–1918), 
autor wielu wybitnych prac w dziedzinie 
ekonomicznej. Do tej gałęzi należą rów-
nież Aleksander, Leon, pułkownik sztabu 
generalnego w. r., Helena, Zofi a i Tamara, 
są oni dziećmi Stefana, generała artylerii w. 
r., wnukami Jana, właściciela części Kruszy-

nian, a prawnukami Mustafy. Aleksander posiada syna Igo-
ra, zaś Leon syna Jerzego. Do tegoż rodu również należał 
nieznanego imienia Tuhan Mirza-Baranowski, były ofi cer 
w. r., a w roku 1863 dowódca oddziału w powstaniu”1. 

Jak widać, wielu Tuhan-Baranowskich poświęciło się służ-
bie wojskowe, która czasami kończyła się nie tylko tragicz-
nie – na co żołnierz musi być przygotowany – ale niezbyt 
godnie. Oto np. na stronie www.kosywojny.pl z informacji 
pt. „Tatarzy w Powstaniu Styczniowym” dowiemy się, że 
„Niezwykle zasłużoną dla Rzeczypospolitej była rodzina Tu-
han-Baranowskich. Wielu jej członków walczyło w oddzia-
łach powstańczych (np. Adam Tuhan-Baranowski dowodził 
oddziałem żandarmerii). Ale i w tej rodzinie, tak jak i w 
każdej rodzinie, zdarzali się renegaci i zdrajcy. Aleksander 
Mirza Tuhan-Baranowski jako carski ofi cer i zdrajca został 
zasztyletowany przez oddział sztyletników”2. Pisze o tym 
również Adam Tycner: „W ten sposób zginął, pchnięty no-
żem we własnym domu, Aleksander Mirza Tuhan-Baranow-
ski, wysoki funkcjonariusz carskiej policji odpowiedzialny za 

1 http://cluster010.ovh.net/~shzmykwa/index.phpoption=com_conten-
t&view=article&id=14:baeanowscy&catid=10:ludzie&Itemid=19 (do-
stęp: 1.07.2016 r.)

2 http://www.kosywojny.pl/bazawiedzy/Tatarzy-w-Powstaniu-Stycz-
niowym (dostęp: 29.06.2016 r.)

przednią szwadronu. Nacieraliśmy wzdłuż trasy. Tatarzy rwali 
się ku przodowi. Po głównym uderzeniu na bagnety zdobyto 
broń ciężką, automaty, karabiny oraz inne wyposażenie woj-
skowe. Oddział niemiecki o wiele liczniejszy w panice opuścił 
wzgórze, uchodząc w dolinę. Nastał dzień. Chłopcy trzyma-
li wzgórze. Pułk tymczasem wycofał się do lasu, zostawiając 
nas bez rozkazu. Po godzinie dałem rozkaz wycofania się 
w kierunku lasu. Ostrzeliwani, dostaliśmy się wreszcie do koni. 
Reszty pułku nie było. Wachmistrz szef poinformował mnie, 
że d-ca pułku pułk. Szostak rozwiązał pułk. Znowu Tatarzy zo-
stali sami i tworzyli grupę uzbrojonych ułanów. Dołączyli do 
nas rozbitkowie z artylerii oraz kawalerii. Postanowiłem dzia-
łać dalej. Tatarzy w tej beznadziejnej sytuacji opowiedzieli się 
za mną. Wieczorem mój partyzancki oddział posuwał się na 
południe. Słyszałem o istnieniu jakiegoś większego zgrupowa-
nia. Tymczasem Niemcy mieli dosyć wojny. Chodzili wzdłuż 
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represje wobec warszawiaków”3. 
„Spektakularna była śmierć Aleksandra Mirzy Tuhan-

-Baranowskiego, polskiego Tatara pozostającego lojalnym 
wobec władzy carskiej, służącym na wysokim stanowisku 
w rosyjskiej policji. Tuhan-Baranowski odpowiedzialny był 
m.in. za zarządzenie wysokich kontrybucji dla mieszkań-
ców Warszawy w czasie trwania powstania. Mimo policyjnej 
ochrony, jaka została mu przydzielona, zamachowiec wdarł 
się do jego mieszkania i zadał śmiertelne ciosy. W wyniku 
zaistniałej szamotaniny raniona szablą została także Bogu 
ducha winna żona Mirzy”4. Zabójcą, albo raczej egzekuto-
rem wyroku miał być Emanuel Szafarczyk – ostatni naczel-
nik tajnego sprzysiężenia warszawskich sztyletników5. 

W niektórych ówczesnych informacjach podawano, że 
ofi arą zamachu był jakoby nie Aleksander, a Amurat Tuhan-
-Baranowski, który – aby było ciekawiej – przeszedł na kato-
licyzm i przyjął imię Stanisław. Stało się tak ponoć za sprawą 
wybitnego poety Cypriana Kamila Norwida, z którym po-
znali się w roku 1840 w jednym z literackich salonów stolicy. 
Zbliżyły ich zainteresowania literackie: Amurat zajmował 
się m.in. tłumaczeniem rosyjskiej poezji na język polski. 18 
września 1863 roku Norwid napisał do swego znajomego, 
Karola Ruprechta:

Racz mi łaskawie donieść, czy Baranowski, o którym czy-
tam, iż zasztyletowany jest w Warszawie, nie jest to czasem 
Amurat Tuhan Stanisław Murza Baranowski, którego zna-
łem był blisko lat temu wiele i ściskałem za rękę. Nie tylko 
dlatego idzie mi o to, że rękę jego ściskałem (co byłoby już 
wystarczające), ale i dlatego, że kiedy wyznawał religię Ma-
hometa, ja się w małej i wolnej części przyczyniłem do tego, 
aby Chrześcijaninem został – i przyrzekł mi to, że – skoro 
się ożeni – Chrześcijaninem będzie, i dotrzymał, biorąc imię 
STANISŁAWA.

Piszącemu te słowa odpowiedź K. Ruprechta nie jest 
znana, ale według Juliusza W. Gomulickiego, w objaśnieniu 
do listu 449 podano, że „zasztyletowany w Warszawie 14 
września Baranowski, naczelnik wydziału I Kancelarii Obe-
rpolicmajstra, miał na imię Aleksander i prawdopodobnie 
nie był identyczny z Amuratem Stanisławem Baranowskim”. 
Zapewne rzeczony Amurat był synem Aleksandra: „Aleksan-
der, po którym synowie, Amurat i Mustafa, wylegitymowani 
w Królestwie 1839 r.”6 A może chodzi o Aleksandra, ojca 
Amurata? Któż to dzisiaj dojdzie prawdy... Zasztyletowanie 
Tuhan-Baranowskiego, aczkolwiek dramatyczne, nie ma jed-
nak związku z zaistniałą kilkadziesiąt lat później sprawą nie-
szczęsnego szachisty, Leona Tuhan-Baranowskiego7.

Urodził się on 22 czerwca 1907 roku w Petersburgu, z ojca 
Mikołaja i matki Natalii z domu Kłossowskiej herbu Rola. 
Rodzina, chociaż ze strony ojca pochodzenia tatarsko-mu-
zułmańskiego, była już wówczas wyznania rzymskokato-
lickiego. Po wybuchu rewolucji październikowej 1917 roku 
Tuhan-Baranowscy przenieśli się do miejscowości Stołpce 
niedaleko Nowogródka, a w roku 1925 zamieszkali w War-
szawie. Leon był młodzieńcem przystojnym i inteligentnym, 
znał dobrze język rosyjski i niemiecki, interesował się litera-
turą oraz dziennikarstwem. Największą jego pasją stały się 
jednak szachy. Grać, i to udanie, zaczął jako kilkunastolatek: 
na przełomie roku 1925 i 1926 uczestniczył w turnieju kwa-
lifi kacyjnym, będącym eliminacjami przed mistrzostwami 

3 http://powstaniestyczniowe.nck.pl/?p=1479 (dostęp: 30.06.2016 r.)
4 http://styczniowe.dziennikipowstania.pl/al-kaida-powstania-

styczniowego-sztyletnicy-i-ich-dzialalnosc-w-latach-1863-1864/ (do-
stęp: 28.06.2016 r.)

5 http://historia.focus.pl/polska/zatruty-sztylet-polski-podziemnej-
-948?strona=1 (dostęp: 28.06.2016 r.)

6 Seweryn Uruski, „Herbarz”.
7 http://szachowavistula.pl/felietony/index.php?action=artikel&ca-

t=1&id=231&artlang=pl (dostęp 1.07.2016 r.)

Polski, zajmując wysoką, bo piątą lokatę. Startował często 
i z niemałym powodzeniem, chociaż nie dostał się do naro-
dowej reprezentacji. Zaczął też pisywać relacje z zawodów, 
w kilku periodykach prowadził też kąciki szachowe. Wyko-
rzystując znajomość języka, publikował w czasopismach 
niemieckich i francuskich. Z czasem zajął się teoretyczną 
stroną gry szachowej i opracował dwa podręczniki do gry w 
szachy. W roku 1932 wydał „Elementarną strategię gry sza-
chowej”, a tuż przed wybuchem II wojny światowej – „Szach 
królowi”.

Ożenił się Leon Tuhan-Baranowski z niewiele młodszą 
od siebie Jadwigą Marią. Dzieci nie mieli, a małżonka po-
zostawała na utrzymaniu męża. Zamieszkiwali w lepszych 
dzielnicach Warszawy, na ul. Pięknej, Nowy Świat, Cho-
cimskiej, Puławskiej, co wskazuje, że powodziło im się w 
miarę nieźle. Wybuch wojny i niemiecka okupacja zmieniła 
diametralnie życie Warszawy, w tym również Tuhan-Bara-
nowskiego. Nie odbywały się zawody szachowe, zamknię-
ta została większość czasopism. Nikt nie był już zaintere-
sowany publikowaniem szachowych porad. Ludzie, aby 
przeżyć, chwytali się rozmaitych, nie zawsze chwalebnych 
sposobów. Leon Tuhan-Baranowski ponownie wykorzystał 
znajomość języka, tym razem rosyjskiego, i podając na-
rodowość białoruską, zgłosił się do władz niemieckich. W 
latach 1941–1942 był tłumaczem na okupowanych przez 
Niemców terenach sowieckich. W roku 1943, po powrocie 
do Warszawy pracował jako tłumacz w rozmaitych nie-
mieckich biurach wojskowych. Często wyjeżdżał m.in. do 
Krakowa i Radomia – być może uczestniczył tam w orga-
nizowanych przez Niemców zawodach szachowych. Pod 
nazwiskiem Lisse w roku 1943 grał w Mistrzostwach Gene-
ralnego Gubernatorstwa w Krynicy, a w lutym 1944 roku 
w Radomiu. Najprawdopodobniej przed wybuchem Powsta-
nia Warszawskiego wyjechał ze stolicy. W sierpniu 1944 roku 
odwiedził w Łodzi znanego szachistę pochodzenie niemiec-
kiego, Augusta Munda8.

Praca tłumacza i kontakty z Niemcami, które Leon Tu-
han-Baranowski oraz jego małżonka utrzymywali, wzbudzi-
ły zainteresowanie odpowiedniej komórki Armii Krajowej. 
W październiku 1943 roku informator o pseudonimie Wołody-
jowski przeprowadził wywiad na temat Tuhan-Baranowskiego 
w kamienicy przy ul. Puławskiej 25A i sporządził następują-
cy raport: 

Meldunek brygady Korwina z 9 X 1943.
Leon Tuhan-Baranowski (...) z zawodu jest przemysłowcem 

(...) Obecnie pracuje w wojskowych biurach jako tłumacz (ad-
resu pracy brak). Żona jego mówi, że mąż nie pracuje nigdzie. 
Baranowski obecnie często wyjeżdżał do Radomia i Krakowa. 
Od kilku miesięcy Baranowscy jako obywatele państw sprzy-
mierzonych korzystają z niemieckich kartek żywnościowych, 
chodzą do niemieckich lokali (stołują się na mieście) i mają 
te same przydziały, co Niemcy. Materialnie powodzi im się 
doskonale, mimo to nie trzymają służącej. Stosunki towarzy-
skie utrzymują z Niemcami, przeważnie z cywilnymi, wojsko 
i żandarmeria rzadko przychodzi. Baranowski jest zawsze 
doskonale poinformowany o mającym być alarmie i na dobrą 
godzinę przed alarmem znosi walizki do piwnicy i innych do 
tego zachęca (znoszą zawsze 3 walizki, Baranowska mówi, 
że bardziej jej zależy na uratowaniu tych walizek niż życia). 
Powyższe wiadomości wydobyto od (nazwisko zamazane), 
która dość dobrze zna Baranowskich; Baranowska czasem 
do niej zachodzi, grywa na fortepianie i jest dobrze do niej 
ustosunkowana.

Odbiorca meldunku dopisał na nim: Przesłać do IA – czy 
ta sprawa jest im znana. Trudno dziś powiedzieć, czy była 

8 Ze wspomnień Konstantego Wróblewskiego [w:] „Szachy” 1998, s. 280.
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znana, czy też nie – najpewniej nie wzbudziła niepokoju 
podziemnych władz, skoro nie wywołała dalszych, bardziej 
drastycznych działań. 

Prawdopodobnie pod koniec wojny Leon Tuhan-Baranow-
ski przedostał się na zachód, po klęsce III Rzeszy znalazł się w 
amerykańskiej strefi e okupacyjnej i pozostał już w Niemiec-
kiej Republice Federalnej. Nie ma informacji, czy grał jeszcze 
w szachy, ale możliwe, że nadal zajmował się problemami 
i kompozycjami szachowymi: w konkursie rumuńskiego mie-
sięcznika za lata 1940–1947 nagrodzono jego trzychodówkę 
(współautor A. Goldstein)9. 

9   W. Litmanowicz, J. Giżycki, Szachy od A do Z, tom I i II, Warszawa 
1986, 1987.

Chociaż rezygnacja z polskości i praca dla Niemców nie-
zbyt chwalebnie świadczą o potomku starego tatarskiego 
rodu, na szczęście jednak nic nie wskazuje na to, aby Leon 
Tuhan-Baranowski splamił się czymś więcej. Zakończył swe 
życie przedwcześnie i tragicznie, umierając w roku 1954 z 
powodu obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym 
we Frankfurcie nad Menem. 

Musa Czachorowski 

Elwis Osmanow

MECZETY ŚREDNIOWIECZNEGO 
BACHCZYSARAJU
W roku 1443, wraz z powstaniem samodzielnego Chanatu 
Krymskiego z dynastią Girejów z rodu Czyngisydów na tro-
nie, rozpoczęła się nowa faza procesu islamizacji półwyspu. 
O sakralizacji władzy chańskiej świadczy zatwierdzenie prawa 
chanów krymskich do chutb, to jest wspominania ich imienia 
w piątkowej modlitwie, zaraz po imieniu Proroka i jego towa-
rzyszy, co było traktowane jako jeden z atrybutów państwo-
wej niezawisłości. 

Każde miasto chanatu dzieliło się na dzielnice mieszkalne 
[krtat. malle], których centrum stanowił meczet. W dużych 
miastach targowych budowano meczety na bazarach do pro-
wadzania dziennych modlitw dla kupców oraz rzemieślników. 
Osobno budowany był Dżuma Dżami [krtat. Cuma Cami] 
(meczet do modlitw piątkowych i nabożeństw świątecznych), 
który służył wszystkim społecznościom z miejskich dzielnic. 
W nim prowadzono sprawy sądowe, zbierali się uczeni, recy-
tatorzy Koranu, pisarze i fi lozofowie. Na jego czele stał muł-
ła, zajmujący wysokie miejsce w hierarchii muzułmańskiego 
duchowieństwa. Główny mułła Bach-
czysaraju tradycyjnie wchodził w skład 
chańskiej rady, dywanu.

W wieku XVII według świadectwa 
tureckiego podróżnika Ewliji Czelebie-
go w Bachczysaraju znajdowały się 24 
meczety. Krymskie meczety dzieliły się 
na dwa typy: kopułowe i bazylikowe. 
Te, które się zachowały oraz utrwalone 
na fotografi ach z początku XX wieku, 
nie posiadają kopuł. Pokryte są niskimi 
spadzistymi dachami o piramidowym 
kształcie (niektórzy badacze nazywają 
je namiotowymi). Na najwcześniejszych 
wizerunkach widnieją zarówno dachy 
spadziste, jak i sklepienia sferyczne. Za-
chowane meczety Bachczysaraju, może 
oprócz dwóch pałacowych, pochodzą 
z wieku XVIII. Kopuły mogły być wcze-
śniej zniszczone i następnie pokryte 
lub ukryte pod czteropołaciowymi da-
chami, co da się stwierdzić za pomocą 
specjalnych badań. Prawdopodobnie, 
płaskie lub spadziste pokrycia dachowe 
są charakterystyczne dla typowych me-
czetów wspólnotowych, podobnie jak 

sklepienia sferyczne, bardziej skomplikowane w wykonaniu, 
dla dzielnicowych lub piątkowych. 

Pod koniec wieku XVIII w Bachczysaraju naliczono 36 
meczetów. Do dzisiaj ocalało siedem, z których cztery wy-
korzystywane są zgodnie z przeznaczeniem: Wielki Meczet 
Chański – Bijuk Chan Dżami [krtat. Büyük Han Cami], Me-
czet z Desek [Drewniany Meczet] – Tahtały Dżami [krtat. 
Tahtalı Cami], Średni Meczet – Orta Dżami [krtat. Orta Cami] 
i Mułła Mustafa – Mołła Mustafa [krtat. Molla Mustafa]. Mały 
Meczet Pałacowy – Kiczik Saraj Dżami [krtat. Küçük Saray 
Cami] jest obiektem wystawienniczym Bachczysarajskiego 
Muzeum-Rezerwatu Historyczno-Kulturalnego i Archeolo-
gicznego [BIKAMZ – Bachczysarajskogo istoriko-kulturnogo 
i archeologiczeskogo muzieja-zapowiednika]. Minaret me-
czetu Ismichan [krtat. İsmihan Cami] pozostaje zniszczony, 
a meczet Syrły Czeszme [krtat. Sırlı Çeşme] utracił tradycyjny 
świątynny charakter podczas użytkowania go w latach 1917–
1980 jako obiektu przemysłowego. 
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Bijuk Chan Dżami to dwupoziomowa kamienna budow-
la, kryta czterospadowym łupkowym dachem, położona we 
wschodniej części Chańskiego Pałacu. Zajmuje szczególne 
miejsce w historii muzułmańskich obiektów religijnych Kry-
mu. Po włączeniu Krymu w skład carskie-
go imperium pałac stał się przedmiotem 
zainteresowania jako główny zabytek 
tatarskiego panowania na półwyspie. Zły 
stan kompleksu spowodował, że w drugim 
dziesięcioleciu XIX wieku przeprowadzo-
no szeroko zakrojonych prac konserwator-
skich, mających wpływ także na chański 
meczet. W latach 90. tegoż stulecia po-
nownie planowano przeprowadzenie re-
stauracji zespołu pałacowego. W roku 1892 
z ogólnego kapitału wakufnego (z którego 
dochód przeznaczany był na utrzymanie 
określonych meczetów, medresy, mekte-
by itp.) na remont meczetu oraz jednego 
z mauzoleów wydano 9335 rubli. 

17 lipca 1892 roku w Bachczysaraju były 
silne opady deszczu, które spowodowały 
w pałącu znaczne szkody. Inżynier guber-
nialny, który sprawdzał zabudowania pa-
łacowe, znajdujące się na nabrzeżu rzeki 
Czuruk Su – Zgniła Woda [krtat. Çuruk 
Su], uznał, że w celu zapobieżenia znisz-
czeniom konieczne jest 38760 ru-
bli. Taurydzka Naukowa Komisja 
Archiwalna [TUAK – Tawriczeska-
ja Uczenaja Archiwnaja Komis-
sija] powiadomiła o wyasygno-
waniu 40000 rubli w srebrze na 
remont pałacu, z których 20000 
rubli wydzielono na remont chań-
skiego meczetu, minaretu oraz 
chańskich grobowców. 

W roku 1912 inżynier Sadowski 
przeprowadził przeglądu mecze-
tu i stwierdził konieczność napra-
wienia dachu, zrobienia wiatroła-
pu i gzymsów, co oszacowano na 
632 ruble. Poważniejszy remont 
z odnowieniem niektórych ozdob-
nych gipsowych obramowań 
okiennych postanowiono odłożyć 
na przyszłość. Do wybuchu I woj-
ny światowej miejski policmajster 
Kazański comiesięcznie wysyłał 
wnioski o przydzielenie środków 
na utrzymanie zabytków, które 
wpływały nawet niemałymi su-
mami, ale remonty prowadzono 
bardzo powierzchownie. 

Po zapanowaniu na Krymie wła-
dzy sowieckiej w listopadzie 1920 
roku utworzono Państwowy Pałac-
-Muzeum Kultury Turkijsko-Tatar-
skiej na bazie Pałacu Chańskiego, 
który stał się ośrodkiem historycz-
no-etnografi cznych badań nad 
Tatarami Krymskimi oraz przechowywania materiałów ekspe-
dycji etnografi cznych z lat 20. XX wieku. Podczas prowadzenia 
prac remontowo-konserwatorskich w okresie 1923–1924 szcze-
gólną uwagę zwrócono na zabytki bachczysarajskiego pałacu. 
W Bijuk Chan Dżami wymieniono pokrycie dachowe, wzmoc-
niono wszystkie drzwi i okna.

W drugiej połowie lat 30. meczet został zamknięty. W jego 
górnej części umiejscowiono ekspozycję muzealnego oddzia-
łu archeologii miast jaskiniowych, natomiast w niższej znala-
zło się lapidarium – wystawa wzorów inskrypcji lapidarnych: 

starego piśmiennictwa, wykonanego na 
płytach kamiennych (w tym także nagrob-
ki).

W latach 1950–1960 Bijuk Chan Dżami 
przeszedł kolejny remont. Odrestaurowa-
no partie fresków na fasadach w kształcie 
ozdobnych rozet z cytatami z Koranu, 
wykonano bielenie ścian zewnętrznych, 
częściowo wymieniono pokrycie dacho-
we. Poczyniono znaczące prace mające 
na celu wzmocnienie minaretu, będącego 
w złym stanie po trzęsieniu ziemi.

W latach 2001–2010 fi rma „Obiereg” 
pod kierownictwem O. N. Kuszłyk pro-
wadziła remont zachodniego skrzydła 
meczetu, loży chańskiej i wschodniego 
minaretu. Program restauracji fasad me-
czetu i wnętrza loży obejmował kilka 
etapów. Od 2001 do 2004 roku wykonano 
remont niższej części fasady zachodniej 
ściany meczetu pod galerią. Odnowio-
no malowania z końca XVII-XVIII wieku, 
geometryczny ornament monochro-

matyczny, z fragmentarycznie 
zachowanymi malowaniami 
z późniejszych okresów. 

W latach 2003–2010 przepro-
wadzono pełen zakres prac na-
ukowo-konserwatorskich w chań-
skiej loży: fasady i wnętrza dwóch 
zachowanych pomieszczeń. Stwier-
dzono, że we wnętrzu loży prze-
waża zdobnictwo z drugiej poło-
wy XVIII wieku, z uzupełnieniami 
i zmianami z początku wieku XIX. 
Zachowało się dzięki temu, że 
w XX wieku nie było tam remon-
tu. Pomiędzy oknami i witrażami 
ocalały malowania „pod szary 
marmur” w pasy, zbliżony mo-
tywami zdobniczymi do witraży 
Bijuk Chan Dżami. Według do-
kumentów historycznych, można 
stwierdzić, że były one rekonstru-
owane w roku 1913 podczas prac 
konserwatorskich w pałacowym 
meczecie.

W roku 1967, podczas kon-
serwacji wnętrza wschodniego 
minaretu zainstalowano meta-
lową ramę, w celu wzmocnienia 
jego siły nośnej. Znajduje się tam 
nadal, destabilizując stan tech-
niczny budowli. Obecnie, aby 
zapobiec zniszczeniu minaretu, 
planuje się przeprowadzenie peł-
nego zestawu prac naukowo-re-

stauracyjnych i wykonać je w ciągu 5–10 lat.
 Chan Dżami ma szczególne znaczenie dla historii krym-

skotatarskiej architektury religijnej, ponieważ później zani-
kła praktyka stawiania dwóch minaretów (meczety XVIII-
-wieczne posiadają tylko jeden minaret), rzadziej stosowano 
system odkrytych arkad, przydających zabudowaniom lek-

Mihrab w Małym Meczecie Pałacowym.

Plan galerii Wielkiego Meczetu Chańskiego z roku 1912. 
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kości. Obecnie Wielki Meczet Chański jest otwarty dla wier-
nych.

 Do grona najstarszych zabudowań Chańskiego Pałacu 
należy Mały Meczet Pałacowy, prostokątny budynek z pu-
dełkowymi sklepieniami przykrytymi kopułą. Jako wsparcie 
pokrycia służył masywny ośmioboczny baraban z łukami 
i żaglami. W średniowiecznej architekturze żaglami (pen-
dentywami) nazywano elementy, które tworzyły przejście 
od planu kwadratu do koła, na którym opiera się kopuła. 
W tym celu po bokach kwadratu rozciągano łuki, zaś miej-
sca pomiędzy nimi i kopu-
łą wypełniano żaglami. W 
południowej ścianie znaj-
duje się nisza modlitew-
na – mihrab, tradycyjnie 
zwrócona ku Mekce, nie-
typowo ozdobiona stalak-
tytami.

Pierwotna budowla 
spłonęła w roku 1736. Kil-
ka lat później, dokładnie 
w roku 1741, na jej miej-
scu powstał nowy meczet, 
zbudowany na rozkaz cha-
na Selameta Gireja. Imię 
chana i data zakończenia 
budowy wyryto na marmu-
rowej płycie nad wejściem. 
Co ciekawe, kopuła i dach 
meczetu były pokryte oło-
wiem, a nie dachówką, jak 
pokazano na planie Willia-
ma Hastie . Dach był koloru 
szarego jak w opisie pałacu 
z roku 1800: „Niedaleko 
złotej fontanny meczet 
pokryty ołowiem”. Ściany 
meczetu, wcześniej bielo-
ne zaprawą wapiennym, 
oczyszczono w począt-
kach XX wieku przy okazji 
prac restauracyjnych pod 
kierownictwem architekta 
Niekrasowa. Pod zaprawą 
odkryto malowanie farba-
mi klejowymi, imitujące 
oblicowanie ścian na wzór 
szarozielonego marmuru. 
Jest to motyw prostych, 
szerokich linii jasnosza-
rych, czarnoszarych i zie-
lonych tonacjach. Ściana 
dzieli się na duże kwadra-
ty, zapełnione podobny-
mi liniami, idącymi wertykalnie oraz ukośnie. Zamalowanie 
ocalało jedynie na południowej ścianie i fragmentarycznie na 
zachodniej. 

W latach 1960–1964 przeprowadzono odbudowę głów-
nego kompleksu pałacowego na dużą skalę. Podstawowym 
zadaniem konserwatorów Małego Meczetu Pałacowego było: 
pełne wzmocnienie zachowanych fragmentów i dopasowanie 
miejsc ubytków, pozostałą powierzchnię równomiernie po-
malować w ogólnym tonie zachowanego wykończenia, wsta-
wić zniszczone witraże. Dzięki temu historycznie uformowa-
na struktura planowania stała się decydującym czynnikiem 
zabezpieczającym ciągłość architektoniczno-urbanistycznej 
tradycji XVI–XVIII- i XIX–XX-wiecznej. Najważniejszy wpływ 

na układ miasta wywarło to, że większa część tych budowli 
powstała w jego starej części, gdzie podstawową rolę odgry-
wa Chański Pałac. 

Elwis Osmanow 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 

Fot. Autor i Qırımtatar  
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TATARSKA OPOWIEŚĆ
Powieść Cengiza Dağcı (1920–2011) „Biz Beraber Geçtik Bu Yolu” (Razem przeszliśmy tę drogę) ukazała się w roku 1996. 
Podobnie jak kilka poprzednich utworów tego krymskotatarskiego pisarza, tworzącego w języku tureckim, nawiązuje do 
osobistych przeżyć autora z dzieciństwa spędzonego na Krymie oraz z okresu II wojny światowej. Losy sześćdziesięciokil-
kuletniego, mieszkającego w Londynie Ismaila Tavli przeplatają się z listami napisanymi przez bohatera na froncie. Książka, 
na tle dramatycznych wydarzeń II wojny światowej, przedstawia historię miłości pomiędzy młodą łączniczką Armii Krajowej 
a Tatarem Krymskim, ubranym w hitlerowski mundur. Poniższy fragment opowiada o dzieciństwie Ismaila i realiach Półwy-
spu Krymskiego w latach dwudziestych XX wieku.

Cengiz Dağcı

RAZEM PRZESZLIŚMY TĘ DROGĘ

Pierwszy dzień szkoły był najszczęśliwszym momentem 
w krótkim życiu Ismaila. Ojciec przywiózł mu z miasta ze-
szyty, kolorowe kredki i książki z obrazkami. Chłopiec lubił 
książki. W zasadzie to lubił obrazki, bo nie potrafi ł jeszcze 
przeczytać opowiadań pod nimi. Zresztą, nie musiał czytać, 
oglądając ilustracje, sam w głowie tworzył do nich historie. 
Czas jednak mijał, a wraz z nim, choć część duszy Ismaila 
była radosna, to druga stawała się smutna. 

Ojciec Ismaila miał drewniany sklep na miejskim targu. 
Sprzedawał owoce i warzywa przywożone wozami przez 
okolicznych wieśniaków. Interes był całkiem spory. Spędzał 
w pracy całe dnie i późnym wieczorem na wpół żywy wracał 

do domu. Po powrocie kładł się, niczym ciężki drewniany 
pień, na niewielkim kilimie przed piecykiem. Matka Ismaila 
ściągała mu buty, rozpinała guziki przy kołnierzyku koszuli. 
Ojciec nie miał siły nawet się umyć. Kobieta zanurzając ręcz-
nik w ciepłej wodzie, ścierała mu z rąk i twarzy kurz albo 
resztki ziemi z ziemniaków, które sprzedawał. Ismail widział 
ojca rzadko. Był to dla niego człowiek pełen tajemnic.

Pewnego wieczoru ojciec wrócił z targu tak jak zwykle, 
lecz jego zmęczenie było inne niż do tej pory, nie przypo-
minało tego, które Ismail znał. Matka też to zauważyła. Nie 
ściągnęła ojcu butów, nie obmyła twarzy. Usiadła w kącie 
wystraszona i czekała. Ojciec nie miał ochoty do rozmów. 
Kiedy się ściemniło, kobieta wstała i zapaliła lampę w izbie. 
Dzięki światłu Ismail mógł lepiej zobaczyć strapioną twarz 
taty. 

– Marzenia się skończyły – te słowa wyszły z ust ojca 
bardzo powoli, a towarzyszył im taki smutek i bezsilność, 
że miało się wrażenie, jakby to runęły nie marzenia, ale on 
sam. Ismail nic z tego nie rozumiał. [...] Następnego dnia 
stan ojca się nie poprawił. Nie poszedł też do pracy. Przez 
cały dzień siedział na małym kilimie. Pomimo panującej 
w domu atmosfery niepokoju Ismail próbował przekonać 
siebie samego, że jest najpiękniejszym dzieckiem matki 
i Boga. Wszystko jednak na marne...

„Kim ty jesteś? – pytał się w myślach. – Kim jesteś?” Na 
głosy z jego duszy nakładały się pytania innych: „Kim ty 
jesteś?” Nie był w stanie odpowiedzieć jak zwykle, że jest 
najpiękniejszym dzieckiem matki i Boga. Nie mógł. Jak mo-
głoby mu to przejść przez gardło, gdy ona płakała skulona 
w kącie. Płacząca matka nie może mieć pięknego dziecka. 
Kiedy patrzył na jej łzy, w głowie kłębiły mu się nowe py-
tania, na które nie potrafi ł znaleźć żadnej odpowiedzi. Był 
tylko on i gęsta, niemal namacalna cisza.

Niespodziewanie dom odwiedziła ciotka. Ismail bardzo 
ją kochał. Była czuła i radosna. Kiedy z nim rozmawiała, jej 
oczy były roześmiane i emanowała takim ciepłem, że mo-
głaby roztopić nie tylko troski, ale i największe lody. [...] 
Tamtego wieczoru Ismail dowiedział się od niej, że sklep 
ojca został zamknięty. 

Przed nadejściem kalendarzowej zimy miasto ogarnął 
siarczysty mróz i trzymał przez wiele dni. Potem spadł 
śnieg. Skończył się opał. Matka wygrzebała z dna słoika 
resztki wołowego tłuszczu i usmażyła chlebowe placki. Oj-
ciec zaś, zupełnie oderwany od rzeczywistości, całymi dnia-
mi siedział na kilimie, modląc się. Nie było śpiewów, zapo-
mniano o obrzezaniu, zapomniano o świętach, lecz wszyscy 
jeszcze żyli. Zwłaszcza matka. […] Wstawała rano, jeszcze 

Czengiz Daadży ok. roku 2009 w Londynie i w roku 1945 
we Włoszech (na górze).
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przed wschodem słońca, otulała głowę wełnianym szalem, 
przewieszała przez ramię worek i wyruszała w drogę. Nie, 
nie wychodziła, żeby żebrać. Szła na tory kolejowe biegnące 
na obrzeżach miasta. Tam zbierała kawałki węgla, które wy-
padły z wagonów. Pod wieczór wracała do domu, rozpalała 
w piecyku i podgrzewała wodę. Zamiast herbaty na stole był 
tylko suchy chleb i ciepła woda. Kto wie, być może w przy-
szłości czekały ich jeszcze szczęśliwe dni. Matka zakasując 
rękawy do roboty, szorowała podłogę, łatała potargane ko-
szule męża i Ismaila, odśnieżała podwórze. Jakby mało mia-
ła zmartwień, pewnego wieczoru, kiedy wracała do domu, 
dopadł ją męczący kaszel. Nie rozpaliła ognia. Przykucnę-
ła przy zimnym piecu. Kaszlała, kaszlała i kaszlała. Kaszel 
wychodził głęboko z jej piersi. Ojciec położył dłonie na jej 
czole, a potem wziął ją na ręce i zaniósł do sypialni. Miała 
gorączkę. Według słów ojca, nie tylko czoło, ale całe ciało 
matki płonęło od środka. [...]

No cóż, marzenia marzeniami, a życie życiem... Nie za-
wsze idą ze sobą w parze. Jeszcze przed roztopami, kaszel 
matki nagle ustał. Ojciec nadstawił ucha i stanął pod scho-
dami. Nie słysząc dochodzących z góry odgłosów, poszedł 
do sypialni. Wzrok Ismaila utkwił na schodach. Był przeko-
nany, że rodzice zejdą razem, trzymając się pod ramię, lecz 
ojca nie było na schodach. Matki zresztą też. Minuty mija-
ły niczym długie godziny. Nagle pojawił się ojciec. Matki 
wciąż nie było. Mężczyzna wyglądał, jakby zobaczył śmierć. 
Co więcej, jakby ją przytulił i pocałował. Po pożegnaniu na 
twarzy pozostał mu jeszcze jej blady kolor, a ręce trzęsły się 
nerwowo. Długo stał na szczycie schodów, potem niczym 
cień śmierci powoli zszedł na dół. Stanął pod oknem i mil-
cząc, wpatrywał się w padający śnieg. 

Dlaczego? Czy mama zniknęła? Czy gdzieś sobie poszła? 
Ismail chciał wiedzieć wszystko. Nie dawało mu to spokoju. 
Może mama spała. Podszedł do okna i chwycił ojca za rękę.

– Tato – odezwał się. – Mama śpi?
Ojciec, nie odrywając wzroku od padającego w ogrodzie 

śniegu, odpowiedział:
– Tak, śpi... – jego głos dochodził z serca, serca pełnego 

smutku. Czy śpiąca matka może być powodem trosk ojca?
– Kiedy się obudzi?
– Mama się nie obudzi. Umarła – odpowiedział.
Ismail – zupełnie tak, jak ojciec – zapatrzył się w padają-

cy w ogrodzie śnieg. Czym była śmierć? Świat jest ogromny, 
śnieżnobiały, na zewnątrz pełen bólu, ale i śmiechu, miłości 
oraz narodzin. Teraz matka Ismaila niczego już nie zobaczy. 
Nie powie już: „Kiedy ktoś zapyta cię, kim jesteś, powiedz 
mu, że jesteś najpiękniejszym dzieckiem swojej matki”. Wy-
gląda na to, że na świecie działy się takie rzeczy, o których 
Ismail nie miał jeszcze pojęcia. 

Następnego dnia przyszła ciotka. Dom był w żałobie. 
Ojciec był w żałobie. Nawet piec był w żałobie, ale ciot-
ka wchodząc do środka, nagrodziła Ismaila słodkim uśmie-
chem i natychmiast przegoniła wszystkie troski. Mało tego, 
uśmiechając się, powiedziała:

– Nie będę się zamartwiać i smucić. To prawda – ludzie 
płaczą, gdy napotkają na pytanie bez odpowiedzi czy na 
problemy, których nie potrafi ą rozwiązać, ale życie toczy 
się dalej. 

I tak też się stało. Ciotka trzymając Ismaila za rękę, za-
prowadziła go do sypialni. Tam usiedli przy łóżku, na którym 
leżała matka. Kobieta odsłoniła skrawek białego prześciera-
dła zasłaniającego ciało. Oboje patrząc na twarz zmarłej, 
w ciszy łykali łzy. Dom wciąż pogrążony był w żałobnej ci-
szy, lecz z zewnątrz dochodziło krakanie wron siedzących 
na gałęziach drzew. 

Następnego ranka ojciec z dwoma mężczyzn znieśli ciało 
matki na parter. W domu zgromadziły się sąsiadki. W zacisz-

nym miejscu ogrodu wbito w ziemię cztery pale, a pomię-
dzy nimi rozwieszono białe prześcieradło. Położono na nim 
ciało zmarłej i obmyto je ciepłą wodą. Ciotka nie poszła na 
pogrzeb. Razem z innymi kobietami została w domu. Ismail 
szedł za czterema mężczyznami i ojcem niosącymi na ra-
mionach trumnę. W nocy spadł śnieg, ale rano się ociepliło 
i chłopiec zapadał się w mokrych zaspach. Z każdym kro-
kiem albo słyszał głos matki, albo widział przed oczami jej 
twarz. Kiedyś zapytał ją: „Dlaczego nazwałaś mnie Ismail? 
– To nie ja, to ojciec wybrał dla ciebie takie imię – odpowie-
działa. Dlaczego? – Dawno temu, żył w tym mieście słynny 
Ismail...” 

Teraz, idąc za trumną matki, Ismail myślał o tym znanym 
człowieku: „Ciekawe czy słynni ludzie też umierają”.

Cmentarz był jakby innym światem – zimnym, białym, 
cichym. Cmentarne pagórki były pokryte śniegiem, a na-
grobki z białymi, śnieżnymi czapami stały, niczym strażni-
cy ciszy, na warcie. I tylko na skraju cmentarza czekał na 
matkę Ismaila otwarty, pusty dół. Do tamtej pory nigdy nie 
wchodził na cmentarz. To nie było miejsce dla dzieci. Teraz 
jednak nie było innego wyjścia... Stanął z tyłu, kiedy czte-
rej mężczyźni i ojciec opuścili trumnę na skraj wykopanego 
dołu i przytrzymując ją za rogi, zmówili ostatnią modlitwę. 
Potem złożyli ciało matki do grobu i przysypali czarną zie-
mią. [...] 

Wydawało się, że umieranie nie jest tak trudne i zagma-
twane jak życie. Po powrocie do domu ojciec znów zajął 
miejsce przy oknie i wpatrywał się w padające płatki śniegu. 
Ciotka, jakby nie chcąc zostawić w domu śladów śmierci, 
wietrzyła w ogrodzie prześcieradła, zapaliła w piecu, wy-
prała pościel, ręczniki i koszule, zamiotła podłogi. Gdy się 
ściemniło, owinęła Ismaila wełnianym szalem, założyła mu 
fi lcową czapkę i gruby płaszcz.

– Pójdziesz ze mną – powiedziała do chłopca.
Dokąd? Ismail nie wiedział, nawet się nad tym nie zasta-

nawiał. Dokąd by nie poszli, na pewno będzie tam lepiej niż 
w domu. Ojciec stał przy oknie. Ciotka przed wyjściem ob-
róciła się i długo wpatrywała się w jego plecy, jakby chciała 
coś z nich wyczytać.

– Sytuacja w kraju jest zła – powiedziała.
Ojciec nie odezwał się słowem, dalej stał odwrócony ple-

cami.
– Bardzo zła – powtórzyła.
Gdy i to nie wywołało w mężczyźnie żadnej reakcji, do-

dała:
– Ale prędzej czy później znajdzie się ktoś, kto to wszyst-

ko naprawi.
– Kto? – zapytał ojciec, nie odrywając wzroku od pada-

jącego śniegu.
Ciotka wzruszyła ramionami i odpowiedziała:
– Nie wiem. Może sam Stalin. A jak on nie pomoże, to 

Hitler znajdzie jakieś rozwiązanie.
Kim był Hitler? Tego Ismail też nie wiedział.

Cengiz Dağcı 
Tłumaczenie z jęz. tureckiego: Joanna Florek 
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Kırımlı Yigit (Edige Kırımal-Szynkiewicz)

W ODPOWIEDZI UKRAIŃSKIM 
IMPERIALISTOM (3)
W tym artykule odpowiemy jeszcze tylko na niesłuszny zarzut 
pod adresem krymskiego publicysty P. Selima Ortaya. P. Selim 
Ortay, w swej pracy pod tytułem „O niepodległość Krymu”, po-
ruszając kwestię krymsko-ukraińską, użył następującego zda-
nia: „Krym jest słabszy niż Ukraina, ale jest wielu słabych, któ-
rzy dotknięci do żywego potrafi ą nie tylko zaszkodzić znacznie 
silniejszym, ale stworzyć dla napastnika taką sytuację, z której 
nie może on wybrnąć”. P. Ortay, „grozi dywersją” woła p. Hałaj-
czuk w niewłaściwej interpretacji powiedzenia naszego publi-
cysty. Zarzut p. Hałajczuka jest zupełnie niesłuszny, gdyż po-
mieszał on możliwości z zamiarami, a środki odwetowe nazwał 
dywersją. Zgodne jest to wprawdzie z intencjami p. Hałajczuka, 
ale koliduje z ogólnie przyjętym słownictwem. 

W czwartym artykule zatytułowanym „Czy możliwe jest 
niezależne państwo tatarskie na Krymie?” p. Hałajczuk wysu-
wa twierdzenie, że „kwestia niezależności Krymu nasuwa całą 
garść wątpliwości”. Twierdzenie to poprzedza uwaga: „Ukraina 
zgodziłaby się na niezależność Krymu”, lecz „na pełną i rzeczy-
wistą niepodległość tatarskiego Krymu”. 

Niestety z całą stanowczością musimy wyrazić tu powątpie-
wanie o szczerości ostatniego zdania p. Hałajczuka, gdyż jak 
widzieliśmy poprzednio, większość jego „postulatów”, traktu-
jących o przyłączeniu Krymu do Ukrainy oparta jest wyłącz-
nie na tendencjach czysto imperialistycznych („uzasadnienia” 
ekonomiczne, etniczne, strategiczne, groźba inwazji wojennej, 
blokady handlowej itd.). Nie mają one nic wspólnego z kwestią 
możliwości lub niemożliwości istnienia Krymu jako państwa 
Niepodległego. Twierdzenie to przypomina niezręcznie trzy-
maną tarczę, mającą ukryć właściwe imperialistyczne zamiary 
p. Hałajczuka i jemu podobnych – kandydatów na imperiali-
stów ukraińskich. Zwłaszcza że dalej nazywa p. Hałajczuk Krym 
„terytorium ukraińskim” i „kresową ziemią Ukrainy”. Gdyby 
wreszcie p. Hałajczuk naprawdę szczerze pragnął ujrzeć nie-
podległe państwo Krymskie, nie występowałby zapewne z tak 
wrogą pasją przeciwko racji bytu niepodległościowego ruchu 
krymskiego, nie podrywałby współpracy krymsko-ukraińskiej 
na płaszczyźnie prometeizmu, nie krytykowałby z uprzedze-
niem prac krymsko-tatarskich publicystów, a też wyciągnąłby 
z przebiegu krymskiego ruchu narodowego logiczny i konse-
kwentny wniosek o konieczności powstania niepodległego 
Krymu. 

Jeżeli zaś chodzi o „garść wątpliwości” w odniesieniu do 
kwestii niezależności Krymu, to składa się ona u p. Hałajczuka 
z następujących zarzutów i zastrzeżeń:

Tatarzy krymscy – pisze on – żądają „niezależności Krymu 
przy przychylnym poparciu zachodnioeuropejskiego mocar-
stwa lub Stan. Zjedn. Amer. Półn. pod postacią mandatu Ligi 
Narodów”, ironicznie dorzuca przy tym „czy można pogodzić 
takie pojęcia, jak niezależność i mandat, zrozumiałyby niektóre 
koła tatarskie lepiej, gdyby bliżej zaznajomiły się z losem swo-
ich współwyznawców z Syrii i Palestyny”. 

Stawiając kwestie w tej płaszczyźnie, p. Hałajczuk za-
pomina widać o dziejach własnego narodu i o tem fakcie, 
że Ukraina sama dwukrotnie musiała oprzeć się nie tylko 
o uznanie, lecz i o siłę militarną trzeciego mocarstwa (za cza-
sów „niepodległościowego” rządu Skoropadskiego o Niemcy, 
a następnie o Polskę – umowa kwietniowa, w historycznej zaś 
przeszłości o Chanat Krymski i Szwedów). Stąd nasuwa się 
wątpliwość czy i w przeszłości w decydującej walce z imperia-

lizmem rosyjskim nie wypadnie Ukrainie szukać poparcia mo-
carstw trzecich, nie mówiąc już o niezbędności współdziałania 
z narodami Prometeusza – a w tym rzędzie i z Krymem. Że zaś 
Tatarzy krymscy, w swej słusznej walce o niepodległość Kry-
mu pragną poparcia Ligi Narodów, jest zupełnie zrozumiałe. 
Krymianie bowiem, w razie uzyskania niepodległości, chcieliby 
mieć jej gwarancję ze strony europejskich mocarstw, tak samo, 
jak dziś Szwajcaria żąda gwarancji jej neutralitetu. Błędnym jest 
również przeprowadzać analogię między Krymem a Palestyną 
i Syrią, które były częścią terytorium zwyciężonego przez En-
tentę Imperium tureckiego, traktowanego przez Ententę jako 
zdobycz, jako tereny kolonialne, niezdolne do samodzielnego 
istnienia, stąd narzucono im mandaty, a niepodległość ich fak-
tycznie nie była proklamowana, ani zagwarantowywana. 

Używając wyrazu mandat, emigracja polityczna Krymu ro-
zumiała jedynie formę gwarancji niepodległości. Nie wyklucza 
to również, że sprawa tej gwarancji może być rozstrzygnięta 
w inny sposób, na przykład na drodze całkowitego uznania 
niepodległości Krymu i wzajemnej gwarancji jego neutralite-
tu przez państwa czarnomorskie. Lecz z chwilą, gdy jedno z 
tych państw, nie zechce uznać z jakichkolwiek bądź powodów 
(zwłaszcza imperialistycznych) niepodległości Krymu, kwestia 
gwarancji jego suwerenności stanie się szczególnie aktualną i 
będzie przeniesiona na forum Ligi Narodów. 

Wytyczne politycznego programu krymskiej emigracji poli-
tycznej są jasne i wyraźne. Żądanie niepodległości jest zasad-
niczym postulatem, jeżeli zaś chodzi o formy zagwarantowania 
niepodległości, to o tym zadecyduje ostatecznie przyszła Kon-
stytuanta Krymu, oparta o wolę Narodu i jego suwerenność. 

Stąd nie trzeba dowodzić, że ziemie krymskie (nie „ukraiń-
skie”, jakimi chciałby je widzieć p. Hałajczuk) po odzyskaniu 
niepodległości nie będą i nie mogą być żadnym terenem ko-
lonialnym. Przyznajemy rację p. Hałajczukowi, że Akjar (Sewa-
stopol) w warunkach niepodległego Krymu „nie śmie być bazą 
cudzej fl oty”, w tym rzędzie i ukraińskiej.

Jeżeli zaś chodzi o pogróżki p. Hałajczuka, że „Ukraina nie 
dopuści, by Tatarzy krymscy decydowali o kwestii mandatu”, 
to po pierwsze nigdy Krymianie nie myśleli o takim kolonial-
nym mandacie, który oddałby Akjar na bazę cudzej fl ocie, 
po drugie oświadczamy z góry i kategorycznie, że nikt nie 
będzie dyktował przyszłemu Krymowi sposobów postępowa-
nia, gdyż to przeczyłoby zasadzie jego suwerenności. Zresztą 
z kwestii mandatu wysuwanej przez p. Hałajczuka nie wynika, 
że Krym nie może istnieć jako niepodległe państwo. 

Drugim z „garści wątpliwości” p. Hałajczuka jest twier-
dzenie, „że niepodległy Krym w przyszłości może wpaść w 
mniejszą lub większą zależność od Turcji”, że łatwo na „nie-
podległym” Krymie mogą załopotać tureckie sztandary. „Tezę” 
tę popiera p. Hałajczuk rozważaniami o rzekomym niebezpie-
czeństwie pantiurkizmu „kryjącym w sobie możliwości, które 
na razie trudno ocenić”, gdyż „istnieje koncepcja państwa, 
które obejmowałoby wszystkie ziemie zamieszkałe przez tiur-
ko-tatarskie narody”, i „że w 1918 r. przedstawiciel krymskiego 
rządu w Istambule rozmawiał nawet z Wysoką Portą w sprawie 
przyłączenia Krymu do Turcji w tej czy innej formie (Denikin 
„Oczerki” III)”.

Dziwnym jest słyszeć tego rodzaju twierdzenie z ust współ-
czesnego publicysty ukraińskiego, stojącego na platformie nie-
podległości Ukrainy. Brednie te, jak wiadomo przecież, są starą 
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bronią rosyjskich imperialistów rozmaitych kolorów, używaną 
z jednej strony przeciw t. z. „separatyzmowi” narodów tiurko-
-tatarskich w Rosji, z drugiej zaś w celu przyłączenia do Rosji 
Istambułu.

Radzimy p. Hałajczukowi, zamiast zajmować się poszuki-
waniem przykładów koncepcji pantiurkizmu w „Oczerkach” 
Denikina, zaznajomić się lepiej z pracą leadera niepodległo-
ściowego ruchu Azerbejdżanu Mehmed Emin Bey Resul Zade 
„O Panturanizmie”. Odpowiada w niej autor na bezpodstaw-
ne zarzuty rosyjskich imperialistów (dotyczą one nie tylko 
Tiurko-Tatarów, lecz i Ukraińców, gdyż operując pojęciem 
pantiurkizmu Kiereński, na przykład pisze – „Kaukaz odda-
je się Gruzinom, Góralom i Azerbejdżańczykom, Małorosję 
– Ukraińcom, Syberię – Jakutom, Buriatom i innym narodo-
wościom. Całą Rosję zza Wołgi poczynając od Orenburga 
i Syberii aż po Pamir I Turkiestan – pantiurkistom, tj. sojuszowi 
kazańskich Tatarów z Kemalistami, analizuje niepodległościo-
we ruchy tiurko-tatarskich narodów i udowadnia, iż tz. pani-
slamizm i pantiurkizm są koncepcjami równie martwymi, jak 
panslawizm, rozwój zaś świata tiurko – tatarskiego idzie w 
kierunku wyzwalania niepodległości poszczególnych narodów 
– (Krym, Azerbejdżan, Idel – Ural, Turkiestan). Dodać również 
należy, że zdaniem Mehmed Emin Bey´a Resul Zade przebieg 
ten przypomina ewolucję, jaką przeszedł świat słowiański. 

Twierdzenie Denikina, że poseł krymski w Istambule miał 
interweniować do Wysokiej Porty w sprawie przyłączenia 
Krymu do Turcji, powtarzane ślepo przez p. Hałajczuka, jest 
bezpodstawne i niezgodne z rzeczywistością. Poseł bowiem 
krymski, stojący na gruncie suwerenności Krymu, takiej 
a tym bardziej ofi cjalnej rozmowy nigdy nie przeprowadzał 
z Wysoką Portą. 

Dziś bardziej stosownym byłoby powiedzieć raczej o niere-
alnej wprawdzie, lecz istniejącej koncepcji panukrainizmu re-
prezentowanej przez grupę Ukraińców, których tubą stało się 
pióro p. Hałajczuka. 

P. Hałajczuk powinien pamiętać, iż ostrze jego błędnych ro-
zumowań o niebezpieczeństwie pantiurkizmu godzi nie tylko w 
Krym, lecz i w inne tiurko-tatarskie narody reprezentowane w 
Prometeuszu, za co nie podziękują mu ani przedstawiciele tych 
narodów, ani jego rodacy z płaszczyzny prometeizmu. 

Bezpodstawny jest również zarzut p. Hałajczuka pod adre-
sem Turcji, gdzie należałoby szukać uznania niepodległościo-
wej koncepcji Ukrainy, zamiast dopatrywać się uprzedzeń. Kto 
zna bowiem historię Turcji z trzech ostatnich dziesięcioleci, ten 
nie będzie kwestionował faktu, że ani Turcja sułtańska, któ-
ra czynnie wystąpiła w osobie wezyra Talat Bey´a w obronie 
słusznych praw Tatarów krymskich ani tym bardziej Turcja re-
publikańska, nigdy nie uczyniła żadnego kroku, mogącego być 
powodem do posądzenia ją o zamiary zagarnięcia Krymu, lub 
ugruntowania tam swych wpływów. W przeciwnym bowiem 
razie Kemal Atatiurk; nie opierałby przeszłości Turcji jedynie o 
rozwój Anatolii, a szukałby dróg do opanowania północnych i 
północno-wschodnich brzegów czarnomorza.

Że Krym stanowi cząstkę 60-milionowego świata tiurko-
-tatarskiego, to nie tylko stan ten nie zagraża koncepcji nie-
podległości Krymu, lecz gwarantuje nawet jej pomyślne 
urzeczywistnienie. W tym poniekąd siła krymskiego ruchu nie-
podległościowego, którą skojarzył nieszczęśliwie p. Hałajczuk z 
efemerydą pantiurkizmu.

Świat tiurko-tatarski nie ma zamiaru zjednaczać wszystkich 
narodów tiurko-tatarskich w jedną państwowość, ponieważ by-
łoby to rzeczą w obecnych warunkach fantastyczną i niereal-
ną. Natomiast świat ten pragnie widzieć wszystkie swe kraje i 
narody, a w tym rzędzie i Krym, wyzwolone i niezależne. Stąd 
imperialistyczne zamiary Ukrainy w stosunku do Krymu spoty-
kają bezwzględnie odpowiednio żywą reakcję ze strony świata 
tiurko-tatarskiego. 

Myślimy, że żaden ze zdrowo patrzących Ukraińców nie 
zgodziłby się, aby przyszła Ukraina zaangażowana w szeregach 
problemów na północy, poszła na zatarg tam, gdzie należy jej 
szukać oparcia i przyjaźni. 

Trzecią „wątpliwością” wysuwaną przez p. Hałajczuka jest, 
kilkakrotnie stawiane przez niego twierdzenie, że Tatarzy 
stanowią dziś na Krymie procentową mniejszość w stosun-
ku do ogółu jego mieszkańców. Odpowiedzieliśmy już na to 
w jednym z poprzednich artykułów. Powtórzymy tu tylko, iż 
Tatarzy stanowią dziś na Krymie większość wśród stałych 
mieszkańców, naród zaś krymsko-tatarski (nie wliczając anty-
rosyjsko nastawionych mniejszości narodowych, jak Karaimi 
i inni, którzy solidaryzują się całkowicie z dążeniami niepod-
ległościowymi Tatarów) przekracza dziś liczbę 2 milionów, co 
dostatecznie gwarantuje przyszłemu niepodległemu Krymo-
wi absolutną większość tatarską, zwłaszcza gdy zakłada się 
w programie politycznym niepodległościowców krymskich 
– punkt: „Powrót na Krym Tatarów zmuszonych opuścić 
Ojczyznę”. 

Istnienie wreszcie niepodległego Krymu, z absolutną więk-
szością tatarską, uznającą zgodnie ze stanowiskiem Kurułtaju 
z 1917 r. równouprawnienie wszystkich narodowości Krymu, 
wyklucza możliwość „panowania rosyjskiego” na Krymie czy 
„hegemonii rosyjskiego elementu” zarówno jak i „poważne ro-
syjskie wpływy”, jakie przewiduje p. Hałajczuk. 

Niestety – publicysta ukraiński w swym imperialistycznym 
zapędzie prześcignął nawet swe nieuzasadnione zarzuty; „Nie 
możemy ograniczyć się do pasywnej obserwacji tego ciekawe-
go eksperymentu” (stworzenia przez Krymian niepodległego 
Krymu – K.Y.). „Na eksperymenty nie mamy czasu – dość ich 
robiono już w latach 1917–1921. Widzieliśmy wówczas, jak wy-
glądała Ukraina sfederowana z Rosją socjalistyczną, anarchi-
styczną, bez armii, bez Krymu” pisze on. 

Konstatujemy, że powyższe zdanie ukraińskiego publicysty 
zawiera w sobie negację krymskiego ruchu niepodległościo-
wego. W powiedzeniu tym p. Hałajczuk zerwał z siebie maskę 
obłudnych argumentów i dowodów i pokazał właściwe oblicze 
imperialisty, pragnącego by za wszelką cenę, wbrew wszelkim 
prawom i zasadom, przyszła Ukraina okupowała Krym. 

Ponieważ odpowiedzią na ostatnie twierdzenie p. Hałaj-
czuka jest całość materiału zawartego w naszych artykułach, 
nie będziemy jej tu powtarzać, a w tym miejscu, zapytamy 
natomiast kategorycznie emigrację polityczną Ukrainy, czy 
ona godzi się z tym twierdzeniem ukraińskiego publicysty? 
Czy można uważać ruch niepodległościowy Krymu jedy-
nie za niepożądany dla Ukrainy. „Eksperyment”, do które-
go ona „nie może ograniczyć się pasywną obserwacją”? Czy 
p. Hałajczuk dalej jest wyrazicielem myśli niepodległościowej 
ukraińskiej? Czy wreszcie słowa p. Hałajczuka nie są słowami 
prowokatora, zarówno w stosunku do krymskiego jak ukraiń-
skiego ruchu niepodległościowego? Czekamy więc i żądamy 
odpowiedniej reakcji na wystąpienie p. Hałajczuka szerszych 
kół politycznych ukraińskich. 

Na zakończenie p. Hałajczuk wyraża jeszcze jedną „wątpli-
wość”, będącą poniekąd próbą „uzasadnienia” jego twierdze-
nia o „krymskim eksperymencie”. „Tatarzy krymscy, pisze on, 
nigdy nie potrafi li utworzyć nawet na krótki okres naprawdę 
niezależnego, naprawdę tatarskiego państwa, dlatego nie mo-
żemy uwierzyć, że potrafi ą oni osiągnąć to w przyszłości”. 

Gdyby słowa te napisał publicysta amerykański mało zazna-
jomiony z historią narodów Europy Wschodniej, uważalibyśmy 
za potrzebne odpowiedzieć na to twierdzenie wyjaśnieniami. 
Lecz ukraińskiemu publicyście wystarczy wskazać na jego obo-
sieczną broń, godzącą nie tyle w krymski, jak raczej w ukraiński 
ruch niepodległościowy. Powiedzenie to bowiem jest niestety 
bardziej stosowne do Ukrainy, która w przeciwstawieniu Kry-
mowi nigdy nie tworzyła w przekroju historycznym, napraw-
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dę ukraińskiego, naprawdę niepodległego i ustabilizowanego 
państwa. 

Ostatni artykuł p. Hałajczuka zatytułowany „Jedynie możli-
we rozwiązanie. Autonomia Krymu pod ukraińską zwierzchno-
ścią” („Diło” z dn. 14 XII 37 r.) zawiera w sobie imperialistyczne 
propozycje, skierowane do Tatarów krymskich wyrzeczenie się 
swych dążeń niepodległościowych i zgodzenia się na okupa-
cję Krymu przez przyszłą Ukrainę. W zamian za to ukraiński 
publicysta „hojnie” proponuje Tatarom Krymu … autonomię 
kulturalno-oświatową. 

Propozycja dość naiwna, a zarazem szalona i niesprawiedli-
wa. 

Momenty, którymi usiłuje p. Hałajczuk poprzeć swą nie-
uzasadnioną propozycję, sprowadzają się do twierdzenia, 
że „Ukrainie potrzeba krymskich portów i surowców”, nale-
ży również by „w sprawach wojskowych Krym był związany 
z Ukrainą”, by wreszcie Akjar (Sewastopol) był bazą ukraiń-
skiej fl oty. Oto „momenty” – „ekonomiczny” i „polityczno-
-strategiczny”, krótko zaś mówiąc, zaborczo – imperialistycz-
ne, które przekonywują p. Hałajczuka o „prawie” inkorporacji 
Krymu dla Ukrainy. „Wojskowe i morsko – handlowe sprawy 
– to dwa resorty, ciągnie dalej p. Hałajczuk, które w obopól-
nym interesie, Krym musiałby odstąpić ukraińskiemu rządowi; 
trzeci bezpośrednio związany z nim – to szlak ogólnopań-
stwowego znaczenia, czwarty zagraniczna polityka”. Tatarom 
zaś pozostaną sprawy „kulturalno-narodowościowe”. „Nie 
mając większości na Krymie (o ile można wierzyć sowieckim 
statystykom). „Ukraińcy – pisze p. Hałajczuk – staraliby się 
(i to tylko staraliby się – K. Y.) oddać krymskie autonomiczne 
organy w ręce Tatarów”.

Że chodzi tu ukraińskiemu kandydatowi na imperialistę, 
nawet nie o autonomię narodu tatarskiego, a o coś węższego 
jeszcze, zdradza jedno z jego dalszych twierdzeń: „Z punktu 
widzenia ukraińskiego, zdaje się, że nawet lepiej by było, żeby 
sprawy wewnętrzne Krymu, które ze względu na narodowo-
ściowy skład kryją w sobie możliwości różnych konfl iktów, po-
zostawić autonomicznej władzy, nie ściągając na siebie odpo-
wiedzialności i ewentualnie wrogiego nastroju”. 

Z reasumcji rozumowań p. Hałajczuka wynika, iż chciałby 
on widzieć Krym – wprost jako kolonialną prowincję Ukrainy, 
gdzie Tatarom byłoby przeznaczone odegranie roli tarczy 
i brzeszczota w urzeczywistnianiu celów przyszłej koloniza-
cyjnej polityki p. p. Hałajczuków. Kandydaci na imperialistów 
ukraińskich widać pragną, by przyszła Ukraina zajęła na Krymie 
miejsce obecnego ciemiężcy Krymu i Ukrainy – imperializmu 
rosyjskiego. Mają naprawdę niezły apetyt imperialistyczny, 
(przez co, nawiasem mówiąc, wystawiając szczególnie niepo-
chlebną rekomendację szczerości ukraińskiego ruchu niepod-
ległościowego) za apetyt ten zresztą płacą utratą logicznego i 
konsekwentnego sposobu myślenia.

Przecież dziecinnie naiwnym wprost jest na serio myśleć, że 
Tatarzy krymscy, mający nieporównanie większą i silniejszą od 
Ukraińców, tradycję historyczno-państwową, których ruch nie-
podległościowy, skropiony krwią tysiąca niepodległościowców 
krymskich, trwa od przeszło pół wieku, zgodziliby się kiedykol-
wiek dobrowolnie oddać swój kraj na pastwę imperializmu, a 
zwłaszcza ukraińskiego. 

Krymski publicysta p. Selim Ortay odpowiedział w swoim 
czasie na propozycję sfederowania Krymu z Ukrainą słowami: 
„Krym w żadnym okresie historii nie był zależny od Ukrainy. Po-
łączenie się Krymu z Ukrainą na zasadach federacji byłoby dla 
niego pozostawieniem swego losu i swoich praw niepewnemu 
biegowi wypadków, byłoby wciągnięciem tego małego kraju 
w orbitę obcych mu interesów i tarć politycznych, co zawsze 
mogłoby grozić katastrofą. Poza tym nikt nie mógłby Tatarom 
zaręczyć, że na czele Ukrainy będzie stał taki rząd, który będzie 
szanował prawa Krymu. 

W jakiż sposób Krym połączywszy się na zasadach federa-
cji z Ukrainą, mógłby uniknąć połączenia się na tych samych 
zasadach z Rosją? Również i Ukraina, dążąc do federacji 
z Krymem, nie mogłaby odpowiedzieć odmownie Rosji na jej 
propozycje federacyjne”.

P. Hałajczuk próbuje bez powodzenia odpowiedzieć 
w ostatnim swym artykule na tezy naszego publicysty. Powie-
dzieliśmy: Bez powodzenia, ponieważ nie można uważać za 
życiową odpowiedź takie twierdzenie jak, że jeden z punktów 
P. Selim Ortaya jest „szalony”, że „tatarskie państwo na Krymie 
może być tylko autonomiczne”, że „Ukraina nigdy nie prześla-
dowała słabszych narodów” itd. 

Zamiast rzeczowej odpowiedzi naszemu publicyście, na któ-
rą, jaki widać zabrakło sił p. Hałajczukowi, znalazł on wygod-
niejsze i bardziej właściwe dla niego wyjście: pogłębił po prostu 
pretensje do Krymu i jednym zamachem pióra zadecydował na 
łamach „Dila”: nie chcecie federacji – to będziecie mieli tylko 
autonomię.

Nie mamy bynajmniej zamiaru polemizować powtórnie 
z p. Hałajczukiem na temat jego naiwnej i szalonej propozycji, 
uważamy to za rzecz zbyteczną, ponieważ w trakcie wyłuszcza-
nia naszego poglądu na kwestię krymsko-ukraińską, obaliliśmy 
po kolei wszystkie „dowody” p. Hałąjczuka, które uważał on za 
podstawę i pretekst do wysunięcia wniosku „o jedynie możli-
wym rozwiązaniu” krymskiego ruchu narodowego. W przeciw-
stawieniu wysuwamy nasze twierdzenie, krótkie i zwięzłe, w 
formie dobitnego oświadczenia, że Krymianie, wbrew wszel-
kim prowokacyjnym wystąpieniom niektórych Ukraińców, stali, 
stoją i będą stać na platformie całkowitej niepodległości Kry-
mu. To jest nasza kategoryczna jedyna odpowiedź każdemu, 
kto będzie knuł imperialistyczne zamiary względem Krymu. 

Wystąpienie zaś p. Hałajczuka uważamy za prowokację, na 
którą bezwzględnie muszą zareagować w pierwszym rzędzie 
sami Ukraińcy. W związku z tym kończymy swój cykl artykułów 
słowami: Dla nas Krymian nie są nowością tego rodzaju wystą-
pienia. Znane nam jest i to, że mamy również pozornych przy-
jaciół, popierających takie wystąpienia. Zdajemy sobie sprawę 
z tego też, że nie tu będzie ostatecznie zdecydowana kwestia 
krymsko-ukraińska, antykrymskie zaś wystąpienia nie wpłyną 
na przebieg rozstrzygnięcia naszej walki niepodległościowej. 
Stąd żądamy wprawdzie zaprzeczeń różnych niesłusznych wy-
stąpień, nie traktujemy ich jednak jako zdobycie dokumentów 
politycznych. 

W sprawie tej, my, Krymianie, poszukujący prawa i spra-
wiedliwości przydajemy specjalne znaczenie następującemu 
faktowi: przecież wiemy, że wśród Ukraińców, poczynając od 
ich przywódców, a kończąc na młodych uczniach mamy dużo 
przyjaciół. Idą oni w jednym froncie z nami, uznają nasz ruch 
niepodległościowy. Wśród nich są pełnomocni przedstawiciele 
ukraińskiego narodu, którzy twierdzą, że uznanie ruchu nie-
podległościowego Krymu jest z wielu względów korzystnym 
dla Ukrainy. Są wreszcie tacy Ukraińcy, co publicznie mówili, iż 
antykrymskie wystąpienia są czynione przez osoby, za których 
naród ukraiński nie może brać na siebie odpowiedzialności i 
których uważa za zdrajców jak na przykład Skoropadskiego i 
różne osobistości spod ciemnej gwiazdy”. Gdzie oni? Czy nie 
ma wśród tych Ukraińców osób o cywilnej odwadze, by wy-
stąpić w imię prawa i sprawiedliwości? Kto zabrania im wypo-
wiedzieć swe zdanie korzystne, według ich mniemania, dla ich 
narodu, w które oni wierzą i wypowiedzenie ich staje się obo-
wiązkiem wobec własnego narodu?

Czy przy takim stanie rzeczy nie będzie słuszną wątpliwość 
w szczerość i powagę słów Ukraińców, względnie zdolność i 
odwagę naszych przyjaciół wśród Ukraińców do wystąpienia w 
obronie słusznych swych poglądów? 

Ta wątpliwość nasunie się Krymianom i innym narodom 
prometejskim przy wyprowadzaniu wniosków z antykrymskich 
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wystąpień niektórych Ukraińców. 
Czy w obliczu takich faktów, może być błędnym wniosek 

o bezużyteczności wysiłków pokładanych na tworzenie wspól-
nego frontu?

Czy wreszcie mamy może wyprowadzić wniosek o nie-
istnieniu wśród Ukraińców naszych przyjaciół i że słowa ich 
o prawie i sprawiedliwości są jednak nieszczerymi frazesami, 
oni zaś nie uznają i nie szanują ani naszych praw, ani naszych 
walk niepodległościowych i chcą pozostać naszymi wrogami?

Czy mamy przyjąć tego rodzaju wnioski, w ślad za czym kon-
sekwentnie przeprowadzić szereg posunięć natury politycznej 
– za rezultaty, których w odniesieniu do Ukrainy – Ukraińcy 
wezmą na siebie odpowiedzialność?

Przez kilka lat nie reagowaliśmy na mnóstwo wystąpień 
antykrymskich, pochodzących z obozu ukraińskiego, dlatego 

właśnie, że przydajemy specjalne znaczenie przyjaźni krymsko-
-ukraińskiej … Z tego powodu nie reagowaliśmy przez kilka lat 
na milczenie naszych przyjaciół z obozu ukraińskiego i nie rzu-
caliśmy na forum faktów ordynarnych wystąpień, zwróconych 
przeciw nam w kwestiach natury politycznej. 

Dalej jednak taki stan rzeczy trwać nie może. Epilogiem na-
szej polemiki musi być szczere wypowiedzenie się Ukraińców 
– wierzymy, że będzie ono sprawiedliwe. 

Tym zaś Ukraińcom, co niesłusznie występują przeciw świę-
tym ideałom naszego narodu, przypominamy, że historia, która 
nie pozostawiła bez odwetu żadnego bezprawia, nie pominie 
milczeniem i tej niesprawiedliwości. 

Kırımlı Yigit 

Dżafer Sejdamet

WSPOMNIENIA
ORGANIZOWANIE SIĘ NASZYCH KOBIET
Rewolucja rosyjska urzeczywistniła równość praw mężczyzn 
i kobiet. Wszelkie wybory były i miały być odtąd prowadzone 
według tej normy. Dążność, aby poprawić sytuację kobiety pod 
względem społecznym – ogólnie na Wschodzie i pośród nas, 
Tatarów, stopniowo umacniała się w naszej prasie i wydawnic-
twach. Było to najważniejsze pragnienie rewolucyjnej młodzie-
ży pośród wszystkich Tatarów rosyjskich. 

Sytuacja kobiety w rodzinie i społeczeństwie, w porów-
naniu z przeszłością, znacznie się zmieniła. Wzrosła liczba 
tatarskich dziewcząt uczęszczających do rosyjskich szkół, 
nawet uniwersytetów. Wzrosło uczestnictwo kobiet w lite-
raturze, teatrze, przedstawieniach. Mimo to przyjęcie przez 
nasz Komitet Wykonawczy zasady, że na Krymie istnieje 
równość praw kobiet i mężczyzn, spowodowało powstanie 
wśród naszej ludności sporej opozycji. Jej przyczyną było to, 
że kobiece komitety organizowały się wszędzie i z dnia na 
dzień rosły w siłę, rozszerzały działalność, a ich członkinie 
z entuzjazmem oddawały się pracom w szkołach i przedszko-
lach oraz uczestniczyły tłumnie w narodowych mityngach 
i przedstawieniach.

W centrali komitetów kobiecych działały niewiasty wy-
kształcone, nauczycielki. Na ich czele stała córka Gaspyraliego 
Ismaila Beya – Szefi ka Hanym, która z przekonaniem i zaan-
gażowaniem aktywizowała kobiety. Widać ją było wszędzie, 
starała się zachęcić kobiety do działania. Oprócz Szefi ki Hanym 
wiekopomne zasługi w tej działalności mają: Ilhamija Toktar, 
Ajsza Ishak i Hatidża Awdży; bywało, że musiały stawać twarzą 
w twarz wobec niebezpieczeństw...

Młode dziewczęta i kobiety działające w Komitecie Kobie-
cym w Jałcie – Derekoj, szczególnie Dilara Bulgak, organizo-
wały liczne zebrania, na których omawiały prawa kobiet, wy-
powiadały się w ostry sposób – rozwścieczyło to okolicznych 
reakcjonistów, doprowadziło sytuację do wrzenia... Nasza opo-
zycja postanowiła to wykorzystać. 

Nasza decyzja dotycząca kwestii rolnej także w niektórych 
kręgach wywołała sprzeciw.

NASZA OPOZYCJA
Od chwili powołania naszego komitetu i rozpoczęcia przezeń 
działalności znaleźli się na Krymie tacy, którzy wśród naszej 
ludności usiłowali stworzyć przeciwko nam front, prezentując 
różne opinie i wpływy. Część zacofanych ulemów, co prawda 
w niewielkim stopniu, ale jednak – miała wpływ na część naszej 

ludności, oskarżając nas o areligijność, chcieli podważyć nasz 
autorytet i sabotowali narodową sprawę krymską. 

Niektórzy mirzowie i duchowni, przywiązani do caratu 
i dzięki niemu posiadające wysoką pozycję i korzyści, organizo-
wali prowokacje mające rzucić cień na rewolucję i szczególnie 
na nas. 

Część bogatych właścicieli ziemskich usiłowała podważyć 
naszą pozycję z powodu naszej decyzji o rozdziale wielkiej 
własności ziemskiej pomiędzy chłopów... Z kolei niektórzy 
młodzi, wykształceni mirzowie, trochę znani w prasie rosyjskiej 
i pośród rosyjskiej inteligencji, podsycali wrogość wobec nas 
poprzez propagandę i publikacje w prasie rosyjskiej i w rosyj-
skich stowarzyszeniach. Jednak do końca kwietnia te działania 
opozycyjne nie przybrały zorganizowanego charakteru. W tym 
czasie zorganizowano dwa ważne, wrogie nam zebrania – jed-
no w Jałcie, drugie – w Akmesdżit. 

MITYNG OPOZYCJI W DEREKOJ
Od naszego lokalnego komitetu w Jałcie dowiedzieliśmy się, 
że tamtejsi opozycjoniści zebrawszy przedstawicieli wszystkich 
wsi jałtańskiej gminy, przygotowują wielki wiec w Derekoj. Na 
tę wiadomość ja, Sejit Dżelil Hattat i Ahmet Ozenbaszły uda-
liśmy się tam. Gdy dotarliśmy do Derekoj, znaleźliśmy przed 
sobą przybyłych z okolicznych wsi i gotowych do rozpoczęcia 
dyskusji kilkaset osób, pomiędzy nimi – część jałtańskich bo-
gaczy, ponadto sędziego pokoju – Mehmeta Bekirowa, który 
w tych okolicach już poprzednio uczestniczył w naszej dzia-
łalności na rzecz podniesienia narodowego, a ponadto pełnił 
ważną rolę w powstaniu Towarzystwa Dobroczynnego (‘Dże-
mijet-i Hajrije’) i utworzeniu spółdzielni, dalej – wykształcone-
go w stambulskich medresach, słuchacza wykładów teologicz-
nych, młodego, płomiennego, inteligentnego imama i hatiba 
z Derekoj – Ibrahima Tarpiego. 

Wydarzenie to było dla nas bardzo ważne, gdyż zasadni-
czym celem tej opozycyjnej akcji nie była zmiana kilku artyku-
łów w naszym programie, lecz zburzenie autorytetu naszego 
Komitetu Wykonawczego. Zaczęli między ludnością uprawiać 
agitację, że Komitet Centralny nie jest potrzebny. Był w tym 
znacznie odczuwalny wpływ Rosjan – zwolenników caratu. Lu-
dzie ci współpracowali w Akmesdżit ze zwolennikami caratu 
– mirzami i wstecznikami. Dlatego – wielką wagę przywiązy-
waliśmy do zapobieżenia tej tendencji. Inną przyczyną wzma-
gającą nasze zdecydowane nastawienie było pragnienie, żeby 
niezachwianą pozostała decyzja Komitetu Centralnego, aby 
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z całego Krymu wysłać jedną delegację na Kongres Muzułma-
nów Rosji, który, jak wynikało z wiadomości, którą otrzymaliśmy 
w połowie kwietnia, miał odbyć się w początkach maja w Mo-
skwie. 

Gdy przybyliśmy na mityng, przystępowano do wyboru 
przewodniczącego. Poprosiłem osobę, która do czasu wy-
boru przewodniczącego miała prowadzić zebranie, o głos 
i zwracając uwagę, że jest rzeczą nieodpowiednią, aby nasze 
narodowe problemy, którym należy poświęcić wiele godzin, 
omawiać na stojąco, pod gołym niebem, zaproponowałem 
pójście do świetlicy. Organizatorzy zebrania zawahali się, 
natomiast większość zgromadzonych uznała mój wniosek 
za słuszny i przeszła do sali. Zanim uczestnicy doszli do bu-
dynku znajdującego się w odległości około 5 minut drogi, 
wytłumaczyłem niektórym spośród przybyłych z wiosek, 
w sposób dla nich zrozumiały, jak szkodliwą rzeczą jest pozo-
stawanie wobec nas w opozycji 
i że nie spodziewaliśmy się tego 
po nich. Pod wpływem mojej 
argumentacji moi rozmówcy 
następnie porozmawiali ze swy-
mi ziomkami i przekonali ich, że 
rezultat działań, które rozpętali, 
wstrząśnie całą naszą sprawą 
narodową.

Gdy zebraliśmy się w budyn-
ku, oświadczyłem, że my też 
wystawimy kandydata, a bę-
dzie nim Sejit Dżelil Hattatow. 
Gdy Sejit Dżelil został wielką 
większością głosów wybrany 
na przewodniczącego, cześć 
tych, którzy przygotowali całą 
sprawę przeciwko nam, zaczęła 
krzyczeć i z gniewem opuściła 
zebranie. Myśmy kontynuowali posiedzenie. W długim prze-
mówieniu powiedziałem o naszych poglądach na prawa kobiet 
i o kwestii rolnej, ponadto po raz pierwszy wyartykułowałem 
„kwestię krymską”. Wyjaśniłem, że bardziej niż nad kwestią zie-
mi, którą każdy z nas posiada z osobna, należy pochylić się 
z troską nad zagadnieniem, co będzie z naszą ziemią wspólną 
– ojczyzną. 

Postulowaliśmy, aby na Krymie w regionie Jalyboju1, każdy 
posiadał nie więcej niż pięć hektarów ziemi. Bardzo niewielu 
było wieśniaków, którzy mieli tyle ziemi. Własność przekra-
czająca tę normę, od czasów Katarzyny II, która nasze ziemie 
zaczęła rozdawać swoim faworytom i generałom, a którzy po 
zwierzęcemu niszczyli nas, znajdowała się w rękach rosyjskiej 
szlachty. Naszym celem było: rozdać tę ziemię bezrolnym ta-
tarskim chłopom i z drugiej strony, stawiając pewną granicę 
własności ziemskiej, zapobiec społecznej niesprawiedliwości. 
Oczywiście, wobec tak ważnych zadań nie mogliśmy dać po-
słuchu sprzeciwom i intrygom kilku czy kilkunastu bogaczy. 
Ponieważ chłopi sami wiedzieli, że i my posiadamy spore ilości 
ziemi, w trakcie przemówienia poruszyłem ten temat: „Sądzę, 
że i ja nie posiadam mniej ziemi od wielkich posiadaczy ziem-
skich... Więc jeżeli bronię idei parcelacji ziemi, czynię to, ponie-
waż wiem, jakie są ważne przyczyny czyniące to koniecznym 
dla naszego narodu i naszej przyszłości, chcę, aby stało się to 
jasne”. Moje słowa wywarły na słuchaczach wielkie wrażenie.

Po mojej mowie i po przemówieniach moich towarzyszy 
uczestnicy jednomyślnie oświadczyli, że mają zaufanie do Cen-
tralnego Komitetu Wykonawczego i dali słowo, że nie odstąpią 
od jego decyzji.

1 Jalyboju – wąski pas południowego wybrzeża Krymu, ograniczony 
pasmem gór.

ZEBRANIE OPOZYCJONISTÓW 
Z AKMESDŻIT 
Po powrocie z Jałty dotarła do mnie wiadomość, że nasi 
opozycjoniści z Akmesdżit, szczególnie mirzowie wraz 
z reakcyjnymi fanatykami podburzają przeciwko nam muzuł-
mańskich żołnierzy i przygotowują na nas atak. Mieli zaata-
kować zbiorowo nasz komitet, niektórych z nas zabić, innych 
rozpędzić i w ten sposób przejąć w swe ręce Komitet Centralny.

Sporo spieraliśmy się z Czelebim Dżihanem na ten temat. 
Ja zażądałem, byśmy natychmiast przeszli do kontrakcji. On 
natomiast – że korzystniejsze będzie, jeżeli najpierw nasi wro-
gowie przejdą do działania i dopiero wtedy zlikwidujemy ich. 
Czelebi Dżihan przed swym czwartkowym wyjazdem do Go-
zlewe nalegał, abym nie jechał na ów piątkowy mityng żołnie-
rzy. Dałem mu słowo, że nie pojadę. Jednak w żaden sposób 

nie udało mi się samego siebie 
przekonać. Nie pasowało to do 
naszej naczelnej zasady – nie 
przelewać bratniej krwi. Prze-
ciwnie, sądziłem, że jeżeli nie 
zapobiegniemy temu ruchowi 
– rozwinie się on w najstrasz-
niejszy sposób. Ponadto, po-
wstanie takiego, jakby nie było, 
silnego ruchu przeciwko nam, 
zrodziłoby wrażenie – chociaż 
w końcu wszystko zakończyło-
by się naszym sukcesem – że 
część ludności jest wobec nas 
bardzo wrogo nastawiona. 
W rezultacie zostałaby osła-
biona nasza pozycja wobec 
Rosjan. Tej nocy, leżąc w łóż-
ku, godzinami analizowałem te 

kwestie i w końcu – z myślą „co ma być, niech będzie”, podją-
łem decyzję, aby udać się na to zebranie, organizowane przez 
pułk kawalerii w wielkim meczecie w Akmesdżit. 

Do meczetu poszedłem w porze modlitwy. Wnętrze i dzie-
dziniec były pełne żołnierzy. Aby nie mówiono: „Modli się hipo-
kryta” do zakończenia modłów czekałem na obrzeżu dziedziń-
ca. Po modlitwie, gdy wierni wyszli z meczetu, dało się widzieć 
na schodach i podestach trochę żołnierzy nerwowo rozmawia-
jących wokół kilku reakcyjnych mułłów. W końcu jeden z żołnie-
rzy zwrócił się do reszty i zaapelował, aby się nie rozchodzili, bo 
będzie mowa o bardzo ważnych sprawach religijnych i narodo-
wych. Zaproponował jednego z mułłów na przewodniczącego. 
Wybrano przewodniczącego, który rozpoczął mityng, mówiąc 
o prawach, jakie każdemu dają rewolucja i wolność, dalej – że 
żołnierze też są dziećmi narodu, że są przywiązani do wiary, że 
też mają prawo do dyskusji nad sprawami narodowymi i religij-
nymi. Dodał, że należy się z tego cieszyć...

Następnie zabrał głos młody żołnierz z Akmesdżit, inteli-
gentny i wymowny. Podziękował staremu mulle za przyjęcie 
funkcji przewodniczącego i za jego słowa, a następnie prze-
szedł do sedna problemu. Natychmiast stało się, jasne, że mło-
dy ten człowiek, sypiący atakami przeciwko nam, został dobrze 
przygotowany przez naszych wrogów. Jego oskarżenia sprowa-
dzały się do dwóch punktów:

1. Nasz komitet jest opanowany przez ateistów – dlatego 
upada religia i moralność.

2. Nasz komitet ściśle współpracuje z rosyjskimi rewo-
lucjonistami – w wyniku czego nasza przyszłość jest 
w niebezpieczeństwie.

Było dla mnie jasne, kto stoi za tym żołnierzem... Cierpli-
wie czekałem. Następny mówca, chociaż nie tak wymowny, 
jak pierwszy, był bardziej szczery w swoich opiniach. Pierwszy 
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był pospolitym prowokatorem, drugi – oszukanym fanatykiem 
o czystej duszy i głębokiej wierze. Wywarł spore wrażenie na 
zebranych. Trzeci żołnierz, chcąc wykorzystać ten efekt, zabrał 
głos, aby nakłonić zebranych do podjęcia jednoznacznej decy-
zji, stwierdził, że istnieje konieczność powołania nowego Ko-
mitetu Wykonawczego, a w tym celu trzeba rozwiązać obecny 
Komitet i do czasu nowych wyborów wziąć Komitet w tymcza-
sowy zarząd. 

Wówczas poprosiłem o głos. Niektórzy z prowokatorów po-
sunęli się aż do żądania, aby nie udzielać mi głosu. Inni chcie-
li wywołać awanturę. Ale wolność słowa uznawano w owym 
czasie za świętość. Powołując się na to, poprosiłem przewod-
niczącego o włączenie mej prośby do porządku obrad, a jeśli 
nie jest w stanie tego zapewnić – stwierdziłem – trzeba będzie 
wybrać nowego przewodniczącego. Żołnierze uznali moją ra-
cję i wezwali przewodniczącego, aby wykonał swój obowiązek. 
Krzyczeli: „Niech mówi, ma prawo!”. Z drugiej strony poplecz-
nicy prowokatorów wołali: „Oszukuje!, nie dawać mu głosu!” 
Wreszcie zamieszanie trochę usta-
ło. Korzystając z tego, zacząłem 
przemawiać. Zwróciłem się do 
tych, którzy wołali „Oszukuje”, 
powiedziałem, że chyba uznają to 
zebranie za sejmik dziecięcy, po-
wiedziałem, że takie podejście jest 
niewłaściwe, że problemy, które 
są tu omawiane, to nie są sprawy 
dziecinne... „Oczywiście, dzieci nie 
mogą myśleć o rozpędzeniu Komi-
tetu Wykonawczego, utworzone-
go przez dwa tysiące delegatów 
wybranych przez muzułmanów 
całego Krymu... Oczywiście, dzieci 
nie potrafi ą zrozumieć, czy nasza 
wiara upada czy nie upada... Nie 
pojmują także, czy rewolucja rosyjska potrwa krótko, a potem, 
czy nasza współpraca z rosyjskimi rewolucjonistami przyniesie 
szkodę naszemu ludowi... Tak, tego wszystkiego nie tylko dziec-
ko nie zrozumie, nie każdy dorosły to pojmie. Towarzysze, którzy 
przede mną wypowiadali tak stanowcze słowa na temat naszej 
religii, ciekawe, co wiedzą na temat wiary islamskiej... Czy zwy-
czaj i fanatyzm to już cała religia?.. Czy szacowni uczeni teo-
logowie członkowie Komitetu Wykonawczego, którzy przez 10 
–15 lat zgłębiali naszą religię w medresach Krymu, Stambułu 
albo na Fakultecie Teologicznym Stambulskiego Uniwersytetu, 
nie znają jeszcze religii, a ci oto tutaj – znają? A może zna muł-
ła – przewodniczący naszego zebrania? Gdy carat nasyłał nam 
jako muftich ciemnych mirzów, gdzie byli ci, którzy dziś „myślą” 
o religii i podnoszą lament, że wiara upada? Ci, którzy oczeku-
jąc zduszenia rewolucji i unicestwienia rewolucjonistów oględnie 
konstatują, że poprzez nasz marsz ku rewolucji nasz lud jutro 
wpadnie w niebezpieczeństwo, pokazują swe prawdziwe cele... 
Tylko że ich samych jakoś nie widać. Ale przysłali tutaj tych oto 
biednych i oszukanych. Ci oszukani stają się narzędziem ich 
oszczerstw i prowokacji. Usiłują bronić spraw, których nie ro-
zumieją. Chcą wciągnąć was w sprawy, które okryją was hańbą 
przed wszystkimi muzułmanami Krymu... Kim są oni? To mułło-
wie, z których rąk odebrano fundacje i mirzowie, którzy będąc 
narzędziem caratu, wykorzystywali swą pozycję i możliwości na 
niekorzyść naszego narodu...” Gdy wypowiadałem te słowa, 
niewielu, ale znanych, około 10 żołnierzy, zaczęło mnie okla-
skiwać. Prowokatorzy żołnierze widząc to, zrozumieli, że ich 
sprawa idzie w złą stronę i zażądali od przewodniczącego, aby 
odebrał mi głos. Żołnierz z Akmesdżit, który przedtem przema-
wiał jako pierwszy, zaczął wykrzykiwać: „Kłamie, nikt nas nie 
oszukał, zebraliśmy się tutaj z własnymi przekonaniami, wła-
snymi poglądami...” Zapanowało zamieszanie. Równocześnie 

zauważyłem, że wspominamy żołnierz idzie ku mnie, z dwo-
ma swoimi towarzyszami. Wyjąłem z tylnej kieszeni rewolwer 
i trzymałem go w gotowości w kieszeni marynarki. Zacząłem 
z całej siły krzyczeć: „Chroniliśmy nawet tych, którzy przez całe 
swe życie zdradzali nasz naród. Dzień i noc staraliśmy się, by nie 
polała się bratnia krew. Chcecie, żeby teraz się polała?” Żołnie-
rze zawołali jednogłośnie: „Nie, nie...” To wstrzymało podążają-
cych ku mnie... Żołnierze z pierwszych rzędów, którzy widzieli, 
jak wyjąłem rewolwer, szeptem podali tę wiadomość dalej. Idą-
cy na mnie też zrozumieli sens moich słów. Sprawę musiałem 
już zakończyć krótko. 

Powiedziałem do żołnierzy: „Czy jest możliwe i właściwe, 
byśmy sprawy religii i polityki rozwiązywali na takim zebra-
niu, razem z ludźmi nierozumiejącymi tych kwestii?” Zapro-
ponowałem, aby ci, którzy zabierali na zebraniu głos, razem 
z tymi, którzy na Krymie są znani jako osoby wykształcone 
i znające się na polityce, udali się do Komitetu i tam wspól-
nie z nami przeanalizowali wszystkie kwestie... Większość 

żołnierzy zaakceptowała ten po-
mysł, zaczęli wołać „Prawda... 
prawda...”., Zwróciłem się do 
przewodniczącego: „Proszę, aby-
ście i wy przyszli na tę dyskusję...” 
Odpowiedział, że nie uważa się 
za upoważnionego, co rozbawiło 
żołnierzy... Spytałem, kogo wobec 
tego przewodniczący i żołnierze 
chcą przysłać na obrady... Żoł-
nierze zaczęli wołać: „Mówcie...” 
Zaczęła się przepychanka. Rosła 
awantura. Żołnierz z Akmesdżit 
chciał coś powiedzieć. Żołnierze 
krzyczeli doń: „Oszukałeś nas... 
Już rozumiemy, czemu tak często 
chodziłeś do Merawiego i Muftiza-

dego... Wyszedłem z wiecu, udałem się do budynku Komitetu 
i zająłem swoją pracą w Wydziale Fundacji.

Muftizade pochodził z mirzów. Zmarł jeszcze przed 
rewolucją, jego żona miała koneksje z rodziną carską. 
W związku ze wsparciem, jakiego udzieliła dla naszego 
pułku kawalerii, odbyła rozmowę z carycą odnośnie pro-
tektoratu nad pułkiem. Natomiast Merawi był jednym 
z największych fanatyków na Krymie. Miał w Akmesdżit hotel 
i kawiarnię. Pewnego razu wdarł się do szkoły rusztije w Akmes-
dżit i zniszczył znajdujące się tam mapy i inny sprzęt. W kilka 
dni po opisywanych tu wydarzeniach w meczecie, gdy stało się 
jasne, że to on podburzył żołnierzy, nasz Komitet w Akmesdżit 
podjął decyzję o zajęciu kawiarni i hotelu. Weli Ibrahim, który 
odegrał w tym wydarzeniu najaktywniejszą rolę, oświadczając, 
że naród i tak okazuje miłosierdzie, zaproponował Merawiemu, 
że jeżeli dobrowolnie zaakceptuje tę decyzję, Komitet zapła-
ci mu czynsz ustalony według swego uznania – w ten sposób 
nakłonił Merawiego do kapitulacji. Tak oto kawiarnia i hotel 
Merawiego, źródła reakcji, zostały przejęte w imieniu narodu 
i przeszły w ręce naszej młodzieży. 

Czelebi Dżihan w piątkową noc wrócił z Gozlewe, opo-
wiedziałem mu, jak potoczyły się sprawy, zauważyłem, że 
jest bardzo poruszony. Zrozumiałem, że jest zdenerwowany 
tym, że chociaż dałem sowo, to postąpiłem w taki sposób. 
Wszystkie argumenty i niepokoje, jakie wysunąłem, nie zmie-
niły jego podejścia. W końcu rzekłem doń: „Co się stało, to 
się stało. Przykro mi, że nie dotrzymałem słowa. Jednak uwa-
żam, że ostateczny wynik będzie korzystny... Jeżeli natomiast 
postąpiłem w sposób szkodliwy, poinformuję o sprawie Ko-
mitet i przyjmę jego decyzję...”. Byłem całkowicie pewien, że 
Czelebi Dżihan na takie rozwiązanie nie pójdzie. Ani on, ani 
ja nie chcieliśmy nie tylko nie rozłamu pomiędzy nami, ale 
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nawet cienia takiej możliwości... Czelebi Dżihan zdener-
wowany stwierdził, że moja obecność tam była bezmyślna 
i w końcu stwierdził: „Tak, co się stało, to się stało. Ale mo-
gło się to wszystko skończyć gorzej”. Stanowczo skrytykował, 
że nie udałem się tam z grupą pięciu, dziesięciu towarzyszy, 
a rzuciłem się sam w niebezpieczeństwo.

Ja jednak uważałem, że ja mam rację. Gdybyśmy poszli całą 
grupą, któryś z towarzyszy mógłby nie zapanować nad emocja-
mi, albo zostałby sprowokowany, a to łatwo doprowadziłoby do 
zamieszek. Nie upierałem się jednak, by przekonać Czelebie-
go Dżihana. Powiedziałem, że w przyszłości dotrzymam słowa 
i będę zachowywał się ostrożniej – w ten sposób pogodziliśmy 
się. 

PRZYGOTOWANIA DO KONGRESU 
MUZUŁMAŃSKIEGO W MOSKWIE 
Pod koniec kwietnia osoby, które nasz Komitet Centralny, nasze 
komitety lokalne i organizacje prywatne 
wytypowały na wyjazd do Moskwy na 
mający się tam odbyć na początku maja 
Kongres Rosyjskich Muzułmanów, zebra-
ły się w Akmesdżit w sali Komitetu Cen-
tralnego. Ustalono pryncypia, których 
będziemy bronić na Kongresie: transfor-
macja Rosji w federację, przyznanie Kry-
mowi prawa autonomii administracyjnej, 
rozdział ziemi pomiędzy chłopów, obrona 
ideologii socjalistycznej w kwestii robot-
niczej, zacieśnienie współpracy pomiędzy 
rosyjskimi muzułmanami, przyznanie ko-
bietom nie tylko prawa głosu, lecz także 
praw społecznych i politycznych w tym 
zrównanie z mężczyznami w prawie spad-
kowym...

Pośród osób przybyłych na zebranie 
znajdował się też Mehmet Bekirow z Jał-
ty. Twierdził on, że gdy na Kongresie 
w Moskwie będzie dyskutowana kwestia 
ziemi, jeśli uzna to za potrzebne, bę-
dzie niezależnie bronił swych poglądów. 
Mocno spierałem się z nim o to. Chociaż 
z przyjaciółmi tłumaczyliśmy mu, że trudno oczekiwać od Kon-
gresu konkretnych rezultatów, jeśli na przykład on będzie re-
prezentował swe całkowicie odmienne, prywatne poglądy, że 
tego typy zachowanie stworzy wrażenie, iż pośród Krymian 
nie ma jedności. Usilnie przekonywaliśmy go, aby zrezygnował 
z uporu, on jednak pozostał przy swoich zapatrywaniach. 

SYNU, ZOSTAW TO, WRACAJ DO DOMU
Moja biedna matka, która, jako że moje życie bezustannie upły-
wało na obczyźnie i nie mogła nacieszyć się moją obecnością, 
przyszła na to zebranie jako delegatka naszego komitetu wiej-
skiego – raz, aby zobaczyć się ze mną, a po drugie – aby zapo-
znać się z naszą działalnością. Wysłuchała naszej gwałtownej 
polemiki. Po sporze z Mehmedem Bekirowem nie wytrzymując 
już zaciekłości i uporu Ibrahima Tarpiego, który z kolei był prze-
ciwny prawom kobiet, tak powiedziałem: „Czy według dawnego 
pojmowania dzisiejsze życie naszych kobiet jest zgodne z szeria-
tem? Jak można zaprzeczyć, że zmiany w życiu społecznym czy-
nią naturalnymi pewne przemiany w innych dziedzinach? Twier-
dzi się, że krymska inteligencja nie jest w stanie sformułować 
zdecydowanego poglądu na prawa kobiet. Tak naprawdę, nikt 
tak nie twierdzi. W kwestii, którą życie i rewolucja rosyjska uczy-
niła konieczną, staramy się sformułować własne poglądy, po to, 
aby polepszyć nasze życie i obronić nasze prawa. Nie twierdzili-
śmy, że będzie to koraniczny dogmat i że wszyscy muzułmanie 

powinni go przyjąć. Jeżeli cały świat muzułmański udowodni, że 
nasze zapatrywania są błędne i przeciwne naszej religii, i jeżeli 
tak zadecyduje gremium naszych teologów, wtedy rozważymy, 
by muzułmanki głosowały osobno.

Ibrahim Tarpi, bardzo rozdrażniony i rozgniewany, chciał 
gorączkowo zareplikować. Zebranie stało się gorące. Zrobiono 
krótką przerwę, biedna moja mama ze łzami w oczach powie-
działa do mnie: „Synu, zatruwasz sobie życie tymi sprawami. 
Zostaw to, wracaj do domu... Ty dla siebie niczego nie oczeku-
jesz, ale inni tacy nie są. Staniesz się ofi arą tej wrogości...” 

Te rozmowa odbyła się w pokoju Czelebiego Dżihana, 
w jego obecności i bardzo go poruszyła. Całując rękę mojej 
matki, powiedział, że wierzy, iż Bóg nas ochroni, prosił, żeby 
modliła się za nas. Matczyne oczy napełniły się łzami. Już nie 
została na zebraniu, poszła do hotelu. Dyskusja rozgorzała od 
nowa. Zabrał głos Sejdamet Szukru Efendi (niech spoczywa 
w pokoju), młody wówczas ulema, którego zawsze z szacun-
kiem wspominam. Wygłosił mowę pełną narodowej i religijnej 

troski. Jego słowa wywarły nadzwyczajne 
wrażenie i w najwyższym stopniu umoc-
niły nasze tezy.

W końcu nad ranem wszyscy delega-
ci oprócz Ibrahima Tarpiego i Mehmeta 
Bekirowa jednogłośnie zaakceptowali 
poglądy Komitetu Centralnego i zobo-
wiązali się reprezentować je na Kongre-
sie. Mnie wybrano na przewodniczącego 
dwudziestopięcioosobowej delegacji na-
szego Komitetu Centralnego i naszych 
komitetów lokalnych, która miała udać 
się na Kongres. W składzie znajdowali się 
też Hasan Sabri, Ismail Lemanow, Ahmet 
Ozenbaszły, Sejt Dżelil Hattat i Mustafa 
Kypczacki.

W sytuacji, gdy z dnia na dzień re-
wolucja rosyjska rozszerzała się i po-
głębiała, zgromadzenie na Kongresie 
w Moskwie przedstawicieli wszyst-
kich rosyjskich muzułmanów było rze-
czywiście bardzo trafnym pomysłem. 
Od czasu kryzysu roku 1905 odbyło 
się kilka kongresów rosyjskich muzuł-

manów. Pierwszy odbył się 15 sierpnia 1905 r. bez zezwole-
nia, na statku Gustav Struve, na rzece Oce niedaleko mia-
sta Niżni Nowogród2. Drugi – zebrał się 2 stycznia 1906 r. 
w Petersburgu, trzeci – także w roku 1906, w sierpniu 
w Niżnim Nowogrodzie. Zorganizowanie kolejnego kongresu 
w centrum rosyjskości – Moskwie, miało specjalną wymowę.

Do Moskwy przybyli delegaci ze wszystkich guberni rosyj-
skich, zamieszkałych przez muzułmanów, nadto z Syberii, na-
wet z Turkiestanu Wschodniego. Większość – w narodowych 
strojach. Wśród delegatów było ponad sto kobiet. Zadecydo-
wano, że każda kraina turecka3 po kolei będzie przewodniczyć 
obradom. Na Kongres przybyła spora większość znanych ro-
syjskich inteligentów muzułmańskich. Poznałem tam Azerów: 
Alego Merdana Topczybasziego (niech spoczywa w pokoju) 
i Resulzadego Emina Beya, Tatara kazańskiego – redaktora 
naczelnego gazety Wakit (Czas) – Fatiha Kerimiego, znanego 
w owym czasie historyka Zekiego Welidiego i wielu jeszcze in-
nych światłych ludzi. 

W Kongresie wzięło udział ponad 750 delegatów. Obrady 
rozpoczęto modlitwą. Jako przedstawiciel rosyjskiego Rządu 

2 Niżni Nowogród – w latach 1932-90 Gorki, miasto obwodowe w Rosji, 
nad Wołgą, przy ujściu Oki. Założone w 1221 r., ośrodek kulturalny 
i handlowy.

3 kraina turecka – charakterystyczne, że autor ignoruje delegatów 
muzułmańskich pochodzenia nietureckiego, np. Tadżyków.
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Tymczasowego przybył prof. Kotlarewski, znany ze swych nie-
zależnych poglądów, osoba obdarzona szerokim szacunkiem. 
Na powitanie zgotowano mu burzliwą owację.

W Kongresie uczestniczyło wielu delegatów, przemawia-
no w różnych językach tureckich, kwestie religijne i narodo-
we omawiano z entuzjazmem, wnikliwością i wyczuciem – to 
wszystko dodało mi sił.

 

PROTEST PRZECIWKO MILUKOWOWI
Odczytanie przez Azera, dr. Dżewata Beja testamentu Piotra 
Wielkiego i wyliczenie przez mówcę aktów wrogości, dokona-
nych przez carat wobec Turcji, zainspirowane twierdzeniami 
słynnego Milukowa, ówczesnego ministra spraw zagranicz-
nych w rządzie Lwowa, na temat celów, jakie Rosja zakłada 
sobie w wojnie, a szczególnie jego usiłowaniem ożywienia tezy 
o przekazaniu Rosji Stambułu i Cieśnin, – wznieciło taką go-
rączkę pośród uczestników kongresu, że obraz ten zapamięta-
łem na zawsze. Propozycja oprotestowania przez Kongres tez 
Milukowa, zgłoszona z wyjątkową oratorską swadą przez Ale-
go Merdana Beja, stanowiła najgorętszy moment obrad. Gdy 
Ali Merdan Bej zwrócił się do Kotlarewskiego słowami: „Mu-
zułmanie proszą o jedną rzecz: mniej protekcjonizmu, więcej 
zaufania!” na sali dosłownie zawrzało, liczni delegaci powstali 
z miejsc i urządzili mówcy rzęsistą owację.

Oświadczenie Milukowa, sformułowane wbrew rosyjskiej 
rewolucji, niebiorące pod uwagę hasła rosyjskich rewolucjo-
nistów i rady piotrogrodzkiej, owego źródła rewolucji, hasła 
zawierającego się w słowach: „Pokój bez aneksji i kontrybucji”, 
a nawet ignorujące nie tylko poglądy Kiereńskiego4, ale nawet 
opozycję umiarkowanego lewicowca Goczkowa, ożywiające 
mrzonki o zwieńczeniu krzyżem Haghia Sophii i zagarnięciu 
Cieśnin, oraz opublikowanie przezeń w tym duchu artykułów 
w gazecie Riecz, ofi cjalnym organie jego partii Kadetów, stwo-
rzyło przeciw niemu silną opozycję.

Usunięcie Milukowa ze stanowiska ministra spraw zagra-
nicznych spowodował przede wszystkim charakter rewolucji ro-
syjskiej, to znaczy wpływy socjalistów w ruchu rewolucyjnym. 
Mimo to, jasną jest rzeczą, że w pewnym stopniu wpłynął na to 
też fakt opublikowania we wszystkich gazetach protestu Kon-
gresu Muzułmanów. Milukow, po tym, jak nie przyjął złożonej 
mu przez Kiereńskiego propozycji objęcia teki ministra oświaty, 
4 maja podał się do dymisji.

Epizod ten wywarł wielki wpływ na morale rosyjskich muzuł-
manów. Opinia, że to Kongres Muzułmanów obalił Milukowa, 
wzmogła ich wiarę we własne siły.

CENTRYŚCI – FEDERALIŚCI
Zagadnieniem najgoręcej dyskutowanym na Kongresie był 
przyszły kształt rządów Rosji. Całymi dniami trwał spór, 
w którym centryści z ich przywódcą Ahmedem Salihowem, 
pochodzącym z Północnego Kaukazu, wspieranym przez Ajaza 
Ishakiego z Powołża (Idil Ural), ścierali się z federalistami, na 
których czele stali Azerowie Resulzade Emin Bej, Ali Merdan 
Topczubaszy oraz kazański Tatar – Fatih Kerimi.

Centryści żywili nadzieję, że da się zachować jedność Rosji 
i że rosyjscy muzułmanie zostaną połączeni w jednej organiza-
cji, przez co uda się sformować znaczniejszą siłę i następnie – 
wywrzeć istotniejszy wpływ na rosyjską politykę.

Natomiast federaliści, po to, aby wcześniej czy później do-
prowadzić do rozpadu Rosji, bronili idei autonomii administra-
cyjnej dla narodów i krajów nie-rosyjskich i wierzyli, że dzięki 
temu narody te zdobędą niepodległość.

Zwolennicy obu tez krępując się otwarcie wyrazić swe myśli 

4 Kiereński, Aleksandr F. – (1881-1970), polityk rosyjski, działacz 
eserowski (partii socjalistów rewolucjonistów). W 1917 r. premier 
Rządu Tymczasowego, następnie na emigracji.

i cele, przedstawiali poglądy i bronili ich, powołując się na re-
wolucję i „realizm”. 

W rezultacie, ponieważ przedstawiciele nie tylko tureckich 
i muzułmańskich krain znajdujących się na obrzeżach Rosji, ale 
też znacząca większość Tatarów Kazańskich wystąpiła za ideą 
federacji, Kongres, wielką przewagą głosów poparł projekt, 
iżby przyszła Rosja przyjęła formułę federacyjną. O ile wywód 
Salihowa był długi, teoretyczny i odległy od przejrzystości, 
o tyle teza odczytana przez Resulzadego Emina Beja – bronią-
cego federalizmu w sposób jak najbardziej naukowy, atrakcyjny 
i trafny – krótka, zwarta i jasno prezentująca swe pozytywy – 
była realistyczna i przejrzysta. (Oba poglądy zostały opubliko-
wane podówczas w Baku pod tytułem „Szekl-i idare hakkynda 
iki bakysz” ‘Dwa spojrzenia na kształt rządów’). 

W porównaniu z Salihowem, który swoje poglądy przed-
stawił w sposób górnolotny, z pewną retoryczną przesadą 
i emfazą, słowa Fatiha Kerimiego, pełne cierpliwości, prostoty, 
oparte na życiu i pracy, dodały niemało sił federalistom. 

Tematem drugiego burzliwego sporu było zagadnienie, 
z którą rosyjską partią sprzymierzyć się i kwestia ziemi. Rów-
nież w tym wątku większość opowiedziała się za tezami socjali-
stów rewolucjonistów i współpracą z nimi.

Tym, co najbardziej poruszyło mnie na Kongresie Moskiew-
skim, była turecczyzna pewnego białobrodego starca, delegata 
Kirgizów-Kazachów. Do owej chwili nie słyszałem, by ktoś mówił 
czystą turecczyzną w sposób tak żywy i z takim pełnym po-
równań, talentem oratorskim. Zresztą nie tylko styl mowy tego 
starca mnie zachwycił, ale i jego logika i wielki takt.

Kolejnym gorąco dyskutowanym tematem Kongresu było 
przyznanie kobietom równych praw. W końcu po dogłębnym 
przeanalizowaniu zasada równości została przyjęta przeważa-
jącą większością głosów.

 NA PRÓŻNO NADSTAWIASZ GŁOWĘ
W pewnym gorącym momencie obrad, którym wtedy prze-
wodniczyłem, podszedł do mnie jeden z woźnych i szep-
tem poinformował, że w pokoju za salą zebrań ktoś na mnie 
czeka, a ponieważ spieszy się do pociągu, prosi, abym zaraz 
do niego wyszedł. Poprosiłem kolegę o zastąpienie mnie, 
poszedłem. Naprzeciw siebie ujrzałem starego przyjacie-
la, mego oponenta w dyskusjach, Dżelala Korkmazowa. Tak 
jak inni rosyjscy rewolucjoniści przebywający za granicą i on 
w końcu znalazł okazję, by powrócić z Francji. Wybierał się na 
Kaukaz. Gdy dowiedział się o Kongresie i o tym, że ja też na nim 
jestem, przybył zobaczyć się ze mną. Natychmiast przeszedł do 
tematu – powiedział: „Dżafer, wszystko, co robicie, to na próżno. 
Wnet bolszewicy nieodwołalnie wezmą w swoje ręce los Rosji. To 
stado baranów nie jest w stanie wyrazić żadnej politycznej myśli. 
Zamiast bawić się z nimi, współpracuj z bolszewikami... Proponu-
ję ci stanowczo: jeśli chcesz, doprowadzę do porozumienia mię-
dzy tobą a Centralnym Komitetem Bolszewików...”

W owym czasie absolutnie nie wierzyłem, że bolszewicy 
zdołają przejąć władzę, a nawet gdyby – sądziłem – to nie 
pozostaną długo u władzy. Nie dopuszczałem innej ewentual-
ności. Nie dotykając jednak tych aspektów, odpowiedziałem 
w taki sposób: „Najważniejsze teraz, to oprzeć się na naszym 
ludzie i walczyć o przekształcenie go w siłę...” W dalszym cią-
gu rozmowy broniłem swych poglądów, twierdząc, że bolsze-
wicy też dadzą nam prawa. Dżelal odrzekł na to: „Nie będzie 
z ciebie pożytku. Na próżno...”, po czym w pośpiechu wyszedł. 

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 
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