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Dżemila Smajkiewicz-Murman

Z MODLITWĄ WŚRÓD ŻEGLARZY

Pamiątkowe zdjęcie przed gdańską Fontanną Neptuna.

13 maja br. Pomorski Związek Żeglar-
ski i Akademicki Klub Morski z Gdań-
ska rozpoczęły swój żeglarski sezon 
2017. Na przystani AKM w Gdańsku-
-Górkach Zachodnich zebrało się po-
nad sto osób, wśród których byli m.in. 
marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk, prezes Polskiego 
Związku Żeglarskiego Tomasz Chame-
ra oraz posłanka PiS Dorota Arciszew-
ska-Mielewczyk. W programie imprezy 
znalazły się regaty, odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej, wręczenie odznaczeń 
dla zasłużonych żeglarzy, a także eku-
meniczna i międzyreligijna modlitwa. 
Morska brać od dawna utrzymuje przy-
jacielskie kontakty z tatarską społecz-
nością Wybrzeża, więc nic dziwnego, 
że jako przedstawicielkę tutejszych 
muzułmanów zaproszono Dżemilę 
Smajkiewicz-Murman, byłą wieloletnią 
przewodniczącą gdańskiej Muzułmań-
skiej Gminy Wyznaniowej. 

Miłą bardzo i zgoła nieoczekiwa-
ną niespodzianką było pismo z Aka-
demickiego Klubu Morskiego w Gdańsku podpisane przez 
komandora AKM Krzysztofa Listkiewicza, adresowane do 
dr Dżemili Smajkiewicz-Murman herbu Mogiła z serdeczny-
mi podziękowaniami za udział w uroczystości, Słowo Boże 
i modlitwę za żeglarzy w duchu dialogu Trzech Wielkich 
Religii oraz osobistymi życzeniami. Wszystko to dowodzi, 

W imieniu tatarskiej społeczności Gdańska z okolicznościową modlitwą wystąpiła 
Dżemila Smajkiewicz-Murman.

ODZNACZENIA 
DLA PRZEDSTAWICIELI MNIEJSZOŚCI

że więzi wynikające z religii, choć innych, ale tak sobie bli-
skich, a także z kilkudziesięciu lat zgodnego życia na Wy-
brzeżu, są naprawdę silne.

Dżemila Smajkiewicz-Murman 
Fot. http://zeglarski.info/artykuly/pomorze-juz-w-sezonie/ 

14 czerwca br. woje-
woda dolnośląski Pa-
weł Hreniak wręczył 
w imieniu Prezydenta 
RP odznaczenia pań-
stwowe za zasługi 
w działalności społecz-
nej na rzecz podtrzy-
mywania tożsamości 
narodowej i etnicznej. 
Wśród odznaczonych 
znaleźli się przedsta-
wiciele mniejszości: 
niemieckiej, ormiań-
skiej, ukraińskiej, ży-
dowskiej, białoruskiej, 
karaimskiej, łemkow-
skiej, tatarskiej i rom-
skiej.

Odznaczeni w towarzystwie wojewody dolnośląskiego (naszemu redaktorowi naczelnemu wystaje tylko ucho zza Olgi 
Chrebor).
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Docenione zostały również osoby silnie zaangażowane 
w działania na rzecz ochrony praw mniejszości. Podczas 
uroczystości wojewoda podziękował za zaangażowanie 
w podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i języ-
kowej, pielęgnowanie wielowiekowych tradycji i obyczajów 
oraz działania na rzecz integracji społecznej. Wydarzenie 
uświetniły występy artystyczne polskiego Karaima Michała 
Kuliczenki oraz ormiańskiego duetu braci Goerge’a i Arama 
Sayegh. Organizatorem uroczystości była Justyna Matkow-
ska, pełnomocnik wojewody dolnośląskiego ds. mniejszości 
narodowych i etnicznych.

Na wniosek wojewody dolnośląskiego za zasługi w dzia-
łalności społecznej na rzecz zachowania tożsamości et-
nicznej i narodowej złotymi, srebrnymi i brązowymi Krzy-
żami Zasługi odznaczeni zostali m.in.: Mariola Abkowicz, 
z mniejszości karaimskiej, Renata Zajączkowska z mniejszo-
ści niemieckiej, Ara Sayegh Marderos Ara, przedstawiciel 
mniejszości ormiańskiej, oraz Olga Chrebor z mniejszości 
ukraińskiej. W gronie tym znalazł się także przedstawiciel 
mniejszości tatarskiej, Musa Czachorowski, który uhonoro-
wany został Złotym Krzyżem Zasługi. 

Inf. i fot. https://duw.pl/pl/biuro-prasowe 

Paraska Nalewajko

TATARSKIE MUSY BAJANIE
Kiedy w roku 2009 wpadł mi w ręce zbiór bajek nogajskich 
pod wielce intrygującym tytułem „Kara-Batyr i Błękitny 
Koń”, opublikowany przez Inicjatywę Wydawniczą Çaxarxan 
Xucalıq, nie sądziłam, że po kilku latach będę miała oka-
zję do ponownego spotkania ze stepowymi opowieściami. 
Jakże miłe było więc moje zaskoczenie, gdy siedem lat póź-

niej dostałam przesympatyczną książeczkę zatytułowaną 
„Tatarskie bajanie, czyli bajki, podania i opowieści z całego 
tatarskiego świata”. Tym razem było to wspólne wydanie 
Çaxarxana i Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR. 
A w tym czekała mnie roku nowa niespodzianka: staraniem 
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR ukazało się 
kolejne bajowe wydawnictwo: „Baju, baju, z tatarskiego kra-
ju”. I bajek tu więcej, i wzbogacone pięknymi ilustracjami 
Iryny Malinskiej.

Przypadły mi te bajki do gustu, dlatego też z radością 
wybrałam się 17 czerwca br. na „Wspólne bajanie, czyli ta-

tarskie bajek bajdurzenie” zorganizowane przez wrocławską 
Fundację Kalejdoskop Kultur. Dopingowało mnie również 
to, że czytać i zachęcać do wspólnego czytania miał Musa 
Czachorowski, który przecież, wraz z synem Danielem, te 
bajki wybrał i przetłumaczył. Zasadniczo bajanie miało być 
dla dzieci, na które czekały później warsztaty kukiełkowe, 

podczas których mali słuchacze, zainspi-
rowani usłyszanymi opowieściami, mieli 
wycinać, rysować, malować i w ogóle 
twórczo się zabawiać. Spotkanie odby-
ło się w Klubie Surowiec, we Wrocławiu 
oczywiście, o dość zaskakującym wnę-
trzu, już na wejściu budującym intrygu-
jącą atmosferę. 

Był Musa Czachorowski, była też – bi-
zantyjska taka i zwiewna – Iryna Malin-
ska, autorka ilustracji, które, oprawione, 
wyeksponowano oparte o ścianę. Scho-
dzili się rodzice z dziećmi oraz samotni 
miłośnicy bajkosłuchania. Pojawili się 
przedstawiciele wrocławskiej społecz-
ności tatarskiej: Leila Zdrzyńska z domu 
Korycka i Barbara Ziemba – także Koryc-
ka z domu, Krzysztof Olechnowicz oraz 
Krzysztof Pyclik. No i było jeszcze wiele 
przesympatycznych osób, które nie tylko 
słuchały Musowego bajania, ale też dały 
się wciągnąć do czytania, jak np. Ela Owe-
dyk. Powitaliśmy się, porozmawialiśmy 
nieco, gdy Musa rozpoczął opowiadanie. 
Mówił i o polskich Tatarach, o Tatarach 
w ogóle, nieco o tatarskich zwyczajach, 
a przede wszystkim o bajkach. I te bajki 
czytał. Widać i słychać było, że sprawia 

mu to przyjemność: bajanie, improwizowanie, wciąganie 
obecnych do współdziałania, potem rozmowy: z dziećmi 
oraz ich rodzicami.

Dziwny jest ten bajkowy świat... Zasłuchałam się, prze-
niosłam duchem w step... Byłam dżygitem, byłam koniem, 
byłam też niebieskim niebem nad nimi... Polecam wszyst-
kim serdecznie bajanie z tatarskiego kraju, książka jest po-
noć jeszcze dostępna w siedzibie NMK MZR w Białymstoku.

Paraska Nalewajko 
Fot. Iwan Maliński 

Musa Czachorowski czytał, a rodzice i dzieci zasłuchali się w bajkowe bajanie.
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Krzysztof Edem Mucharski

ZAKOŃCZENIE NAUKI RELIGII
18 czerwca br. w białostockim Domu Mo-
dlitwy MZR na ul. Piastowskiej odbyło się 
uroczyste zakończenie roku szkolnego 
2016/17 nauczania religii muzułmańskiej. 
Uczestniczyli w nim uczniowie, nauczy-
ciele, rodzice, dziadkowie oraz zaprosze-
ni goście: Mufti RP Tomasz Miśkiewicz 
wraz z małżonką Barbarą Pawlic-Miśkie-
wicz, Halina Szahidewicz – przewodni-
cząca-senior MGW, sekretarz NKM MZR 
Róża Bogdanowicz i zarząd MGW w Bia-
łymstoku z przewodniczącą Lillą Świer-
blewską. Przywitała wszystkich Dagmara 
Sulkiewicz, która opowiedziała o lekcjach 
prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 
28. Następnie zabrał głos Mufti RP To-
masz Miśkiewicz, a imam Mirza wyrecy-
tował surę z Koranu. Zebrani dowiedzieli 
się, jaką wiedzę osiągnęły w ciągu roku 
szkolnego dzieci i młodzież. 

Zajęcia odbywały się w sześciu grupach. Oprócz nauki 
religii uczniowie uczestniczyli w imprezach okolicznościo-
wych: 4.09.2016 r. z okazji rozpoczęcie roku szkolnego na-
uczania religii,18.09.2016 r. był wyjazd do Warszawy z okazji 
setnej rocznicy śmierci Aleksandra Sulkiewicza, 11.11.2016 r. 
odbyła się modlitwa piątkowa z dua intencyjną z okazji Dnia 
Niepodległości, 11.12.2016 r. było spotkanie z okazji naro-
dzin Proroka Muhammada. Brali również udział w ramada-
nie, w iftarach i modlitwach tarawichowych.

W dalszej części uroczystości uczniowie z pierwszej grupy 
zaprezentowali przedstawienie pt. „Ramadan w Balukista-
nie”, a starsze grupy wykazały swoje umiejętności, recytując 
sury, śpiewając pieśni religijne itd. Następnie Anna Muchar-

Dzieci zaprezentowały przedstawienie  pt. „Ramadan w Balukistanie”.

ska wręczyła uczniom świadectwa oraz upominki, sfi nanso-
wane ze środków Rady Rodziców i ze wsparcia fi nansowego 
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego. Na zakończenie 
Emilia i Adam w imieniu uczniów podziękowali i wręczyli 
kwiaty wszystkim nauczycielom, a przewodnicząca MGW Lil-
la Świerblewska zabrała głos, zwracając uwagę na szczegól-
ną ważność nauki religii i podtrzymania tożsamości. Nauczy-
cielom dodała po słodkim prezencie oraz życzyła wszystkim 
udanych wakacji. Uroczystość zakończyła się wspólnym ifta-
rem oraz zabawą dzieci na świeżym powietrzu.

Krzysztof Edem Mucharski 

NASZ AMBASADOR W ASTANIE!
To niewątpliwie wydarzenie wyjątkowe 
w najnowszej historii polskiej wspólnoty 
tatarsko-muzułmańskiej. Oto 28 czerwca 
br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda wręczył listy uwierzytel-
niające prof. Selimowi Chazbijewiczowi, 
który powołany został na stanowisko 
ambasadora RP w Kazachstanie z akre-
dytacją w Kirgistanie!

Prof. Chazbijewicz jest już w stolicy 
Kazachstanu, Astanie, gdzie 16 sierpnia 
rozpoczął ofi cjalne urzędowanie. W naj-
bliższym też czasie spotka się z prezy-
dentem Nursułtanem Nazarbajewem, 
któremu wręczy listy uwierzytelniające. 

W dalekich stronach z pewnością 
o nas nie zapomni. Sprawowanie obo-
wiązków dyplomatycznych stworzy, miej-
my nadzieję, okazję do wspomnienia tam-

Prezydent RP Andrzej Duda 
wręcza listy uwierzytelniające ambasadorowi Selimowi Chazbijewiczowi.
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Halina Szahidewicz

MODLITWA W BOHONIKACH
30 czerwca 2017 roku w Bohonikach odbyła się Modlitwa 
o Pokój i Sprawiedliwość na Świecie. Strona organizacyjno-
-techniczna tego przedsięwzięcia należała do Stowarzysze-
nia LGD „Szlak Tatarski”, reprezentowanego przez prezesa 
Piotra Karola Bujwickiego, natomiast merytoryczna do Mu-
zułmańskiego Związku Religijnego w RP, w osobach Muftie-
go RP Tomasza Miśkiewicza oraz Macieja Szczęsnowicza, 
przewodniczącego Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
w Bohonikach.

Pomysłodawcą i inicjatorem Modlitwy był przed laty Mu-
fti PR Tomasz Miśkiewicz, w odpowiedzi na ustalenie przez 
Episkopat, na wniosek strony katolickiej Wspólnej Rady 
Katolików i Muzułmanów, 26 stycznia jako Dzień Islamu 
w Kościele katolickim. Modlitwy o Pokój i Sprawiedliwość 
odbywały się w Warszawie, Białymstoku, Kruszynianach 
i Bohonikach.

Halina Szahidewicz 

Halina Szahidewicz

ZAMIAST NEKROLOGU

3 lipca 2017 roku odszedł od nas na zawsze kapitan Wojska 
Polskiego Ireneusz Andrzej Miłosław Krčal, wielki przyjaciel 
Tatarów polskich.

 Losy Ireneusza Krčala splotły się z losami Tatarów w cza-
sie II wojny światowej, podczas walk w 2 Korpusie Polskim 
w bitwie o Bolonię. W 2 Korpusie byli: mój wujek Mahmed 
Mucharski, obsługujący ciężkie pojazdy mechaniczne, ułan 
Jakub Jakubowski, porucznik Dżennet Dżabagi-Skibniew-
ska i wielu innych Tatarów. Część z nich, niestety, zginęła, 
pozostając w zie-
mi włoskiej. To 
dzięki Ireneuszowi 
Krčalowi i Teresie 
Zaniewskiej dowie-
działam się, gdzie 
zginęli i gdzie są 
pochowani. Teresa 
odwiedzała cmen-
tarze wojenne we 
Włoszech. Posiada 
zdjęcia kwater, na 
których pochowani 
są Polacy: katolicy 
pod krzyżami, Ta-
tarzy-muzułmanie 
pod znakiem pół-
księżyca i Żydzi 
pod gwiazdą Dawi-
da. W czasie woj-
ny, walcząc, często 
wiedzieli o sobie 
niewiele lub nic. 
Dopiero po wojnie 

w różnych okolicznościach spotykali się, a nawet zaprzy-
jaźniali. 

Zacznę jednak od początku, bo 98 lat życia Ireneusza to 
prawie wiek historii Polski.

Ireneusz Andrzej Miłosław Krčal urodził się 24 września 
1919 roku w Stanisławowie (obecnie Ukraina) w rodzinie 
wielonarodowej, do której należeli Polacy, Ormianie, Au-
striacy i Czesi. Ojciec Władysław był nauczycielem, zmarł 
w roku 1940. Matka, Olga z domu Mahler, była pisarką 

dla dzieci. Swo-
je książki wyda-
wała w słynnych 
przed wojną Za-
kładach Wydaw-
niczych „Michali-
neum” w Miejscu 
Piastowym oraz 
w serii „Książki 
Różowe i Błękit-
ne” w Bibliotece 
Ilustrowanej dla 
Dzieci i Młodzieży 
w Książnicy „Atlas” 
w Warszawie.

Szkołę po-
wszechną ukoń-
czył w Stanisławo-
wie, a następnie 
rozpoczął naukę 
w Liceum Peda-
gogicznym, którą 
przerwał wybuch 
II wojny światowej. Liceum Polskie w Wetzikonie. Listopad 1940. Pierwszy z prawej: Ireneusz Krčal.

tejszej społeczności o Tatarach i muzułmanach od wieków 
mieszkających w Polsce. Jako członek redakcji „Przeglądu 
Tatarskiego” ambasador zapowiedział systematyczne nad-
syłanie „Listów z Kazachstanu”, które będziemy publikowali 
na łamach naszego kwartalnika.

Życzymy ambasadorowi Selimowi Chazbijewiczowi wszel-
kiej pomyślności na nowym, odpowiedzialnym stanowisku. 

Red. PT 
Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP 
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W roku 1939 brał udział w kampanii wrześniowej (wojnie 
obronnej). Od września 1939 do lutego 1940 roku był in-
ternowany na Węgrzech. 17 lutego 1940 roku wstąpił do 
Wojska Polskiego we Francji i otrzymał przydział do 11 ba-
talionu 202 Pułku Artylerii Ciężkiej. W roku 1940 uczest-
niczył w walkach z Niemcami 
wzdłuż rzeki Doubs we Francji, 
jako żołnierz 2 Dywizji Strzelców 
Pieszych pod dowództwem gen. 
Bronisława Prugar-Ketlinga. Po 
klęsce Francji, w nocy z 19 na 
20 czerwca 1940 roku, wraz ze 
swoją dywizją przekroczył gra-
nicę francusko-szwajcarską. 
W Szwajcarii został internowany 
w obozie we Fryburgu. Podczas 
internowania ukończył Liceum 
Polskie w Wetzikonie, a następ-
nie psychologię na Uniwersyte-
cie we Fryburgu.

Od września 1944 do maja 
1945 roku walczył w 2 Korpusie 
Polskim we Włoszech. Uczestni-
czył w bitwie pod Bolonią. Został 
ranny i leczył się w polskim szpi-
talu wojennym w Casamassima, 
gdzie spotkał się z także leczącą 
rany por. Dżennet Dżabagi-Skib-
niewską.

W roku 1946 wraz z 2 Korpu-
sem Polskim został przemiesz-
czony do Wielkiej Brytanii (Szko-
cji). Na gorące i usilne prośby 
matki 13 lipca 1947 roku wrócił do 
Polski.

Po powrocie do kraju podjął 
pracę w kinematografi i. Był wie-
loletnim dyrektorem Wojewódz-
kiego Zarządu Kin, a następnie aż do przejścia na emeryturę 
dyrektorem Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszech-
niania Filmów w Białymstoku. Był twórcą sieci kin w wo-
jewództwie białostockim, animatorem kultury fi lmowej. 
Jego nazwisko fi guruje wśród seniorów lotników-założycieli 
w roku 1974 Klubu Seniorów Lotnictwa przy Aeroklubie Bia-
łostockim.

Pogrzeb Ireneusza Andrzeja Miłosława Krčala odbył się 
5 lipca 2017 roku w Białymstoku. Mszę świętą odprawiono 
w kościele pw. świętego Kazimierza Królewicza. Przy dębo-
wej trumnie nakrytej fl agą państwową z godłem leżał beret 
z orzełkiem, wartę pełnili żołnierze, prezentując na podusz-
ce odznaczenia i medale, między innymi: medal „Za wojnę 
obronną 1939 roku”, Krzyż Partyzancki, Krzyż Czynu Bojo-
wego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, medale: Républi-
que Française 1939-1945, The Italy Star, The 1939-1945 Star.

W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli przedstawiciele 
poszczególnych formacji wojskowych, stowarzyszeń, orga-
nizacji, byli współpracownicy z Okręgowego Przedsiębior-
stwa Rozpowszechniania Filmów, pułkownik Włodzimierz 
Cieszkowski – kolega frontowy, obecnie prezes Związku b. 
Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, przyjaciele, 
w tym Tatarzy oraz znajomi.

Pochowany został na Cmentarzu Miejskim w Białymsto-
ku przy ulicy Wysockiego 63 w kwaterze b. żołnierzy PSZ na 
Zachodzie w sektorze 111, rząd 2, miejsce 9. Reprezentacyj-
ny oddział Wojska Polskiego oddał salwę honorową.

Obok siebie, ramię w ramię, walczyli z okupantem na 
wszystkich frontach drugiej wojny światowej, za wolność 

waszą i naszą, Polacy: katolicy, muzułmanie Tatarzy, Żydzi, 
Karaimi, bezwyznaniowcy. Często nie wiedzieli nic o sobie 
lub bardzo niewiele. Tak było i w tym przypadku. 

Profesor Teresę Zaniewską poznałam w roku 1997 w „Sa-
lonie Muz” u Janeczki dr Czerniakiewicz-Bolińskiej. Teresa 

czytała fragmenty książki „Dzi-
ki Wiatr”, napisanej w formie 
wywiadu ze Stefanem Mustafą 
Mucharskim, Tatarem ze Skidla. 
Ireneusza Krčala poznałam nieco 
później.

Jako Związek Tatarów RP 
współpracowaliśmy z Muzeum 
Wojska Polskiego i Muzeum 
Historycznym w Białymstoku. 
Organizowaliśmy często spotka-
nia edukacyjne oraz spotkania 
z ciekawymi, zasłużonymi Tata-
rami w szkołach i na uczelniach. 
W roku 1986 w Muzeum Wojska 
Polskiego w Sali Rycerskiej zor-
ganizowano zjazd żyjących jesz-
cze Tatarów odbywających służ-
bę w 1 Szwadronie Tatarskim 13 
Pułku Ułanów Wileńskich oraz 
wystawę z pamiątkami związa-
nymi z tą formacją, z okazji pięć-
dziesięciolecia jej utworzenia. 
Porucznik Dżennet Dżabagi-Skib-
niewska została zaproszona jako 
gość honorowy, któremu przy-
padł zaszczyt otwarcia wystawy. 
Dżennet, nazywana księżniczką 
kaukaską, córka Ingusza Wassana 
Gireja Dżabagi i polskiej Tatarki, 
Heleny z Bajrasz Bajraszewskich, 
mając do wyboru dwie ojczyzny 
– Inguszetię i Polskę, została 

w Polsce i walczyła o jej wyzwolenie na wielu frontach II 
wojny światowej.

Teresa Zaniewska i Ireneusz Krčal, były żołnierz Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie byli również na tym spotkaniu. 
Ireneusz czuł się niekomfortowo, był zaniepokojony i za-
stanawiał się, dlaczego ta kobieta o orientalnej urodzie 
uważnie mu się przygląda i ani przez chwilę nie spuszcza 
z niego wzroku. Po jakimś czasie podeszła z zapytaniem, 
czy w roku 1945 przebywał w szpitalu w Casamassima we 
Włoszech. Kiedy potwierdził, pytała dalej, czy pamięta 
swoją prośbę do pewnej kobiety, aby przyniosła wodę, bo 
przed selekcją rannych chce umyć brudną nogę. Ireneusz 
powiedział: „Oczywiście, pamiętam. Takich rzeczy się nie 
zapomina. Kobieta powiedziała, że noga nie jest brudna, 
tylko sina od potłuczenia i woda nie jest potrzebna”. Oka-
zało się, że tą kobietą była właśnie Dżennet Dżabagi-Skib-
niewska. Po czterdziestu dwóch latach ponownie się spo-
tkali i tym razem poznali i zaprzyjaźnili. Dużo rozmawiali, 
opowiadając swoje wspomnienia. Teresa, kobieta o wielkim 
sercu i ogromnej wrażliwości, przelała je na papier w roku 
2002 w dziesiątą rocznicę śmierci Dżennet. Powstała książka 
„Dżennet znaczy raj”. Dżennet zmarła nagle w roku 1992 
w swoim kraju, odwiedzając groby najbliższych. Pochowana 
została w Groznym. Miała dwie ojczyzny i obie kochała.

Dzięki przyjaźni Polki i Polki Tatarki mamy możliwość po-
znania zawiłości losów ludzkich związanych z historią ich oj-
czyzn, tragicznych, wojennych. Oby młode pokolenia tego 
nie zaznały, ale powinny znać je i pamiętać o uszanowaniu 
tych, dzięki którym mają spokojne życie.

Ireneusz Krčal na dziedzińcu Uniwersytetu we Fryburgu 
(Szwajcaria), styczeń 1943.
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Odwiedzając gro-by bliskich na cmentarzu przy ulicy 
Tatarskiej w Warszawie zobaczyłam mężczyznę chodzące-
go między grobami. Podeszłam, oferując pomoc w odna-
lezieniu właściwego. Podziękował, oświadczając, że zna 
ten cmentarz doskonale, bo odwiedza grób matki, nieste-
ty symboliczny. „Skibniewski jestem, 
Aleksander, syn Dżennet. Pochowana 
jest w kraju, niestety, nie często tam 
mogę pojechać”. Zamieniliśmy jesz-
cze kilka słów. Wręczyłam mu książkę 
„Dżennet znaczy raj” i zaprosiłam na 
promocję i spotkanie z autorką Teresą 
Zaniewską.

29 kwietnia 2002 roku Aleksander 
przyjechał wraz z synem z Branie-
wa. Spotkanie tradycyjnie odbyło się 
w Muzeum Wojska Polskiego w Bia-
łymstoku. Obecni również byli Teresa 
i Ireneusz. Spotkanie prowadziła Elż-
bieta Kozłowska-Świątkowska – dyrek-
tor „Trans-Humany”, wydawcy książki. 
Zadano wiele pytań panu Skibniew-
skiemu i Ireneuszowi. 

W spotkaniu wzięła udział młodzież 
tatarska z zespołu „Buńczuk”. Recyto-
wali wiersze i prezentowali tańce Tata-
rów krymskich.

W Wydawnictwie SGGW w 2010 
roku ukazało się drugie wydanie książ-
ki o Dżennet pod tytułem „Wierzę 
w kismet” (kismet znaczy przezna-
czenie) i „Ekslibrysy” Ludwika Piosic-
kiego. Przepiękne wydanie, godne bo-
haterstwa opisywanych ludzi. Książki 
zostały sfi nansowane przez SGGW, Muzułmańską Gminę 
Wyznaniową w Białymstoku i sponsorów prywatnych: He-
lenę Radkiewicz, Halinę i Adama Szahidewiczów. Wydanie 
jest uzupełnione materiałami i zdjęciami udostępnionymi 
przez Aleksandra i Danutę, dzieci Dżennet, muzea oraz ar-
chiwum MZRwRP i Ludwika Piosickiego. 

Ludwik Piosicki był kolegą frontowym Dżennet, współ-
twórcą „Dziatwy” 
– pisma adresowa-
nego do dzieci pol-
skich na Obczyźnie. 
Dżennet pisała tek-
sty: wierszyki, opo-
wiadania, a Ludwik 
ilustrował. 

Ireneusz lubił 
młodzież i bywał na 
imprezach, gdzie 
występował Tatar-
ski Zespół Dziecię-
co -Młodz ieżowy 
„Buńczuk”, dzia-
łający przy MGW 
w Białymstoku.

Mówił i pisał 
o zespole „Gdy 
myślę o Zespole 
Dziecięco-Młodzie-
żowym „Buńczuk”, 
to jako byłemu 
żołnierzowi, dziś 
dziewięćdziesięcio-
sześcioletniemu, 

podoba mi się przede wszystkim jego nazwa. […] Był ozna-
ką władzy wojskowej […] hetmańskiej. W tym wypadku jest 
oznaką władzy artystycznej […] nad naszymi duszami i każ-
dą oglądającą go publicznością. […] Zawsze oglądałem wy-
stępy tego zespołu z przyjemnością i wzruszeniem. Zawsze 

też powracały wspomnienia wojenne, 
gdyż wielu moich kolegów frontowych 
było Tatarami, obywatelami polskimi. 
Byli to wspaniali ludzie i dzielni żoł-
nierze. Wielu z nich leży wespół z żoł-
nierzami polskimi na cmentarzach wo-
jennych pod Monte Cassino, w Bolonii 
i Loreto.

Gdy myślę „Buńczuk”, to myślę też 
o mojej koleżance z frontu włoskiego: 
porucznik Dżennet Dżabagi-Skibniew-
skiej, którą poznałem w niecodziennych 
okolicznościach w marcu 1945 roku, we 
Włoszech, w polskim szpitalu wojen-
nym w Casamassima, gdzie leczyliśmy 
odniesione rany. W roku 1947 nasze dro-
gi się rozeszły. Ale spotkałem jeszcze 
Dżennet po czterdziestu dwóch latach 
w… Białymstoku! Gdy oglądam występy 
„Buńczuka”, te piękne tańce i zdobione 
złotą nicią stroje, to myślę o naszych, 
moich i Dżennet, „tańcach” pod kulami 
i bombami oraz o złocie Jej serca. Będąc 
rekonwalescentką, została na rozkaz do-
wództwa opiekunką polskich dzieci, sie-
rot wojennych, które trafi ły do Włoch. 
To nie kwestia przypadku, że właśnie 
Jej, muzułmance, polskiej Tatarce, po-
wierzono tę opiekę. Wraz z Natalią 

Bietkowską, pochodzącą z Wilna, wydawała w Bari pismo dla 
dzieci zatytułowane „Dziatwa”, które redagowała, ale i sama 
pisała zamieszczane tam wierszyki, bajki i opowiadania. Bu-
dowała między dziećmi więzi rozerwane przez wojnę, dawała 
im w tych okrutnych czasach miłość, czułość i uśmiech. I gdy 
dziś patrzę na roztańczonych, radosnych, zdolnych młodych 
ludzi z „Buńczuka”, to myślę, że tańczą nie tylko dla mnie, ale 

także dla Niej, tej 
skromnej, niepozor-
nej kobiety o wiel-
kim sercu.

Gdy myślę „Buń-
czuk”, to myślę Oj-
czyzna, wspólna od 
ponad sześciu wie-
ków, dla Polaków 
i Tatarów, których 
połączyły sąsiedz-
two i przyjaźnie, 
małe codzienne 
sprawy, ale i wiel-
ka historia. Jestem 
dumny, gdy widzę 
dziadków i rodzi-
ców dzieci tańczą-
cych w „Buńczu-
ku”, składających 
kwiaty 11 Listopa-
da, 3 Maja i 15 Sierp-
nia pod pomnikiem 
Józefa Piłsudskiego 
w Białymstoku. 
Przekonany jestem, 

Ireneusz Krčal jako student psychologii 
Uniwersytetu we Fryburgu. Marzec 1944.

Rekonwalescenci Polskiego Szpitala Wojennego w Casamassima (Włochy). 
Wsparty na kuli Ireneusz Krčal.
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że ta utalentowana tatarska młodzież będzie ich godnymi 
następcami, gdyż „Buńczuk” to nie tylko wysoka kultura ar-
tystyczna, ale także szkoła patriotyzmu”.

Z przyjemnością, prawie z otwartą buzią, słuchałam 
barwnych wspomnień Ireneusza, podobnie jak kiedyś taty 
i wujka, uczestników II wojny światowej. Niemalże słysza-
łam wystrzały, huk bomb, tym bardziej, że pamiętałam okru-
cieństwo wojny widziane oczami dziecka pełnymi strachu.

Przyjaźń Renka i Teresy nie była powierzchowna ani 
z Dżennet, ani 
z wieloma tatarski-
mi rodzinami. Wiel-
ka sympatia łączyła 
ich z Alim Aleksan-
drem Chaleckim, 
imamem biało-
stockim, Maciejem 
Konopackim, Alek-
sandrem Miśkiewi-
czem, Zofi ą i Jusu-
fem Konopackimi, 
Dżemilą Smajkie-
wicz-Murman, Ma-
rianem Murmanem, 
Lilą i Jankiem So-
bolewskimi, Micha-
łem Sulkiewiczem, 
Barbarą Pawlic-
-Miśkiewicz, Toma-
szem Miśkiewiczem 
muftim w RP, Anną 
i Krzysztofem Mu-
charskimi, Danutą 
Półtorzycką-Ku-
czyńską, Dżennet 
Połtorzycką-Stamp-
f’lową, Arturem Konopackim, Adamem Murmanem, Musą 
Czachorowskim, nie mówiąc o zażyłości z dziećmi „Buńczu-
ka”.

Profesor Teresa Zaniewska z Katedry Edukacji i Kul-
tury SGGW w Warszawie jest nie tylko uczestniczką na-
szych spotkań, ale jest także organizatorką wielu spotkań 
poświęconych Tatarom polskim. Od wielu lat dzięki przy-
chylności rektorów SGGW, organizuje cykliczne spotkania 
z cyklu „Bliscy, Znani i... Nieznani”, cieszące się dużym 

zainteresowaniem studentów i pracowników uczelni, a tak-
że wielu osób z poza niej (stałymi bywalcami są m.in. słu-
chacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Łowicza). Gośćmi 
tych spotkań byli kilkakrotnie Tatarzy. Poświęcone były za-
równo tematom historycznym, jak i współczesnej działal-
ności społeczności tatarskiej, między innymi wydawniczej, 
muzycznej. Każde spotkanie uświetniał występ artystycz-
ny „Buńczuka”, czeczeńskiego zespołu „Łowzar”. Odbył 
się też pokaz umiejętności łuczników.

Rozpisałam się 
trochę niezdarnie, 
ale od serca. Chcia-
łam pokazać, że za-
równo w trudnych 
czasach, i wojen-
nych, i życiowych, 
jak i w radosnych 
możliwa i koniecz-
na jest znajomość, 
przyjaźń, uśmiech, 
w y roz u m i a ł o ś ć , 
wzajemna życzli-
wość, współpraca 
i wsparcie ludzi 
o różnych zapatry-
waniach, różnych 
religii, narodowo-
ści, szacunek dla 
skrawka ziemi, 
przyrody, bo łatwiej 
się wtedy żyje. Ta-
kie wnioski wypły-
nęły z naszych roz-
mów z Ireneuszem 
Andrzejem Miłosła-
wem Krčalem i Jego 

towarzyszką życia Teresą Zaniewską. Chociaż na naszych 
grobach nie powinno się palić świeczek, to spełnijmy jed-
nak prośbę Ireneusza: „Gdy będziecie na cmentarzach przy 
grobach swoich bliskich, zapalcie jedną świeczkę na ścieżce 
między grobami, za tych którzy padli w dalekiej drodze do 
Polski”.

Halina Szahidewicz 

Ireneusz Krčal z pięknymi Włoszkami. Como (Włochy) 1945.

RAMADANOWE IFTARY
Podczas tegorocznego ramadanu wielokrotnie spotykali-
śmy się w białostockim Domu Modlitwy przy ul. Piastow-
skiej. Okazji ku temu było wiele, modliliśmy się, ale też 
uczestniczyliśmy w iftarach, wspólnych posiłkach, które 
stanowią jedną z pięknych tradycji islamu. Podczas iftaru 
właśnie oraz Kadyr Nocy gościliśmy przedstawicieli turec-
kiej instytucji rządowej TIKA oraz Fundacji Hasene z Nie-

miec. TIKA właśnie fi nansowała ten wieczór ramadanowy, 
a dzięki Fundacji Hasene mogliśmy zorganizować 12 ifta-
rów. Najwyższe Kolegium Muzułmańskie  MZR w RP sfi -
nansowało osobno pięć wieczorów. Fotografi czną relację 
z tych spotkań przedstawiamy na stronach 16 i 17. 

Red. 
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Anna Chanifa Mucharska

„BUŃCZUK” W BIAŁOWIEŻY
Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżo-

wy „Buńczuk” wystąpił 28 lipca 2017 roku 
podczas XV Białowieskich Integracji Arty-
stycznych „Peretocze”. W białowieskim 
amfi teatrze zaprezentowaliśmy program 
krymskotatarski oraz baszkirski. Tańce 
przeplatane były piosenkami. Zostaliśmy 
nagrodzeni gromkimi brawami. 

 „Peretocze” jest symbolem otwar-
tości, jest to białoruska nazwa wrót sto-
doły – przedtocza, miejsca spotykanego 
u wszystkich mniejszości zamieszkują-
cych na Podlasiu. Tam właśnie, w stodo-
łach, kwitło niegdyś życie kulturalne i to-
warzyskie, odbywały się wesela i zabawy 
wiejskie. Serdecznie dziękujemy organi-
zatorom za zaproszenie i do zobaczenia 
w przyszłości.

Anna Chanifa Mucharska 

Anna Chanifa i Krzysztof Edem Mucharscy

BYLIŚMY NA FESTIWALU
29–30 lipca br. w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej od-
był się V Festiwalu Kultury Tatarskiej, na którym kolejny 
raz wystąpił Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buń-
czuk”. Było nam ogromnie miło, że organizator imprezy 
Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej umożliwił nam 
zaprezentowanie tatarskich tańców i piosenek. Mimo okre-
su wakacyjnego i uszczuplonego składu 
zespołu daliśmy radę wystąpić. Na scenie 
po raz pierwszy zaśpiewała prowadząca 
zespół Anna Mucharska. W tańcach za-
prezentowali się: Elwira i Stefan, Arzy, 
Sylwia i Dżemila. Jesteśmy bardzo dum-
ni, że wszyscy stanęli na wysokości zada-
nia. Kochani, daliście z siebie maksimum 
możliwości. 

Na festiwalu Muzułmańska Gmina Wy-
znaniowa w Białymstoku i NKM MZR wy-
stawiły swoje stoiska kulturowe. Można 
było również posłuchać koncertu w wy-
konaniu Karoliny Cichej i Barta Pałygi, 
obejrzeć występy zespołu Łowzar oraz 
gości z Kaliningradu i Kazachstanu, wziąć 
udział w warsztatach kuchni tatarskiej, 
obejrzeć pokazy łucznictwa konnego 
i ptaków drapieżnych, a także zobaczyć 
występy Szwadronu Kawalerii Wojska Pol-

skiego i Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litew-
skich. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zaproszenie i do 
zobaczenia za rok na kolejnej edycji festiwalu.

Anna Chanifa i Krzysztof Edem Mucharscy 

Młode pokolenie „Buńczuka”.

„Buńczuk” oklaskiwany na „Peretoczu”.
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Michał Łyszczarz

TATARSKA KONFERENCJA W JUROWCACH

W ramach XIX Letniej Akademii Wie-
dzy o Tatarach Polskich, już po raz 
trzeci w gościnnych progach Pod-
laskiego Muzeum Kultury Ludowej 
w Jurowcach (do września 2016 r. 
funkcjonującego jako Białostockie 
Muzeum Wsi w ramach Muzeum 
Podlaskiego w Białymstoku), odby-
ła 18 sierpnia br. ogólnopolska kon-
ferencja naukowa pt. „Tożsamość 
a religia Tatarów Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego”. Zorganizował ją 
Związek Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej, przy wydatnym wkładzie 
Artura Konopackiego. Tegoroczne 
obrady powiązane zostały z uroczy-
stymi obchodami 620. lecia osadnic-
twa tatarskiego w Wielkim Księstwie 
Litewskim. 

 Konferencję otworzył gospo-
darz dr Artur Gaweł, dyrektor Pod-
laskiego Muzeum Kultury Ludo-
wej, oraz Jan Adamowicz, prezes 
Rady Centralnej Związku Tatarów 
RP. Część merytoryczną rozpoczę-
ło wystąpienie dr hab. Katarzyny Warmińskiej z Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Krakowie pt. Wokół problematyki 
etniczności i religii – tożsamość, wspólnotowość, historia, 
które przeczytał prowadzący obrady dr Artur Konopacki. 
Następnie uczestnicy konferencji mogli wysłuchać ośmiu 
prelegentów: dr hab. Agata S. Nalborczyk z Uniwersytetu 
Warszawskiego przedstawiła problem religii i tożsamości 
Tatarów WKL z punktu widzenia teorii religioznawczych; 
dr Stanisław Dumin (Muzeum Historyczne w Moskwie) 
omówił istotę urzędu kadiego u Tatarów w Wielkim Księ-
stwie Litewskim w XVI w. w świetle przywileju Stefana 
Batorego 1586 r.; dr Swietłana Gribowa z Brzeskiego 
Państwowego Uniwersytetu Technicznego na Białorusi 
zreferowała najważniejsze zagadnienia z historii i współ-
czesności społeczności tatarskiej w Iwiu; dr Paweł Jessa, 
który reprezentuje obecnie Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Podlaskiego, nawiązał do własnych badań tere-
nowych w wystąpieniu pt. Gdy przemawiają duchy przod-
ków. Muzułmańskie ruchy religijne w postradzieckiej Azji 
Środkowej; mgr Łukasz Węda ze Stowarzyszenia Rozwo-
ju Miejscowości Studzianka przybliżył sylwetki imamów 
parafi i muzułmańskiej w Studziance; nieznaną szerzej 
postać węgierskiego podróżnika Miklósa Ernő Kleeman-
na i jego wizyty na Krymie przedstawił mgr Bogusław R. 
Zagórski z Collegium Civitas oraz Instytutu Ibn Chalduna; 
dr Michał Łyszczarz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie) opowiedział o znaczeniu fenomenu Kontu-
sia z Łowczyc dla polskich Tatarów. Konferencję zakoń-
czył dr Artur Konopacki z Uniwersytetu w Białymstoku, 
który omówił kształt relacji łączących studentów z krajów 
arabskich z Tatarami w Polsce na przestrzeni ostatnich 
trzydziestu lat.

Michał Łyszczarz 

Mgr Łukasz Węda z wykładem  o imamach parafi i muzułmańskiej w Studziance.

Z prawdziwym żalem informujemy, 
że 30 czerwca 2017 roku odeszła od nas 

w wieku osiemdziesięciu ośmiu lat 

ZENAIDA RYZWANOWICZ
z domu Półtorzycka, córka Tanzili i Sulejmana, 
wspaniała Tatarka muzułmanka głębokiej wiary.

Życzliwa, uczynna, pogodna osoba, 
długoletnia sekretarz Najwyższego Kolegium 

Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w Rzeczypospolitej Polskiej.

Polecamy ją łasce i miłosierdziu Najwyższego.
Serdeczne wyrazy współczucia 

wnukowi Gabrielowi Enwerowi Ryzwanowiczowi 
składają 

Mufti Rzeczypospolitej Polskiej 
Tomasz Miśkiewicz

 członkowie Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego MZR w RP 

zarząd i członkowie 
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 

w Białymstoku
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Michał Pędracki

MESJASZ PRZYCHODZI ZE STEPU
Idee mesjańskie znajdujemy w bardzo wielu religiach świa-
ta. Zwykle, całkiem słusznie, kojarzymy je z chrześcijań-
stwem, jednakże uważna analiza zagadnienia dowodzi, że 
są one bardziej uniwersalne i znacznie starsze niż chrześci-
jaństwo. Co więcej, wydaje się, że nowotestamentowa idea 
Mesjasza pochodzi, o czym, poza specjalistami, mało kto 
wie, w prostej linii ze starożytnych kultur Wielkiego Stepu. 

Na początek powiedzieć należy, że archetypowa fi gura 
Mesjasza, którą w różnych formach znajdujemy w wielu kul-
turach, jest swego rodzaju syntezą koncepcji ofi ary i zba-
wienia, 

Według defi nicji Gerardusa van der Leeuwa1, zbawieniem 
nazywamy sytuację, kiedy do jednostki bądź grupy z ze-
wnątrz przychodzi szczęście i uzdrowienie. Przychodzi ono 
od czegoś lub kogoś obdarzonego mocą i zmienia ponure 
życie w radość. Jak pisze van deer Leeuw2, mocy zbawczej 
towarzyszy zwykle patos woli i cierpienia, nawet jeśli nie na-
daje się jej postaci. Jeżeli moc ta przejawia się poprzez oso-
bę, to pojawia się postać Zbawiciela, czyli tego, kto ratuje 
w potrzebie. Patos woli i cierpienia wiąże się zwykle z tym, 
że zbawiciel bierze na siebie zło innych, czy może lepiej: od-
powiedzialność za nie. Jego postać koresponduje w pewien 
sposób z rolą ofi arnego zwierzęcia z ofi ary pokutnej. 

Najgłębszym źródłem wyobrażeń Zbawiciela jest do-
świadczenie uzdrowienia. Ten, kto uzdrawia chorego czło-
wieka, jest dla niego Zbawicielem. Wyleczenie ciała i duszy 
staje się w tym przypadku jednością. Pojawienie się Zba-
wiciela zwykle ma charakter cudowny. Dzieworództwo, na 
długo przedtem nim w niektórych kręgach kulturowych za-
częto moralnie waloryzować dziewictwo, było stałym sposo-
bem pozwalającym uznać i/lub podkreślić całkiem inny cha-
rakter nowo narodzonego Zbawiciela. Z postacią Zbawiciela 
nierozerwalnie łączy się idea Zbawczego Czynu. Zbawczy 
Czyn ma zwykle charakter walki i łączy się z triumfem nad 
wrogimi potęgami. Paradoksalnie jednak nim to się stanie, 
Zbawiciel musi zostać pokonany, a ze Zbawczym Czynem 
bardzo często związana jest śmierć. Tragedia śmierci Zba-
wiciela jest równoważona przez radość z jego zmartwych-
wstania.3 

W tym świetle najstarszym archetypem Zbawiciela w re-
ligijnej historii ludzkości wydaje się być szaman4 . 

Szaman, jak się uważa, bierze na siebie choroby, zwy-
kle rozumiane jako konsekwencje jakiegoś złego czynu lub 
błędu rytualnego. Jest przede wszystkim uzdrowicielem, 
a dokonujące się za jego pośrednictwem uzdrowienie doty-
czy zarówno ciała, jak i duszy. Jego postać jest obdarzona 
potężną wolą i naznaczona ogromnym cierpieniem. Na jego 
osobie skupia się furia demonów, którym przeciwstawia się 
dla dobra społeczności5. Dlatego też cierpi więcej, niż pozo-
stali przedstawiciele jego ludu6. Jest obrońcą uciśnionych, 
sprzymierzeńcem pokrzywdzonych7, stale gotowym do ofi a-
ry z własnego życia dla ratowania współplemieńców, a jego 

1 G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, Warszawa 1978, s. 141.
2 G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, s. 141-152.
3 G. van der Leeuw, Fenomenologia religii, s. 152.
4 Por. M, Pędracki, Szamańska geneza idei okupienia i ofi ary. Wkład 

W Sieroszewskiego (1858-1944) do antropologii religii; passim.
5 Por. W. Sieroszewski, Dwanaście lat w kraju Jakutów, Dzieła t. XVIII, 

cz. II, Wyd. Literackie, Kraków 1961 s. 325. 
6 Por. W. Sieroszewski¸ dz. cyt., s. 312. 
7 Por. W. Sieroszewski, dz. cyt., s. 325.

dar jest dla niego brzemieniem8. Początek jego misji zawsze 
związany jest ze śmiercią inicjacyjną i zmartwychwstaniem9. 

Wydaje się, że korelacja dobro-cierpienie-ofi ara jest cha-
rakterystyczna dla kultur pasterskich, co wiąże się z sym-
boliką nadawaną hodowlanemu zwierzęciu. Dla dawnych 
proto-Irańczyków ze stepów Centralnej Azji krowa repre-
zentowała dobro. Od niej zależało życie człowieka. Była 
symbolem dobra cierpiącego w tym świecie od zła, repre-
zentowanego przez drapieżniki i przez bandy rabusiów 
uprowadzających bydło z zielonych pastwisk na pustynne 
pustkowia. Była też zwierzęciem ofi arnym, najcenniejszy 
ludzkim materialnym darem, poprzez który aktualizowano 
cyklicznie mit o Pierwszym Byku – pierwszej ofi erze, źró-
dle życia. Musiała też oddać swoje życie, żeby dostarczyć 
ludziom pokarmu10. Niemal identyczną korelację znaczeń 
odnajdujemy w symbolice owcy w kulturach semickich (por. 
określenie Chrystusa jak Baranka Bożego) 

Z kulturami opartymi pierwotnie na gospodarce noma-
dycznej wiąże się także obraz władcy jako dobrego pasterza. 
Znamy go zarówno z Biblii, jak i ze świętej księgi dawnych 
Irańczyków – Awesty11. Tytuł króla jako Dobrego Pasterza 
występuje na powszechnie asyryjskich napisach klinowych. 
Kulturowa fi gura władcy – dobrego pasterza nabiera pew-
nych rysów mesjańskich. Jego władza jest w istocie służbą 
dla dobra „stad”, czyli poddanych. W tej służbie władca nie 
waha się oddać swego życia i zdrowia. Celem nadrzędnym 
jest tu bowiem dobro poddanych. Idea ta jest wyrażona cał-
kiem klarownie w tzw. Inskrypcjach Orchońskich z zachod-
niej Mongolii, będących najstarszych zabytkiem piśmiennic-
twa ludów turańskch12. 

W tym kontekście interesującą kwestią wydaje się być 
czas, w którym idee mesjańskie pojawiły się w kulturach 
Centralnej Azji i jaki jest ich związek z podobnymi ideami 
na Bliskim Wschodzie. Mimo że idee te wydają się być do 
pewnego stopnia uniwersalnie związane z kulturami no-
madyczno-pasterskimi (a być może nie tylko pasterskimi, 
co może sugerować uniwersalna obecność tzw. kompleksu 
dema13 w cywilizacjach agrarnych), to jednak analiza proce-
su ich dyfuzji z historycznego punktu widzenia jest również 
możliwa. 

Co najmniej od przełomu epoki brązu i żelaza, ogrom-
ne terytorium od Morza Czarnego po zachodnią Mongolię 
i tzw. Chiński Turkiestan (Sinciang) zamieszkałe było przez 
koczownicze ludu indo-irańskie, hodowców bydła rogatego 
i koni. We wczesnej epoce żelaza ludy te stworzyły dość jed-
norodną kulturę, nazywaną często umownie scyto-sakijską. 
W V wieku p.n.e. opisywał ją Herodot, nazywając Saków 
„wschodnimi Scytami”. Od północy i wschodu ich sąsiadami 
byli inni koczownicy, również hodujący konie, protoplaści 

8 Por. W. Sieroszewski, dz. cyt., s. 315.
9 M. Pędracki, dz. cyt. s. 28.
10 M. Boyce, A History of Zoroastrainism, v. 1, Leiden/Koln 1975, s. 210.
11 Tamże.
12 Орхонские письменные памятники, Казахский 

национальный педагогический университет имени Абая, 
Институт информатизации образования; Комитет по 
языкам Министерства культуры и информации; Проект: 
Создание информационных ресурсов казахского языка по 
письменным и этноархеологическим источникам, http://bitig.
org/?lang=r&mod=1&tid=1.

13  Zob. A. Szyjewski, Etnologia religii, Kraków 2001, s. 432-474.
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Turków i Mongołów. Około połowy pierwszego tysiąclecia 
n.e. ludy turko-mongolskie zaczęły przemieszczać się na 
zachód, stopniowo zastępując dawną ludność indo-irańską. 
Szczegóły tego procesu nie są nam znane. Wydaje się, że 
ludność turko-mongolska stopniowo mieszała się z ludno-
ścią indo-irańską, co potwierdzają typy antropologiczne 
mieszkańców południowego Kazachstanu, Kirgistanu i Uz-
bekistanu, reprezentujące piękną mozaikę cech indo-irań-
skich i turko-mongolskich. 

Przeszło tysiąc lat wcześniej miała miejsce inna bardzo 
ważna migracja. Część indo-irańskich ludów stepowych 
powędrowała na południe, zakładając swoje ośrodki pań-
stwowe w Iranie i w północnych Indiach. Nowe państwa na 
południu krzepły bardzo szybko, stając się w krótkim cza-
sie potęgami. W Iranie rozkwitło imperium Medów, które 
w sojuszu z Babilonią spustoszyło Asyrię, ale wkrótce samo 
musiało się podporządkować swym zbuntowanym wasalom 
– również irańskim Persom. Na terenie Bliskiego i Środko-
wego Wschodu powstało perskie Imperium Achemenidów 
– największe w dotychczasowej historii świata. Chociaż 
Persowie inspirują się w dużym stopniu kulturą asyro-ba-
bilońską, czego dowodem jest ich architektura i sztuka, to 
przynoszą ze sobą również nowe idee religijne i doktryny 
polityczne. Jedną z nich, przyniesioną jeszcze ze stepu, jest 
idea Saoszjanta. Koncepcja Saoszjanta stanie się podwaliną 
zachodniej – judaistycznej i chrześcijańskiej doktryny Me-
sjasza, oraz wschodniej, charakterystycznej dla mahajani-
stycznego buddyzmu, idei bodhisattwy. Być może relikty tej 
dawnej irańskiej koncepcji odnajdziemy również w kulturo-
wym wizerunku centralno-azjatyckiego szamana. 

Idea Saoszjanta pojawiła się dość klarownie w świętej 
w świętej księdze Persów Aweście. Jej tekst zapisany został 
bardzo późno, bo dopiero w czasach imperium Sasanidów 
(224–651 r. n.e.). Wcześniej jednak księga była przekazywa-
na w formie ustnej (podobnie jak np. jakucki epos Ołancho, 
recytowany z pamięci w języku starojakuckim, różniącym 
się bardzo znacznie od współczesnego jakuckiego). Istot-
ną kwestią wydaje się być tu pytanie o okres faktycznego 
powstania tekstów Awesty. Język Gath – najważniejszych 
i najstarszych partii księgi, których autorstwo przypisywane 
jest irańskiemu prorokowi Zaratustrze, określany umownie 
jest jako awestyjski, był martwy już w czasach Sasanidów. 
Analiza dowodzi, że z jednej strony jest on bardzo bliski 
językowi najstarszej świętej księgi hinduizmu Rygvedy, da-
towanej na XVIII wiek p.n,e., z drugiej zaś zawiera pewne 
elementy charakterystyczne dla irańskich dialektów pół-
nocno-wschodnich14. Na podstawie tych językowych danych 
okres życia Zaratusztry sytuuje się nie później niż w XI wie-
ku p.n.e.15. Z kolei analiza stosowanych w Gathach pojęć 
i metafor oraz opisanych tam realiów życia codziennego, 
wskazuje na czas powstania tych teksów schyłkowy okres 
tzw. epoki chalkolitu16. Przesuwa to datację życia proroka 
co najmniej o kolejne tysiąc lat wstecz. Cechy dialektów 
północnych-wschodnich występujące w  języku Gath suge-
rują, że ojczyzna Zaratusztry znajdowała się gdzieś między 
Chorezmem (dzisiejszy północny Uzbekistan) a  Arachozją 
(pogranicze Afganistanu i Pakistanu)17 

Wydaje się, że wyznawcami zaratusztrianizmu byli już 
Achemenidzi (550–330 p.n.e.) 18, których szczególną sym-
patią darzyli starożytni Judejczycy. Rozciągała się ona tak-
że na perską religię, czego dowodem jest między innymi 

14 M. Boyce, A History of Zoroastrainism, v. 1, s. 3 n.
15 Tamże.
16 Por. M. Boyce, A History of Zoroastrainism, v. 1, s. 192 nn.
17 M. Boyce, A History of Zoroastrainism, v. 1, s 3 n; M. Witzel, The 

Home of the Arynas, http://www.people.fas.harvard.edu/~witzel/
AryanHome.pdf s.10

18 M. Boyce, Zaratusztrianie: Wiara i życie, Łódż 1988, s. 72-107.

to, że autorzy biblijni nie wahali się uznać perskiego Boga 
Ahura Mazdy, czczonego przez Cyrusa Wielkiego, za toż-
samego z Bogiem Jahwe19. Podobnie prorok Daniel został 
przełożonym magów20, czyli ni mniej, ni więcej tylko za-
ratusztriańskim kapłanem21, co jak widać uważano za nie-
kolidujące z wiarą w Jahwe. Fakty te są zrozumiałe, gdyż 
zaratusztrianizm podobnie jak protojudaizm22 był formą 
protomonoteizmu23 (nieco podobny przypadek miał miejsce 
w czasie zetknięcia się islamu ze stepowym turko-mongol-
skim tengrizmem; ponieważ „stepowcy” deklarowali wiarę 
w Jedynego Boga Nieba, zwykle uznawano ich wiarę za 
niesprzeczną z islamem, a Boga Tengri często traktowano 
jako tożsamego z Allahem). Obie religie używały ponadto 
bardzo podobnych pojęć i metafor, związanych z koczowni-
czo-pasterską przeszłością. Idee zaratusztriańskie były więc 
łatwo i chętnie zapożyczane przez protojudaizm. Właśnie 
z zaratustzrianizmu do Starego Testamentu trafi ły idee koń-
ca świata, Sądu Ostatecznego, zmartwychwstania ciał i Me-
sjasza (Saoszjanta), a także imiona perskich demonów24. 
Nowy Testament rozwinął jeszcze klasyczne zaratusztriań-
skie idee Nieba, Piekła (rzymski katolicyzm potwierdzi rów-
nież staroirańską koncepcję Czyśćca), Królestwa Bożego 
i Szatana. Także chrześcijańska koncepcja Mesjasza zbliża 
się w znacznie większym stopniu do swego irańskiego pier-
wowzoru niż koncepcja judaistyczna. 

 Mesjasz w Startym Testamencie, a następnie w juda-
izmie, jest zawsze Mesjaszem politycznym, jego misja ma 
polegać na odbudowie dawnej legendarnej potęgi królestwa 
Dawida i objęciu w nim rządów. Mesjasz chrześcijański stoi 
na antypodach tego obrazu. Odcina się zupełnie od polityki, 
a jego misja obejmuje całą ludzkość i ma wymiar zbawczy 
oraz eschatalogiczny. Jego Królestwo ma charakter rzeczy-
wistości mistycznej, a nie politycznej. Jest to ewidentnie 
powrót do pierwotnej koncepcji irańskiej. Saoszjant – Zaba-

19 Por. 2 Krn 36, 23; (cytat za Biblią Tysiąclecia, wydanie IV):  «Tak mówi 
Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. 
I On mi rozkazał zbudować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli 
z całego ludu Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg jego 
będzie z nim, a niech idzie!” Bóg Niebios, czczony przez Cyrusa to 
Ahura Mazda. 

20 Por. Dn 2, 48 (cytat za Biblią Warszawską): „Potem wyniósł król 
Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go 
na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwier-
zchnika wszystkich magów babilońskich.” Biblia Warszawska jest 
wierniejszym tłumaczeniem pod względem fi lologicznym niż Biblia 
Tysiąclecia. Biblia Tysiąclecia tłumaczy tu jako „mędrców” jednakże 
w komentarzu do Mt 21,1 dodaje wyjaśnienie: “Mędrcy” (dosł.: ma-
gowie) należeli do stanu kapłańskiego. Z powodu swej tajemnej 
wiedzy byli w wysokim poważaniu na Wschodzie.” W Księdze Daniela 
królem, który wywyższył Daniel jest król babiloński Nabuchodono-
zor. Jest to oczywisty anachronizm, Księga została napisana w cza-
sach machabejskich i realia historyczne są w niej pomieszane (por. 
wstęp do Księgi Daniela w Biblii Tysiąclecia). Perski kontekst opowi-
adania zamieszczonego w Dn 2 potwierdza poza użyciem terminu 
„mag” również klasycznie perska tytulatura królewska rzekomego 
Nabuchodonozora - „król królów” i klasycznie perski epitet Boga 
odnoszony pierwotnie do Ahury Mazdy- Bóg Nieba; Marduk - główny 
bóg Babilonu nie był tak określany, podobnie nie stosowano tego 
epitetu wobec Jahwe przed okresem perskim; także sformułowanie 
„namiestnik prowincji babilońskiej” może odnosić się wyłącznie do 
babilońskiej prowincji Imperium Achemenidów; „namiestnik prow-
incji” zawsze bowiem oznacza kogoś sprawującego władze z ramienia 
imperatora nad podbitym krajem. 

21 M. Boyce, A History of Zoroastrainism, v. 1, s. 10 n, I. Gersh evitch, Zo-
roaster’s Own Contribution, „Journal of Near Eastern Studies”, 23 (1) 
1964, s. 36.; R.C. Zaehner, The Dawn and Twilight of Zoroastrianism, 
New York: MacMilla n 1963, s.163, V. H. Mair, Old Sinitic *Myag, Old 
Persian Maguš and English Magician, „E arly China” 15 , 1990, s. 27–47.

22 Klasyczny judaizm zaczyna się dopiero po zredagowaniu Tamudu.
23 Tylko Jedna Istota uznawana jest za niestworzonego Stwórcę; jednakże 

istnieją inne święte istoty, których status jest niejednoznaczny; 
w proto-judaiźmie mówi się o „dworze Boga”, w zaratusztrianiźmie 
o stworzonych przez Ahura Mazdę - Świętych Nieśmiertelnych - 
Amesza Spenta.

24 Por.: Tb 3, 8; wzmiankowany tam demon Asmodeusz to perski Asma 
Deva, drugi w hierarchii po Angra Mainju (Arymanie) wodzu złych 
duchów według zaratusztriańskiej demonologii.
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wiciel z Awesty miał bowiem począć się w sposób cudowny 
z dziewicy25, będąc Astvat. r ta, czyli Wcieloną Prawdą lub 
też Tym, Który Wciela Prawdę26, przy czym „Prawda” (sto-
irańskie asa) jest aspektem samego Boga (Ahura Mazdy)27 
(por. słowa Jezusa: „Ja Jestem Prawdą” ). Jego przyjście wią-
że się ze złożeniem doskonałej ofi ary i pokonaniem zła oraz 
zapoczątkuje ostatni okres dziejów świata, którego koń-
cem będzie Sąd Ostateczny28 (por. przekonanie pierwszych 
chrześcijan o tym, że żyją w czasach ostatecznych). Już 
w okresie Achemenidów koncepcja Saoszjanta zaczęła ewo-
luować w ideę trzech Saoszjantów29 (por. nowotestamento-
wą doktrynę trzech zbawczych obecności Chrystusa w świe-
cie: duchową – w dziejach Izraela30 , cielesną – w człowieku 
Jezusie31 i w czasach ostatecznych – przy końcu świata32).

Staro-irańskie idee mesjańskie promieniowały nie tylko 
na zachód, ale i na wschód. Odnajdujemy je w buddyjskich 
koncepcjach związanych z bodhisattwami. 

W latach 30. IV wieku p.n.e. podboje Aleksandra Wiel-
kiego położyły kres istnieniu pierwszego Imperium Per-
skiego. Na jego gruzach powstało kilka państw, z których 
największym stało się Imperium Seleucydów (312–63 r. 
p.n.e.), obszarowo pokrywające się mniej więcej z dawnym 
państwem Cyrusa Wielkiego, twórcy potęgi Achemenidów. 
Około roku 250 p.n.e. Diodotus, namiestnik Baktrii (część 
dzisiejszego Uzbekistanu, Tadżykistanu i Afganistanu) 
z ramienia Seleucydów, uniezależnił się od swego władcy 
i utworzył oddzielne królestwo, określane jako Greko-Bak-
tria. Ok. roku 180 p.n.e. Greko-Baktria wskutek konfl iktów 
wewnętrznych rozpadła się na co najmniej dwa niezależne 
organizmy państwowe. Jeden z centrum na terenie Bak-
trii, drugi, tzw. Królestwo Indo-Greckie, z centrum w Gan-
dahrze (pogranicze dzisiejszego Afganistanu i Pakistanu, 
na południe od Arachozji). Greko-Baktria upadła ok. 130 
r. p.n.e. pod naporem stepowych ludów z Azji Centralnej, 
natomiast Królestwo Indo-Greckie istniało ze zmiennym 
szczęściem do ok. 10 r. n.e., w szczytowym okresie swej 
krótkotrwałej świetności obejmując swym zasięgiem na-
wet Dolinę Gangesu. Ostatecznie jego terytoria zostały 
wchłonięte częściowo przez Królestwo Indo-Scytów. (200 r. 
p.n.e. – 400 r. n.e. ), częściowo przez Imperium Kuszanów 
(30–375 r. n.e.), a częściowo przez państwo Indo-Partów 
(12 r. p.n.e. – 130 r. n.e.).

 Dawnych królestwa greko-indo-irańskie (Scytowie, Bak-
trowie i Partowie byli ludami irańskimi, blisko spokrewnio-
nymi z Persami) stanowiły swoisty tygiel kulturowy. Religią 
państwową Indo-Greków, Indo-Scytów i Kuszanów był bud-
dyzm, jednak w kontakcie z  zaratusztrianizmem i grecką 
fi lozofi ą ulegał on pewnym swoistym modyfi kacjom. Ten 
nowy kierunek buddyzmu często nazywa się greko-buddy-
zmem, a jego najważniejszym centrum była Gandhara. Ide-
ałem etycznym stała się tu bodhisattwa – święta istota, któ-
ra nie waha się przyjąć jakiegokolwiek cierpienia, jeśli może 
to pomóc w zbawieniu innych istot. Tym samym cierpienie 
bodhisattwy ma wartość soteriologiczną. W przeciwień-
stwie do aikonicznego pierwotnego buddyzmu, te święte 
istoty zaczęto przedstawiać, rzeźbiąc ich wyobrażenia zgod-
nie z klasycznymi kanonami greckiej sztuki. Mitologia naro-
dzin bodhisattwy stała się wyraźnie paralelna z ideą cudow-
nego poczęcia Saoszjanta. 

25 Por. M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, Warszawa 2008, t. II. 
s. 262.

26 M.Boyce, A History of Zoroastrainism, v. 1, s. 282.
27 M. N. Dhalia, History of Zoroastrianism, New York 1938. s. 323.
28 M.Boyce, A History of Zoroastrainism, v. 1, s. 282 n.
29 M. Boyce. Zaratusztrianie: Wiara i życie, s. 104. 
30 Por. 1 Kor. 10, 1-5. 
31 Rz. 5, 15.
32 2 P 3.

 W tym nowym ujęciu przyszły Budda Sakjamuni (poza 
nim istnieją również inne oświecone istoty, które są okre-
ślane mianem „buddów” czyli „przebudzonych”) był przed 
swym narodzeniem bodhisattwą w niebiosach Tusita33. 
Sam wybrał swych rodziców, a Jego poczęcie było cudow-
ne. Przeniknął w prawy bok matki pod postacią słonia lub 
sześciomiesięcznego dziecka. Podobnie cudowna była cią-
ża, gdyż bodhisatwa znajduje się w kapliczce z drogich ka-
mieni, a nie w macicy. Narodziny miały miejsce w ogrodzie; 
matka chwyciła się drzewa, a dziecko wyłoniło się z jej pra-
wego boku. Nastąpiło to podczas podróży matki. Następnie 
dziecko otrzymało od ojca imię Siddhartha (Ten, który osią-
gnął cel). Jego narodzeniu towarzyszyły liczne cuda i znaki. 
Stary asceta Asita unosząc się, przybył z Himalajów do Ka-
pilavastu (miejsca narodzin Siddarthy) i poprosił o zobacze-
nie nowo narodzonego. Wziął go na ręce i  rozpoznał w nim 
przyszłego Buddę. Nie sposób nie zauważyć bardzo ścisłych 
paralel z opowieścią o poczęciu i narodzinach Jezusa. 

W gandahryjskim greko-buddyzmie najpopularniejszą 
postacią obok Buddy Sakjamuniego stał się mesjański Bud-
da Maitreja. To Budda przyszłości, zapowiedziany ponoć 
jeszcze przez Sakjamuniego. Ma on być doskonałym wciele-
niem współczucia i miłosierdzia, a narodzić się miał gdzieś 
na zachodzie. Dla podkreślenie tego faktu, przedstawia się 
go siedzącego na sposób zachodni – na krześle. Na uwagę 
zasługuje fakt, że Maitreja to przekształcony irański Mitra 
– jedna ze świętych istot stworzonych przez Ahura Mazdę. 
Do dziś Maitreja jest jednym z najpopularniejszych bodhi-
sattwów w Mongolii. 

Greko-buddyzm w ciągu swej dalszej ewolucji stał się 
buddyzmem mahajanistycznym, który w pełni przejął gre-
ko-irańsko-indyjską koncepcję bodhisattwy, zwracającą 
uwagę na soteriologiczną wartość cierpienia, którego przy-
jęcie motywowane jest współczuciem wobec innych istot. 

Wydaje się, że stare stepowe dziedzictwo irańskie prze-
trwało nie tylko w zrewaloryzowanej formie w religiach 
abrahamowych (islam również zachował charakterystyczne 
zaratuszriańskie idee Sądu Ostatecznego, szatana i anio-
łów) i w buddyzmie. Zostało ono żywe również w tradycjach 
turko-mongolskich. Ałtajski Bóg ma na imię Korbustan. 
Najwyższy Tengri (Bóg) Mongołów i Turków to Chormusta. 
Oba imiona są nieco zniekształconymi formami średnioper-
skiej wersji imienia Ahura Mazdy – Ohrmuzd. 

Dyfuzja idei mesjańskich na terenie Eurazji jest tylko 
jednym z dowodów na ważność, zbyt często niesłusznie 
marginalizowanego, stepowego dziedzictwa w duchowej 
historii ludzkości. Jego różne aspekty i ich znaczenie w hi-
storii kultury wymagają dalszych, kompleksowych, badań 
interdyscyplinarnych. 

Michał Pędracki 

33 M. Eliade, Historia wierzeń i idei religijnych, Warszawa 2008, t. II, s. 65.
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W koncepcji wybitnego polskiego historyka i fi lozofa cywili-
zacji, Feliksa Konecznego, turanizm to cywilizacja wielkiego 
stepu azjatyckiego, cywilizacja nomadów i jednocześnie de-
spotyczna, autorytarna struktura społeczna oraz polityczna. 
Powyższe cechy charakteryzują nie tylko społeczności no-
madów Azji Środkowej. Turańska cywilizacja to hierarchicz-
ny sposób organizacji społecznej, dyscyplina wymuszana 
siłą, całkowite podporządkowanie się władzy wyższej. We-
dług Konecznego cechy turańskie posiadają także Niemcy, 
ich państwo oraz cała germańska cywilizacja. 

Gdyby jednak bliżej przeanalizować istotę turanizmu, 
rozumianego jako system społecznej organizacji, wówczas 
uwidoczniają się cechy, które Koneczny pominął lub po-
mylił z innymi. W polskiej opcji geopolitycznej i cywiliza-
cyjnej Wschód jako kategoria polityczna jawi się w postaci 
zagrożenia, wrogiej przestrzeni, niebezpieczeństwa. Dzie-
je się tak co najmniej od XIII stulecia i najazdów wojsk 
mongolskich, których apogeum stanowiła bitwa pod Le-
gnicą w roku 1241. Tendencje te od XV i XVI stulecia uległy 
wzmocnieniu przez wojny z Turcją Osmańską. Pierwszym 
starciem była bitwa pod Warną w roku 1444. W XVI stule-
ciu polscy polityczni publicyści, zwłaszcza Stanisław Orze-
chowski, autor pism antytureckich, budowali obraz zagro-
żenia Polski i Europy przez muzułmańskich Turków. 

Retoryka ówczesnych publicystów i pisarzy, autorów po-
litycznych pamfl etów była dość podobna do współczesnej. 
Islam i wschód traktowano jako „zarazę”, „czerń” „dzicz”, 
„wroga”, „bestie” itp. W polskiej świadomości obszar niebez-
pieczeństwa ze wschodu pogłębił okres rozbiorów państwa 
przez Prusy, Austrię i Rosję w latach 1795–1918. W okresie 
romantyzmu to Rosja jako największego z zaborców była te-
raz zagrożeniem i wrogiem numer jeden. O tym, że nie jest 
ona faktycznie krajem słowiańskim, ale turańskim pisał już 
Joachim Lelewel, profesor Uniwersytetu Wileńskiego, na-
uczyciel Adama Mickiewicza. Według niego, Rosja to w dużej 
mierze „czudź”, czyli dawne ugrofi ńskie północnoeuropej-
skie plemiona, podbite przez księstwa Rusi Kijowskiej, które 
jednakże w sensie etnicznym, językowym, „rasowym” istniały 
jako zruszczeni mieszkańcy Rusi i Rosji. Adam Mickiewicz, 
pisząc o systemie politycznym Rosji, mówił o „tonie mongol-
skim” zdecydowanie utożsamiając turański wschód z carskim, 
rosyjskim imperializmem. Podobne poglądy reprezentował 
w wykładach, które wygłaszał jako profesor literatur klasycz-
nych na uniwersytecie w Lozannie. Charakteryzował cywiliza-
cję turańską, azjatycką, mongolską jako jedność z Rosją i jej 
kulturą polityczną. Tym zapewne sugerował się wspomniany 
na początku Feliks Koneczny, charakteryzując cywilizację tu-
rańską, a więc system polityczny i społeczny, panujący w Ro-
sji i Niemczech – dwóch państwach zaborczych Polski – jako 
autorytarny, hierarchiczny i antywolnościowy. 

Historycznie pojęcie „Turan” powstało w Iranie. W tam-
tejszej mitologii „Turan” był przeciwieństwem „Iranu”, kraju 

Ariów. Mieścił się na północ od „Iranu” i oznaczał ziemię 
nieznaną, kraj barbarzyńców, północ, a także mieszkańców 
stepu, plemiona turkijskie (tureckojęzyczne). Początek tu-
ranizmu jako ideologii politycznej możemy odnaleźć w pra-
cach Armina Vambery’ego i Polaka – Konstantego Borzęc-
kiego, bardziej znanego jako Mustafa Dżelaleddin Pasza. 
Obaj działali i pisali w drugiej połowie XIX stulecia. Węgier 
Vambery stworzył teorię wspólnego pochodzenia Węgrów 
i Turków – językowej oraz etnicznej wspólnoty narodów 
grupy uralo-ałtajskiej, którą nazwał turańską. Mustafa Dże-
laleddin Pasza, były adiutant generała Józefa Bema w okre-
sie powstania na Węgrzech w roku 1848, wstąpił z nim do 
służby tureckiej i przeszedł na islam. Był autorem francu-
skojęzycznej książki „Les Turcs anciens et modernes”, będą-
cej swego rodzaju politycznym manifestem, który w istot-
ny sposób wpłynął na ideologię Młodych Osmanów (Yeni 
Osmanlı) – pierwszej grupy tureckich reformatorów. Musta-
fa Dżelaleddin Pasza postulował reformy tureckiego pań-
stwa, zrealizowane później przez twórcę tureckiej, laickiej, 
narodowej republiki Kemala Paszę Atatürka. Udowadniał 
w tej pracy wspólne pochodzenie narodów tureckich i euro-
pejskich, tworząc koncepcję rasy „turoariów”. Koncepcja ta 
nie wytrzymała naukowej krytyki, była jednakże podstawą 
do stworzenia nowoczesnej doktryny – „narodu tureckiego” 
i „wspólnoty języków turkijskich”, a także politycznych idei 
panturkizmu oraz panturanizmu. 

Polityczna ideologia panturkizmu i panturanizmu została 
stworzona na początku XX stulecia. Jej twórcą był pisarz, 
polityk i narodowy działacz tatarski i turecki Jusuf Akçura. 
Sformułował tę ideologię w eseju pt. „Üç farz sıyaset” (Trzy 
drogi wyboru), który opublikował na emigracji w Egipcie 
w roku 1904. Akçura nawiązywał zarówno do Mustafy Dże-
laleddina Paszy, jak i Armina Vambery’ego. Jednocześnie 
stworzył spójną ideologię politycznej wspólnoty i etniczne-
go solidaryzmu narodów oraz grup etnicznych, mówiących 
w językach turkijskich, będącą też polityczną odpowiedzią 
na rosyjski panslawizm – ideologię wspólnoty narodów sło-
wiańskich pod przewodnictwem rosyjskich carów i rosyjskie-
go prawosławia. U samego początku istnienia panturkizm 
był wymierzony przeciwko Rosji i rosyjskiemu imperializmo-
wi. Dotyczył jednak wspólnoty, a także solidaryzmu narodo-
wego narodów turkijskich lub grup etnicznych tureckiego 
pochodzenia, wyznających islam, który przez panturkistów 
uważany był za narodowe spoiwo, ideologię religijną, stano-
wiącą czynnik narodowotwórczy. Panturkiści byli tureckimi 
narodowcami – ponieważ wartości narodowe stawiali na 
pierwszym miejscu, a religia pozostawała tylko narodowo-
twórczym dodatkiem. Odmianą, czy też jego rozszerzoną 
wersją był panturanizm – ideologia wspólnoty narodów 
uralo-ałtajskich, do których wlicza się także narodowości 
ugro-fi ńskie, w tym Węgrów i Finów, Jakutów, Mongołów, 
Mandżurów, a nawet Japończyków. 
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Panturkizm często był zamiennie traktowany z pantu-
ranizmem. Klasycznym tego przykładem jest esej „O pan-
turanizmie” autorstwa Mehmeda Emina Resul-Zadego 
(1884–1955), działacza niepodległościowego Azerbejdżanu. 
W roku 1909 był uczestnikiem rewolucji w Iranie, wcześniej 
w latach 1905–1907 w Rosji. W maju 1917 roku brał udział 
we Wszechrosyjskim Zjeździe Muzułmańskim, stał także na 
czele partii „Musawat” (Równość). W roku 1922 emigrował 
do Finlandii, potem do Turcji. Przebywał również w Polsce. 
Był jednym z głównych ideologów panturkizmu w latach 
dwudziestych i trzydziestych XX stulecia. 

Noe Żordania, w latach 1919–1921 premier niepodległej 
Gruzji, pisał we wstępie do wspomnianego eseju Resul-Za-
dego o różnicach pomiędzy Zachodem a Wschodem: „[...] 
Wschód i Zachód rozpoczęły swoją nową historię jednako-
wo, na podstawie państwowości religijnej w danym mo-
mencie – z tą różnicą, że ten drugi [tj. Zachód] zlikwidował 
tę państwowość wcześniej. Pankatolicyzm rozpadał się od 
wewnątrz poprzez reformację i rewolucję, panislamizm od 
zewnątrz poprzez wojny i powstania, systematycznym od-
padaniem poszczególnych narodów od metropolii – Turcji 
i przekształcanie się w faktycznie państwa narodowe. […] 
Panturanizm, panturkizm, turkizm to jest to samo, co pan-
germanizm, panislamizm, nacjonalizm przeniesiony na mu-
zułmańską podstawę”1.

Tak przedstawia się turanizm jako ideologia. Warto tu 
wspomnieć o odmianie panturanizmu – panmongolizmie. 
Jego twórcą i propagatorem był Grigorij Siemionow, ata-
man Kozaków zabajkalskich, dowódca jednego z oddzia-
łów kontrrewolucyjnych na rosyjskim Dalekim Wschodzie 
w latach 1918–1920. W roku 1919 w Czycie na granicy Rosji 
i Mongolii zorganizował konferencję przedstawicieli na-
rodów mongolskich. Podjęto tam uchwałę o utworzeniu 
„Wielkiej Mongolii” – od Bajkału do Tybetu2. Idei tej wiele 
zawdzięcza współczesna mongolska, buriacka i mandżurska 
narodowa tożsamość. 

Narodowości i turkijskie grupy etniczne znajdują się 
w wielu państwach Europy Środkowo-Wschodniej: Rumu-
nii, Łotwie, Estonii, Finlandii, Litwie, Polsce, Ukrainie, Bo-
śni i Bułgarii. Wszędzie tam zamieszkuje diaspora tatarska 
albo turecka lub też jedna i druga. W ciągu wieków kultura 
polskich Tatarów stała się syntezą zarówno tradycji słowiań-
skiej, jak i islamu. Ta specyfi ka, pogranicza kultur i syntezy 
kulturowej była i jest właściwością również Bośni, Finlan-
dii, Dobrudży i Bułgarii – jeśli chodzi o terytoria europej-
skie. W Bośni występuje kultura słowiańsko-muzułmańska, 
a duża część współczesnych Bośniaków to zislamizowani 
Słowianie, dawni wyznawcy manichejskiego Kościoła Bo-
śniackiego. W Finlandii niewielka grupa Tatarów nadwoł-
żańskich i polskich – osiadła na przełomie XIX i XX wieku 
– zintegrowała się z ugrofi ńską ludnością; zachowując język 
tatarski, stała się diasporą łączącą obie tradycje kulturowe, 
genetycznie pokrewne: turkijską i ugrofi ńską. W Dobrudży 
natomiast osiadli od końca XVI stulecia3 Tatarzy również 
zachowali język i folklor, stając się zintegrowaną współcze-
śnie częścią rumuńskiego społeczeństwa. Podobnie wyglą-
da sytuacja w Bułgarii. Obie grupy tatarskie, dobrudzka 
i bułgarska, utrzymywały i utrzymują bliską więź z Tatarami 
krymskimi. 

W wypadku polskich Tatarów mamy do czynienia przede 
wszystkim z dziedzictwem niematerialnym, z tym, co daw-
niej określane było jako kultura duchowa, symboliczna4. 

1 M. E. Rasul-Zade, O panturanizmie, Oxford 1985, s. 16–17.
2 Ludwik Bazylow, Historia Mongolii, Wrocław-Warszawa-Kraków-

-Gdańsk 1981, s. 265.
3 Włodzimierz Zajączkowski, Język i folklor Tatarów z Dobrudży rumuń-

skiej, Wrocław-Warszawa-Kraków- Gdańsk 1975, s. 7.
4 Karol Górski w „Zarysie dziejów duchowości w Polsce”, Kraków 1986, 

Istota kultury tej niewielkiej grupy etnicznej zawiera się 
w poczuciu etnicznej i religijnej tożsamości oraz wspólnoty 
losów historycznych. Jej terytorialny zasięg to obszar Ko-
rony oraz ówczesnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po 
zakończeniu pierwszej wojny światowej, kiedy powstawały 
nowe państwa, w tym Polska, Litwa oraz Białoruś, Tatarzy 
również przyjęli opcje prolitewskie, propolskie lub probia-
łoruskie. Uczestniczyli w organizowaniu się państwowości 
tych większościowych narodów. Tatarzy zamieszkali w Kow-
nie, w Winksznupiach, w okolicach Mariampola na Litwie 
opowiedzieli się za państwem litewskim. Podjęli służbę w li-
tewskiej armii i formacjach policyjnych, a także jako urzęd-
nicy państwowi. Część z nich pozostała rolnikami. Tatarzy 
na Białorusi zwrócili się w stronę organizowanej białoruskiej 
państwowości, uczestnicząc w jej powstawaniu i struktu-
rach. W większości jednakże przyjęli opcję polską, aktywnie 
uczestnicząc zarówno w wysiłku militarnym powstającego 
państwa, w miarę swoich możliwości wspierając je politycz-
nie na obszarach, gdzie się organizowało, zwłaszcza w wo-
jewództwach wschodnich.

Przez sześćset lat swego istnienia na terytorium Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego i Polski, Tatarzy wytworzyli 
swoistą unikatową kulturę, charakterystyczną wyłącznie 
dla tatarskich mieszkańców Rzeczypospolitej. Od wieku 
XVI ulegali stopniowej polonizacji, z biegiem lat przyjmując 
język polski za język domowy. Od wieku XVIII można mó-
wić o całkowitej niemalże asymilacji językowej, tożsamość 
ludności tatarskiej zaś tworzona była poprzez religię islamu 
i szeroko rozumianą kulturę religijną, do tego stopnia, iż na-
zwy Tatar i muzułmanin zaczęto traktować synonimicznie. 
W przeciętnym rozumieniu bycie Tatarem oznaczało bycie 
muzułmaninem. Dopiero po roku 1945, z chwilą pojawienia 
się w Polsce muzułmanów niebędących Tatarami, zwłaszcza 
w latach 90., powoli zaczęto rozdzielać te nazwy. W okresie 
wcześniejszym, przybysze nietatarscy, jak np. Turcy, Per-
sowie, Czerkiesi, Azerbejdżanie lub Tatarzy nadwołżańscy 
i krymscy, szybko asymilowali się z Tatarami polsko-litew-
skimi, nie tworząc osobnych skupisk czy grup społecznych.

Na duchowość polskich Tatarów niewątpliwie wpływ 
miał wieloetniczny i wielokulturowy charakter Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Zatraciwszy umiejętność posługiwa-
nia się językiem tatarskim, tworzyli swoją tożsamość głów-
nie poprzez pisaną przez siebie literaturę, w której tradycja 
islamu opisana była w języku polskim lub starobiałoruskim 
w alfabecie arabskim. Istniała ona w rękopiśmiennych książ-
kach, tworzonych przez kopistów. W religijnych tekstach 
polsko-litewskich Tatarów można wyróżnić parę warstw ję-
zykowych i kulturowych. Najstarszą był język czagatajski, 
używany w średniowieczu dialekt turecki, będący językiem 
literackim Złotej Ordy. Następnie: staroosmański, osmański, 
starobiałoruski, polski. W warstwie fabularnej często uży-
wano wątków tematycznych z literatury złotoordyńskiej, 
która z kolei kontynuowała wątki ogólnomuzułmańskie. Ist-
niały też różne rodzaje i gatunki tej literatury, funkcjonujące 
aż do połowy XX wieku.

Od połowy wieku XVII dokonywały się zmiany w roz-
mieszczeniu tatarskiego osadnictwa w Rzeczypospolitej. Na 
skutek wojen z Moskwą i olbrzymich zniszczeń podupadły 
osiedla tatarskie w ziemi wileńskiej i nowogródzkiej. Tatarzy 
przenosili się na Wołyń i Podlasie oraz do tzw. Zapuszczy 
(dzisiejsze suwalskie i augustowskie). W wieku XVII nastę-
pował też powolny upadek dawnych tatarskich majątków, 
opartych na osadnictwie kozackim, tj. służby wojskowej 

stwierdza, że pojęcie duchowości rozumie przede wszystkim jako to, 
co w nauce zachodniej określa się jako mistykę. W rozumieniu przyję-
tym dla potrzeb tego tekstu poprzez duchowość rozumieć będziemy 
wszelkie formy kultury niematerialnej oparte na religii.
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w zamian za ziemię. Koszty tej powinności przekraczały 
możliwości tatarskich ziemian, często więc wyzbywali się 
majątków i przechodzili do służby zaciężnej za żołd. Przed-
stawiciele wspólnoty tatarskiej w Polsce walczyli też o od-
zyskanie przez ojczyznę niepodległości. Byli aktywnymi 
członkami ruchu odrodzenia narodowego Tatarów krym-
skich, nadwołżańskich, Azerbejdżanu, górali północnego 
Kaukazu, Turkiestanu. Uczestniczyli w zjazdach i kongre-
sach muzułmanów rosyjskich, aktywnie pracując na rzecz 
wolności tych narodów.

Po odzyskaniu 
państwowości przez 
Polskę Tatarzy brali 
udział w budowaniu 
jej instytucji. Wróci-
ły też dawne trady-
cje wojskowe. Już 
w roku 1919 został 
sformowany Pułk 
Jazdy Tatarskiej, 
p r zem ianowany 
później na Pułk Uła-
nów Tatarskich im. 
pułkownika Musta-
fy Achmatowicza, 
który uczestniczył 
w wojnie polsko-
-sowieckiej 1920 
roku. Rozformowa-
ny z powodu strat 
stał się podstawą 
do zorganizowania 
Dywizjonu Maho-
metańskiego, ist-
niejącego w armii 
polskiej do roku 1924. W roku 1936, na wniosek przedstawi-
cieli ludności tatarskiej, Wódz Naczelny powołał szwadron ta-
tarski w 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Szwadron ten, uczestni-
cząc wraz z Wileńską Brygadą Kawalerii w wojnie 1939 roku, 
zakończył tradycje wojskowe Tatarów Rzeczypospolitej. Uła-
ni tatarscy walczyli do 6 października 1939 roku w ramach 
Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga.

W okresie II Rzeczypospolitej liczba ludności tatarskiej 
wynosiła 6000 osób. Zamieszkiwali Tatarzy województwa 
północno-wschodnie: wileńskie i nowogródzkie. W latach 
1918–1939 posiadali siedemnaście meczetów i dwa muzuł-
mańskie domy modlitwy; istniało 19 gmin wyznaniowych 
zrzeszonych w Muzułmańskim Związku Religijnym w RP, 
na którego czele stał mufti. W latach 1925–1939 istniał też 
Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów RP. Wydawano trzy 
tytuły prasowe: kwartalnik „Przegląd Islamski” w latach 
1930– 1937 w Warszawie; miesięcznik „Życie Tatarskie” w la-
tach 1934–1939 w Wilnie i „Rocznik Tatarski”, czasopismo 
naukowe i społeczno-literackie. Ówczesnym centrum kul-
turalnym, społecznym oraz religijnym Tatarów pozostawa-
ło Wilno. Należy stwierdzić, że władze II Rzeczypospolitej 
wręcz faworyzowały mniejszość tatarską, nie bez osobiste-
go wpływu marszałka Piłsudskiego.

Po śmierci Marszałka polscy Tatarzy pożegnali go nastę-
pującymi słowami opublikowanymi w „Roczniku Tatarskim”: 
„[…] Człowiek, którego nazwisko wyryte zostanie w historii 
Polski po wieczne czasy, jako symbol i nazwa epoki walki 
i zwycięstwa. Życie i czyny Jego zakrzepły już w spiżową pa-
tetyczną legendę, owianą szumem sztandarów i dźwiękiem 
kilofów, a pokolenia przekazywać ją będą pokoleniom dla 
nauki i podniesienia”. Niech będzie więc, dla nauki i podnie-
sienia moralnego następnych pokoleń, wieczna cześć i chwa-

ła Pierwszemu Marszałkowi Niepodległej Rzeczypospolitej, 
Józefowi Piłsudskiemu. Tak wyglądała ideologia polskich Ta-
tarów w okresie międzywojennym 1919–1939. Był to z jednej 
strony polski patriotyzm, a nawet nacjonalizm i ideologia 
państwowotwórcza, a z drugiej strony solidaryzm z narodami 
turkijskimi w jarzmie rosyjskiego despotyzmu. Turanizm bo-
wiem to także ideologia antyrosyjska, wymierzona w rosyjski 
imperializm. Potencjalna niepodległość narodów turkijskich 
– w europejskiej części Rosji: Tatarów, Baszkirów, Mordwiń-
ców, Czuwaszów, Nogajów, Karaczajów, Bałkarów, w azja-

tyckiej zaś Buria-
tów, Tuwińców 
oraz mniejszych 
narodów Syberii 
– a przynajmniej 
rzeczywista, praw-
dziwa federalizacja 
państwa rosyjskie-
go oznaczać będzie 
osłabienie centrum 
– Moskwy oraz 
wzmożony ruch na-
rodowy peryferii. 

Turanizm w Eu-
ropie Środkowo-
-Wschodniej jako 
ruch narodowy, 
etniczny i kultural-
ny zaczął się pod 
koniec XIX stulecia 
od reformy islamu 
i muzułmańskiej 
oświaty oraz dąże-
nia do europeizacji 
zwanego dżadi-

dyzmem. Jego początek to działalność krymskiego Tatara 
– Ismaiła Beja Gasprinskiego, pisarza, wydawcy, redaktora 
czasopisma „Terdżyman” (Tłumacz), sprawującego rolę cy-
wilizacyjnego, oświatowego i kulturowego drogowskazu dla 
rosyjskich muzułmanów, zwłaszcza Tatarów i narodów tur-
kijskich. Gasprinski, jako wzór dla swoich projektów okcy-
dentalizacji rosyjskich muzułmanów i tworzenia turańskiego 
ruchu narodowego w duchu solidaryzmu narodów turkij-
skich, stawiał litewskich Tatarów. Pisał: „Można stwierdzić, 
że Tatarzy litewscy to najlepsi Tatarzy w Rosji, stojąc w ogó-
le w pierwszym rzędzie muzułmanów, jeśli chodzi o kulturę 
i wykształcenie. Byłoby doskonale, gdyby udało się ich zain-
teresować działalnością wśród naszych muzułmanów w Ro-
sji. Można by im zagwarantować pewne ulgi, aby ułatwić im 
to zadanie, albowiem ich życie kulturalne mogłoby stać się 
doskonałym przykładem dla innych muzułmanów”5.

To początek nowoczesnego turanizmu który, swoje ide-
ologiczne, pierwotne źródło znalazł w Europie wschodniej 
i środkowej, wśród litewskich Tatarów. Ideologia turanizmu 
jako genetycznej jedności wszystkich narodów i grup et-
nicznych uralo-ałtajskich, w tym turkijskich, a także ugro-
-fi ńskich oraz ich solidaryzm, poczucie kulturowej i histo-
rycznej wspólnoty jest ideologią polityczną, wymierzoną 
w Rosję. Geopolitycznie jest odpowiedzią na rosyjski pan-
slawizm, służy zaś opanowaniu tego, co Halford McKinder 
nazywał „Pivot Area”, czyli Europy wschodniej jako klucza 
do geostrategicznej kontroli Euroazji. 

Selim Chazbijewicz 

5 Ismail Bej Gasprinski, Islam w Rosji. Myśli, uwagi, spostrzeżenia, 
przekład Marek M. Dziekan, Rocznik Tatarów Polskich, t. VI, Gdańsk 
2000, s. 152.

Obrzędy szamańskie z rejonu Wielkiego Ałataju.
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Maciej Żakiewicz

WILNO GIEDYMINOWICZÓW. 
WITOLD I JAGIEŁŁO W TRADYCJI 
LITEWSKO-POLSKIEJ (5) 

Surowa realność określona pokojem ryskim z roku 1921 osta-
tecznie pogrzebała koncepcję federacyjną również w sto-
sunku do Białorusi. Litwa Biała zamieszkała w większości 
przez prawosławne chłopstwo białoruskie, ziemiaństwo 
polskie i szczególnie liczną tu ludnością żydowską oraz 
Rosjan, została ostatecznie podzielona pomiędzy Polskę, 
która utworzyła na jej obszarach województwa wschodnie, 
i ZSRR, gdzie powstała Białoruska SSR ze stolicą w Mińsku. 
Z początkiem lat 20. Moskwa prowadziła tam politykę kore-
nizacji, popierania kultury rodzimej, która miała zdjąć z bol-
szewików odium obcości. Na sowieckiej Białorusi tworzył 
wówczas Janko Kupała, który tak pisał o wielkim lirniku wio-
skowym, Władysławie Syrokomli:

Lirnik wiaskowy – pamiaci Uł. Syrakomli

Nad Wiljoj, dzie stalica była Giedymina,
Na mahiłkach, sto Rossa zawucca,
Kurhanok tam ubacys pokryty dziarninaj,
Nad dziarninaj biarozki trasucca.
Sumna sepuć kalinki zimoju i letam
Ab życci pochawanym pad imi...
... Poki – z budzie dusa, choć adna żyć na świecie,
Buduć życi i lirnikau pieśni.
Budzieś żyć! Buduć wieki iści za wiekami.
Nie zabuducca dum twaich słowy.
Jak i słou biełoruskich, żywuci miż nami,
Nie zabyusia Ty, lirnik wiaskowy!

Janko Kupała 
(Jan Dominik Łu-
cewicz) urodził 
się 7.07.1882 roku 
jako potomek szla-
checkiego rodu 
z Oszmiańszczy-
zny, z wyznania 
rzymski katolik pi-
szący pierwotnie 
w języku polskim 
w klimacie odro-
dzenia „Młodej Bia-
łorusi” z początków 
XX stulecia. Osta-
tecznie wyrósł na 
„lirnika Białej Rusi”. 
W Mińsku uczęsz-
czał do liceum, 
następnie studio-
wał na Uniwersyte-
cie Moskiewskim. 
Pierwsze białoru-
skie wiersze opubli-
kował w roku 1904 

na łamach „Mojej Dolo” i rok później w piśmie „Chłop”. 
Pierwszy tomik wierszy, „Żalejka”, wydał w roku 1908. W la-
tach 1908–1909 oraz 1913–1915 mieszkał w Wilnie, gdzie 
pracował w białoruskim tygodniku „Nasza Niwa”. W tym 
czasie Ludomir Michał Rogowski skomponował muzykę do 
wiersza poety „A kto tam idzie”, który stał się nieofi cjalnym 
hymnem Białorusi. 

Podczas wojny został zmobilizowany do armii carskiej, 
zaś w roku 1919, gdy usiłowano powołać niepodległą Re-
publikę Białoruską, pod wpływem przemówień Józefa Pił-
sudskiego na tematy białoruskie, przebywał w Mińsku. Po 
utworzeniu Białoruskiej SSR, bolszewicy pozwolili na biało-
rutenizację, co spowodowało, że poeta pozostał w mieście. 
Po dojściu Stalina do władzy zerwano jednak z tą polityką. 
Słynnym dramatem Janki Kupały jest napisany po białorusku 
w roku 1924 „Tutejszyja” (Tutejsi), przedstawiający w posta-
ci monologów polską endecką politykę wpływającą nega-
tywnie na ziemie białoruskie, oraz złowrogie wywody Mo-
skiewskiego Wschodniego Uczonego, dla których Białoruś 
to tylko część państwa sowieckiego. Poeta został skryto-
bójczo zamordowany przez reżim Józefa Stalina 28 czerwca 
1942 roku w hotelu „Moskwa” w Moskwie. 

W wrześniu 1939 roku całość ziem zamieszkałych we 
wczesnym średniowieczu przez wschodniosłowiańskie ple-
mię Krywiczów znalazła się w granicach ZSRR. Spustoszy-
ły tę krainę działania wojenne pomiędzy Armią Czerwoną 
a wojskami hitlerowskimi. Zmagania z perspektywy Wielkiej 
Wojny Ojczyźnianej na Białorusi przedstawiało pisarstwo 

Maksyma Tanka. 
Nie pisano jednak 
o poczynaniach 
„czerwonej par-
tyzantki”, która 
z rozkazu Stalina 
mordowała resztki 
polskiego ziemiań-
stwa i inteligencji, 
walcząc z akowca-
mi. Białoruś rów-
nież ciężko prze-
żyła powojenną 
sowietyzację, nisz-
czenie ludzi i trady-
cji historycznej tych 
ziem. Okres terroru 
s t a l i n o w s k i e g o 
pozostawił po so-
bie masowe gro-
by w Kuropatach 
w pobliżu Mińska .

W okresie roz-
padu ZSRR w 1991 
roku na obszarach 
Białorusi powstał Janka Kupała – klasyk białoruskiej literatury, zamordowany w Moskwie. 
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Białoruski Ruch Odrodzeniowy, postulujący przywrócenie 
języka białoruskiego w szkolnictwie, urzędach, przywróce-
nia pamięci o zbrodniach stalinowskich i nawiązujący w no-
wej symbolice państwowej do czasów Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Liczebnie imponujący nie osiągnął jednak ni-
gdy takich sukcesów politycznych, jak działający w tym sa-
mym czasie na Litwie ruch odrodzeniowy Sajudis. W drugiej 
połowie ostatniej dekady XX stulecia, po przejęciu władzy 
w Mińsku przez Aleksandra Łukaszenkę, ruch został zmar-
ginalizowany, symbole państwowe powróciły do wzorów 
z czasów ZSRR, szkoły z białoruskim językiem zlikwidowa-
no, opozycję zaś zdelegalizowano, a często uwięziono lub 
zmuszono do emigracji.

Kultura białoruska zorientowana na 
europejskość i Zachód jest niszczona, 
a Białoruś poddawana intensywnej rusy-
fi kacji i wchłaniania przez Moskwę. Pro-
ces niszczenia rodzimej kultury dotyczy 
również mniejszości polskiej, nowe ko-
misaryczne władze Związku Polaków na 
Białorusi z siedzibą w Grodnie, zostały 
w 2005 roku podporządkowane Łukaszen-
ce w Mińsku1. 

Litwini przez cały okres międzywojen-
ny osłaniani byli przez dokonania Józefa 
Piłsudskiego, który Wileńszczyzną zasło-
nił Litwę Kowieńską przed bolszewikami, 
i dzięki temu korzystali z pełnej niepod-
ległości. Mimo niechętnych, a chwilami 
wrogich stosunków z Polską, Litwa swój 
z górą dwudziestoletni byt państwowy 
zawdzięczała w dużej mierze Polsce. Wy-
prawa Piłsudskiego na Wilno w kwietniu 
1919 roku doprowadziła bowiem do oba-
lenia władzy sowieckiej na tych terenach, 
a bitwa warszawska z roku 1920 ostatecznie przesądziła 
o układzie sił. Litewscy działacze narodowi mieli wiele po-
wodów do dumy, mimo że nie udało im się włączyć Wilna 
do nowego państwa. W przeciwieństwie do większych na-
rodów zamieszkujących dawną Litwę historyczną, Białoru-
sinów i Ukraińców, Litwa uzyskała niezależność polityczną.

Wilno było także przez kilka stuleci duchowym centrum 
Żydów litewskich, siedzibą znakomitej tradycji rabinicznej, 
haskali, tradycji syjonistycznej i Bundu. Ku dużemu zado-
woleniu Litwinów konferencja syjonistyczna zorganizowa-
na pod okupacją niemiecką w grudniu 1918 roku w Wilnie 
postanowiła „powitać odrodzenie Litwy jako wolnego i de-
mokratycznego państwa, opartego na pełnej równości i na-
rodowo-osobistej autonomii wszystkich jej ludów”. Lider 
syjonistyczny Jakow Wygodzki wszedł w skład rządu litew-
skiego w Wilnie.

Kiedy Wilno przyłączono pod koniec sierpnia 1920 roku 
na krótko do Litwy, syjonistyczni przywódcy żydowscy za-
mieszkujący miasto wpadli w zachwyt, porównując światłe 
stanowisko Litwinów z nieokrzesaną polityką polską. Jak 
wspominał wówczas Jakow Wygodzki: „Biorąc pod uwagę 
doświadczenie, jakie mieliśmy z Litwą Kowieńską i z Litwą 
Wileńską, było dla nas całkowicie jasne, że Litwa Kowieńska 
była rajem w porównaniu z Litwą Wileńską”. Stanowisko sy-
jonistów żydowskich było takie prolitewskie, bowiem jeżeli 
Polacy w latach 1918–1920 w centralnych województwach 
odmawiali Żydom autonomii, to Litwini już w roku 1919 
obiecywali im wszystko, czego pragnęli.

W Paryżu, w sierpniu 1919 roku, Litwini złożyli deklaracje 
narodowej autonomii pozaterytorialnej dla ludności żydow-

1 Zbigniew Żakiewicz, Rosja, Rosja, Gdańsk 2006; Aleś Czobat, Ziemia 
św. Łukasza, Krynki 2003. 

skiej, która została później podpisana przez premiera Au-
gustinasa Voldemarasa, wtedy delegata Litwy na paryskiej 
konferencji pokojowej. Syjoniści patrzyli na ruch litewski, 
dążący do stworzenia państwowości litewskiej, jako na ruch 
jeszcze słaby, dopiero kształtujący swoje oblicze, stąd nie 
dopatrzyli się konotacji antysemickich, jakie można było 
spotkać na Ukrainie czy na ziemiach polskich. To tłumaczy 
zainteresowanie Żydów litewskich z ich słynną tradycją, li-
tewskim ruchem narodowym. Odpowiedzią Kowna był im-
ponujący program autonomii pozaterytorialnej obiecany 
litewskim Żydom.

W kwietniu 1920 roku mniejszość żydowska dysponowała 
w rządzie litewskim własnym ministrem. 
W roku 1920 entuzjazm żydowski zwią-
zany z polityką państwową osiągnął apo-
geum. Wydawało się, że średniowieczna 
Rada Czterech Krajów, która rządziła 
życiem żydowskim w dawnej polsko-li-
tewskiej Rzeczypospolitej, miała zostać 
wskrzeszona w nowym państwie w nowo-
czesnej, świeckiej formie. Tak się jednak 
nie stało. W roku 1923 Litwa anektowała 
Memel (Kłajpedę) w niemieckich Prusach 
Wschodnich, ustalając ostatecznie swoje 
granice. W roku 1924 zlikwidowano Mi-
nisterstwo Spraw Żydowskich, a także 
Żydowską Radę Narodową. W dwa lata 
później powstałe na początku lat dwu-
dziestych kahały zostały również całkowi-
cie zlikwidowane. 

Kluczem dla zrozumienia załamania 
się polityki litewskiej była nieudana pró-
ba utworzenia państwa litewskiego jako 
dużego organizmu wielonarodowego ze 
znaczną liczbą Żydów, Białorusinów, Po-

laków. Bez Wileńszczyzny Litwa była faktycznie państwem 
narodowym, w którym w zasadzie nie było ograniczeń et-
nicznych2.

Terytorialny program A. Valdemaras przedstawił w Pary-
żu w roku 1919. W rozmowie z polskim działaczem politycz-
nym Rybińskim powiedział tak: „Naczelnym przykazaniem 
programu litewskiego jest niepodległość. Granice «Mniej-
szej Litwy» są określone następująco: cała gubernia ko-
wieńska z włączeniem Libawy, Wileńszczyzna z wyjątkiem 
skrawków z Dziśnieńszczyzny, z Grodzieńszczyzny «ile się 
da», Suwalszczyzna z wyjątkiem augustowskiego. To «litew-
skie» terytorium nie może być z nikim państwowo związa-
ne”. Program ten z grubsza doczekał się realizacji w sto-
sunku do Wileńszczyzny dopiero w przełomowym okresie 
roku 1945, gdy czynnikiem decydującym była stalinowska 
Moskwa3. Jednak aneksja Memla (Kłajpedy) przez Litwę, po-
dobnie jak wcześniej jugosłowiańskiej Rijeki przez Włochy 
w roku 1919 i litewskiego Wilna przez Polskę w roku 1920, 
zostały potępione przez państwa zachodnie. Były to prece-
densy, jakich należało unikać w nowej, powojennej epoce4.

Współczesny poeta litewski Tomas Venclowa uważa, że 
nie można pojąć obecnej kultury litewskiej bez znajomości 
narodowego mitu stryjecznych braci, Jagiełły i Witolda, sy-
nów pierwszy Olgierda, drugi Kiejstuta, i wnuków Giedymi-
na. W okresie międzywojennym, kiedy w Kownie rządziły 
prawicowe ugrupowania litewskie, Jagiełło, który uosabiać 
miał kulturę polską, stał się niemal archetypem zdrajcy. 
W pewnym miasteczku na Litwie odbył się symboliczny sąd 

2 Ezra Mendelssohn, Żydzi Europy środkowo-wschodniej w okresie 
międzywojennym, Warszawa 1992.

3 Eugeniusz Romer, Pamiętnik paryski 1918–1919, Wrocław 1989, s. 132.
4 Martin Gilbert, Pierwsza wojna światowa, Warszawa 2004, s. 534.

Orzeł Biały i Litewska Pogoń 
– herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów.   
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nad Jagiełłą, skazujący go na karę śmierci pięćset lat po jego 
rzeczywistej śmierci. Nawet ci, którzy próbowali uniewinnić 
Jagiełłę, przedstawiali go jako człowieka o słabej woli, choć 
może i pełnego dobrych zamiarów. Taki wizerunek mocno 
utrwalił się w międzywojennej Litwie. W sensie historycz-
nym jest to mit, który zapełnił puste miejsce po upadku 
Rzeczypospolitej, okresie władzy carskiej, gdzie z końcem 
XIX wieku pod wpływem idei rewolucji francuskiej i roman-
tyzmu niemieckiego zaczęły kształtować się w tej części 
kontynentu nowoczesne narody. Zaczęto imitować zachod-
nie ideologie państwa narodowego, które przynosiły ze 
sobą nowe napięcia i rozdarcia. 

W 500-lecie śmierci wielkiego księcia Witolda nowo 
otwarty Uniwersytet w Kownie otrzymał jego imię. Jego rek-
torem był Michał Romer, który po zajęciu Wilna przez gene-
rała Lucjana Żeligowskiego opuścił miasto i przeniósł się na 
Litwę Kowieńską. Wzrastający nacjonalizm litewski zaczął 
posługiwać się defi nicję lingwistyczną Litwina: jeśli mówisz 
po polsku, to jesteś Polakiem, jeśli po litewsku jesteś Litwi-
nem. To wielu Litwinów mówiących po polsku stawiało poza 
nawiasem litewskiej społeczności. Michał Romer nigdy nie 
chciał się z tym pogodzić. Aż do swojej śmierci w roku 1945 
codziennie pisał swój pamiętnik po polsku. 

W okresie międzywojennym Związek Radziecki, chociaż 
uznał suwerenność Litwy, nie zapomniał jednak, że kraj ten 
stanowił prowincję rosyjską. Niemcy zaś nigdy nie zrezy-
gnowali z roszczeń do Mamla (Kłajpedy). Tymczasem rząd 
litewski w Kownie opętany był myślą o odebraniu Polsce 
swej historycznej stolicy. Kwestia Wilna zatruła stosunki po-
między Polską a nowym państwem bałtyckim i nadała też 
polityce litewskiej pewną, szczególnie zgrzytliwą, nacjonali-
styczną nutę, której nie było na Łotwie i w Estonii5. 

Sytuacja ekonomiczna była niekorzystna, Litwini nie 
mieli też nazbyt wielu ludzi wykształconych, brakowało im 
doświadczeń w samorządności. Litewska kultura narodowa 
pozostawała ciągle w stadium kształtowania, a świadomość 
narodowa nie była również zbyt dobrze rozwinięta. Wszyst-
ko to spowodowała, że i w tym kraju, gdzie tradycja poli-
tyczna carskiej Rosji wciąż była znacząca, a rola Kościoła 
katolickiego dominująca, doszło do odejścia od modelu de-
mokratycznego. 

W grudniu 1926 roku grupa ofi cerów litewskich dokona-
ła bezkrwawego zamachu stanu, po czym oddała władzę 
w ręce twórców niepodległego państwa litewskiego A. Sme-
tony i A. Voldemarasa. W latach 1927–1928 przebudowano 
system polityczny na prawicowy autorytarny system rzą-
dów. W roku 1929 A. Smetona zmusił swojego radykalne-
go współpracownika premiera A. Voldemarasa do dymisji. 
Chciał on stworzyć państwo wzorowanego na faszyzmie 
włoskim w oparciu o paramilitarną nacjonalistyczną orga-
nizację „Żelazny Wilk” (później rozwiązaną). W roku 1934 
roku wobec nieudanego zamachu uwięziony, ułaskawiony 
w roku 1938. 

Józef Piłsudski pod koniec lat 20., pod wpływem zabój-
stwa pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej Gabriela 
Narutowicza, którego brat Stanisław jako jedyny Polak był 
sygnatariuszem aktu niepodległości Litwy (16.02.1918 r.), 
a również doświadczeń z I wojny światowej i wojny z bolsze-
wikami, doprowadził do krwawego zamachu wojskowego 
i zdecydował się na budowę autorytarnego państwa sana-
cyjnego, odsuwając prawicę od władzy i trzymając skrajną 
lewicę i prawicę na dystans.

W latach 30. przywódca endecji Roman Dmowski, które-
go umysł wyraźnie osłabł, uznał że nieuchronnym procesem 
jest rewolucja narodowa, będąca historycznym skutkiem 

5 Joseph Rothschild, East Central Europe between the Two World Wars, 
Waszyngton 1992, s. 377.

rewolucji francuskiej, która położy kres „ustrojom opartym 
na Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela”. W jego pracach 
sprowadzała się ona nieomal jedynie do kwestii władzy po-
litycznej, którą, jak uważał, powinna sprawować oligarchia 
narodowa. Z drugiej strony symbioza katolicyzmu z nacjo-
nalizmem, której patronowała twórczość R. Dmowskiego, 
miała wywrzeć wybitnie szkodliwy wpływ na polską religij-
ność katolicką, upolityczniając ją i wprzęgając w służbę ce-
lów świeckich bardzo dalekich od etyki chrześcijańskiej. Na 
tej bazie swoją obecność w życiu społeczno- politycznym 
kraju coraz wyraźniej zaznaczała nacjonalistyczna prawica.

Wymuszony układ monachijski z roku 1938, pomiędzy 
Wielką Brytanią, Francją a III Rzeszą pozwalający Hitlerowi 
na zmianę granic w Europie środkowo-wschodniej, ostatecz-
nie zdestabilizował polityczną mapę Europy. Po rozbiorze 
Czechosłowacji drugą odsłoną stał się podpisany 23 sierpnia 
1939 roku pakt Ribentropp–Mołotow, która podzieli Europę 
środkową, w tym kraje bałtyckie, między wpływy niemieckie 
a sowieckie. Najpierw jednak trzeba było zniszczyć militar-
nie Polskę. Przegrana kompania wrześniowa 1939 roku z hi-
tlerowskimi armiami i zajęcie polskich kresów, w tym Wilna 
19 września, przez wojska ZSRR spowodowała upadek II 
Rzeczypospolitej.

Na Litwie jeszcze 30 marca 1939 roku na ultimatum III 
Rzeszy Kowno ratyfi kowało układ o oddaniu Kłajpedy Niem-
com. 10 października 1939 roku w Moskwie został podpisany 
przez Wiaczesława Mołotowa i ministra spraw zagranicz-
nych Litwy Juozasa Urbsysa układ, na mocy którego ZSRR 
uzyskał bazy wojskowe na terenie Litwy, przekazując jedno-
cześnie Litwie miasto Wilno z północną częścią Wileńszczy-
zny. Litwini wkroczyli do miasta 29 października 1939 roku.

Mieszkał tam wówczas Świętopełk Karpiński, autor 
„Mieszczańskiego Poematu” (1935) w okresie kompanii 
wrześniowej adiutant generała Juliusza Rómmla, dowódcy 
obrony Warszawy, który zmarł 1 maja 1940 roku. Na jego 
pogrzebie w kościele św. Teresy, obecny był hr. Tyszkiewicz, 
zaś na wzgórzu literatów na Rossie żegnał zmarłego poeta 
Czesław Miłosz. 

15 czerwcu 1940 roku ZSRR wystosował ultimatum do 
władz Litwy, po czym wkroczyły na Litwę dalsze jednostki 
Armii Czerwonej. W konsekwencji tych wydarzeń 21 lipca 
1940 ogłoszono w Kownie aneksję Litwy do ZSRR. Nadejście 
władzy sowieckiej stanowiło klęskę dla litewskich działaczy 
narodowych, którzy znienawidzili wroga, który całkowicie 
zniszczył ich państwo. 

W trzecim dniu rozpoczęcia wojny III Rzeszy z ZSRR 25 
czerwca 1941 roku wojska hitlerowskie zajęły Wilno i Litwę 
Kowieńską, tworząc z całości Generalbezirk Litauen. Po-
czątkowo litewskie posterunki wojskowe z roku 1941, współ-
pracując z władzami hitlerowskimi, sięgały dalej na połu-
dnie Wileńszczyzny (pod Mołodeczno) niż w październiku 
1939 roku, potem zostały cofnięte bardziej na północ na 
linię Smorgoni. Niemcy pozwoli na powstanie litewskiej po-
licji bezpieczeństwa (Sauguma), która znajdowała się pod 
kontrolą Gestapo.

W okresie całej wojny w Wilnie zginęło blisko 60 tysię-
cy jej mieszkańców. W efekcie polityki okupantów hitle-
rowskich zniszczono Jerozolimę Północy. Ponad 40 tysię-
cy Żydów spędzono do getta, a następnie wymordowano 
w lasach ponarskich. Dokonali tego naziści przy pomocy 
związanych z nimi Litwinami i okoliczni mieszkańcy. Mordo-
wano tam również inteligencję polską, jeńców sowieckich 
i Cyganów. Liczba ofi ar doszła do 100 tysięcy. Inni mieszkań-
cy przedwojennego Wilna znaleźli śmierć w lasach katyń-
skich, obozach koncentracyjnych, łagrach i na polu walki. 

11–13 lipca 1944 roku wojska sowieckie przy udziale Armii 
Krajowej przegnały hitlerowców. Po zajęciu obszarów przed-
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wojennej Litwy Kowieńskiej 
przez Armię Czerwoną, 
pod koniec stycznia 1945 
roku, podobnie jak w roku 
1940, cały obszar włączo-
no w skład ZSRR, czyniąc 
z Wilna stolicę Litewskiej 
SSR. 

Ludność polską w ra-
mach porozumień jałtań-
skich i poczdamskich wiel-
kich mocarstw wysiedlono 
z miasta na Zachód. Było to 
blisko 100 tysięcy osób. Jed-
nak Polakom z Wileńszczy-
zny nie zawsze pozwalano 
wyjeżdżać w granice nowej 
Polski. Przez następne dzie-
sięciolecia Litwa miała być 
częścią składową ZSRR, jak 
mówiło litewskie ludowe 
przysłowie z tego okresu: 
„Vilnius mūsų, o mes rusų” 
(Wilno nasze, a my Rosjan). Konsekwencją narzuconego 
ustroju było upolitycznienie całego życia, co powodowało, 
że litewska kultura ludowa nadal stanowiła podłoże tożsa-
mości litewskiej, zaś w większości niezniszczone przez woj-
nę i powojenną sowiecką dewastację stare Wilno stale przy-
pominało o bogactwie duchowym i kulturowym tej drugiej 
niegdyś – po Krakowie – stolicy Jagiellonów.

Taki stan rzeczy trwał do roku 1990, kiedy w okresie pie-
restrojki, a następnie rozpadu ZSRR, proklamowano 11 mar-
ca 1990 roku niepodległość Litwy. Niemniej okres sowiecki 
silnie wpłynął na mentalność społeczeństwa litewskiego 
i mniejszość polską zwarcie zamieszkującą tereny po obu 
stronach obecnej granicy litewsko-białoruskiej. Surowy et-
niczny nacjonalizm mieszał się z brutalnym, ateistycznym 
leninowskim marksizmem, walcząc z Kościołem katolickim 
i chrześcijańską tradycją na tych ziemiach. W latach 90. 
stworzyło to odczuwalny na Litwie pozorny szacunek dla 
religii przy gospodarczym libertynizmie, co zwiększyło na-

pięcia socjalne i narodowe pomiędzy odchodzącą państwo-
wą mniejszością rosyjską, mniejszością polską a nową pań-
stwową większością litewską.

W roku 1997 honorowe obywatelstwo II Republiki Litew-
skiej otrzymał redaktor „Kultury” paryskiej Jerzy Giedroyc 
(1906–2000), wywodzący się ze starego litewsko-polskiego 
rodu książęcego, a w roku następnym uhonorowany został 
Orderem Giedymina. Jego otwartość kulturowa na kraje bał-
tyckie i wschodnią słowiańszczyznę była czymś symptoma-
tycznym. Tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego, potęgi 
rodu Olgierdowiczów i Jagiellonów nieodmiennie powraca 
na karty historii Polski i Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji. 
To na czarnomorskich stepach rosły i rozpadały się w pył 
fortuny magnackie i tam też rozstrzygały się losy wielu na-
rodów: Scytów, Połowców, Rusinów, Tatarów, Litwinów, Po-
laków, Kozaków, Szwedów, Moskwiczan, Niemców. 

Maciej Żakiewicz  
Gdańsk–Wilno, wigilia 2007 roku 

Jerzy Giedroyc – ostatni z wielkich duchem Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Krzysztof Olechnowicz

DŻAFAR – TAK BYŁO
2005) – żona Polka, Irena. Od roku 1948 s tu-
diował na WSE we Wrocławiu, tam skończył 
i został. Mieszkali na ul. Mikołaja Reja, dzie-
ci nie mieli.

* Lut (1923–1997) – mieszkał w Jeleniej 
Górze, kawaler. 

* Helena (1925–2012), panna. Do matury 
mieszkała w Białymstoku, potem w latach 
1949–1954 studiowała na WSE we Wrocła-
wiu. Mieszkała tam do emerytury. W roku 
1987 przeniosła się do Jeleniej Góry, a po 
pięciu latach do Białegostoku.

* Dżafar (ur. w 1931 r.) w roku 1949 uczył 
się w kl. X I Liceum Ogólnokształcącego 
w Jeleniej Górze. Należał do zawiązanej 
przez uczniów organizacji niepodległościo-

Był rok 2016. Przeglądając tekst „Chłopcy 
z tamtych lat”, nadesłany na III edycję kon-
kursu historycznego „Żołnierze Wyklęci”, 
natknąłem się na nazwisko Dżafara Rad-
kiewicza. Był to Tatar wywodzący się ze 
Słonimia. Jego dziadkowie, Mustafa Radkie-
wicz (zm. w 1921 r.) i Aisza ze Słonimia (zm. 
w 1931 r.), mieli syna Stefana i córkę, która 
zmarła w dzieciństwie. 

* Stefan (1901–1987) z żoną Marią z Baj-
raszewskich (1898–1978) ze Słonimia (córka 
Mustafy i Aminii) i czwórką dzieci po roku 
1945 wyemigrowali do Sokółki. Stamtąd 
w roku 1947 przenieśli się do Jeleniej Góry, 
gdzie oboje zmarli, a pochowani zostali 
w Bohonikach. Ich dzieci to: Maciej (1922– Antoni Chyliński, organizator Orlęcych 

Oddziałów Bojowych.  
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wej „Orlęce Oddziały Bojowe”, której głównym organiza-
torem i dowódcą był jego kolega, Antoni Chyliński. Uczeń 
ten jako jedyny z trojga rodzeństwa przeżył Powstanie War-
szawskie i według zarządu szkolnego ZMP był „nie bardzo 
pozytywnie nastawiony do obecnej rzeczywistości”. 

Do organizacji należało dziesięciu chłopców. Najstarszy, 
Romuald Ziółek, miał 20 lat, najmłodszy, Janusz Serafi n, 14. 
W latach 1946–1955 na terenie Jeleniej Góry istniało (w róż-
nych okresach) 
dwanaście grup 
niepodległościo-
wych, w tym oni. 
Działania ich miały 
charakter propa-
gandowy, założe-
niem była walka 
z ustrojem i obrona 
Kościoła (katolic-
kiego) przed szka-
lowaniem – trzeba 
tu podkreślić, że 
Dżafar był muzuł-
maninem. Pisali 
na murach hasła, 
rozrzucali pisane 
ręcznie ulotki i za-
wieszali afi sze. Ro-
bili to w całej Kotli-
nie Jeleniogórskiej 
z wyjątkiem Kowar, 
gdzie z uwagi na 
pobliską kopalnię 
uranu było bardzo 
dużo UB-beków. 
Mieli nawet pieczęć 
konspiracyjną z syl-
wetką orła w ko-
ronie. Po jakimś 
czasie kupili kilka 
ręcznych dziecię-
cych drukarek z gu-
mowymi czcionka-
mi. 

Milicja i UB 
nie mogły ich na-
mierzyć. Wpadli 
przez przypadek, 
wsypał ich jeden 
z uczniów, Janusz 
Brzeziński, który 
powiedział prze-
w o d n i c z ą c e m u 
ZMP, a ten milicji. 
2.11.1949 r. MO za-
brała ich wszyst-
kich z mieszkań, 
pod pozorem uzu-
pełnienia danych 
personalnych. Od 
razu ich zastraszono, zabrano paski, buty i wierzchnie ubra-
nia, Wprowadzono do mieszczącej się pod pokojem „stud-
ni”, musieli tam stać w zupełnych ciemnościach w lodowa-
tej wodzie. Potem zostali zamknięci w małych, cuchnących, 
piwnicznych celach, gdzie spali na gołych deskach. Po kilku 
dniach zaczęły się coraz brutalniejsze przesłuchania, bicie 
i poniżanie. Według Andrzeja Kowalczuka szczególnym sa-
dyzmem odznaczał się oddziałowy zwany „Dziadkiem” (miał 

cuchnący oddech), który kopał i wykręcał ręce. Przewrócił 
Dżafara i uderzył twarzą o stopień schodów, wyłamał mu 
w górnej szczęce wszystkie przednie zęby, od tamtej pory 
ma sztuczną szczękę. Remigiusz Ziółek miał blizny między 
brwiami od uderzeń żelazną popielniczką. 

Jak powiedziała Władysława, żona Dżafara: „Pewnej 
nocy Witkowskiego i jego, rozebranych prawie do naga, za-
mknięto na całą noc w «studni», stali po kostki w lodowatej 

wodzie. Dla kpiny 
dano im koce, trzy-
mali je nad głową, 
aby na wszelki 
wypadek ich nie 
zmoczyć”. Bodajże 
17-letni wówczas 
Witkowski był po-
ważnie chory, po-
tem stwierdzono 
u niego schizofre-
nię, pewnie wy-
wołaną pobytem 
w więzieniu.

Cierpiały też ich 
rodziny. Wszystkie 
prośby o podanie 
przyczyny aresz-
towania i o los 
dzieci zbywano 
milczeniem. Jedy-
nie matce Romana 
Gerharda, która 
zakończyła list 
słowami: „Błagam 
was oddajcie tą 
paczkę synowi, on 
jest chory na płuca, 
nie wykańczajcie 
go głodem, męża 
zamordowali Niem-
cy, on jest u mnie 
jedyny”, dopiero 
19.01.1950 r. prze-
kazano, jakie mają 
zarzuty. 15.05.1950 
r. przeprowadzono 
proces pokazowy 
w największej sali 
Sądu Okręgowego. 
W celu zastrasze-
nia sprowadzono 
uczniów ze szkoły, 
do której chodzi-
li, i z pozostałych 
szkół Jeleniej Góry. 
Dyrektor ich szko-
ły, Maksymilian 
Tazbir, który nie 
wyrażał zgody na 
tę farsę, został wy-

rzucony i stracił pracę. 
W czasie procesu byli wyzywani od faszystów, wrogów 

ludu, bandytów. W ostatnim dniu dopuszczono do głosu 
Antoniego Chylińskiego, który stwierdził, że działali w do-
brej wierze, powodowani miłością do ojczyzny. Nie dał się 
zagłuszyć siedzącym na widowni przebranym milicjantom 
i ubekom. Uczniowie zaczęli klaskać, więc wyrok odczytano 
w małej sali obok. Antoni Chyliński otrzymał 8 lat, Janusz 

Konspiracyjny rozkaz komendanta OOB. 

Upoważnienie z pieczęcią OOB.
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w roku 1991. Ożenił się z Polką, Władysławą, w roku 1970 
urodził się ich jedyny syn, Adam. 

Krzysztof Olechnowicz 

Na podstawie pracy nadesłanej na konkurs historyczny „Żołnierze Wy-
klęci. Bohaterowie naszej wolności” III edycji, zorganizowany przez Sto-
warzyszenie Odra-Niemen, Wrocław 2015: „Chłopcy z tamtych lat” au-
torstwa Jeremiego Dobrzańskiego z I Liceum im. Stefana Żeromskiego 
w Jeleniej Górze, oraz niepublikowanego tekstu Krzysztofa Olechnowi-
cza „Tatarzy Wrocławia i Oleśnicy oraz ich powiązania”. 

Makarewicz 6 lat, A. Kowalczuk, Jerzy Witkowski, Remigiusz 
Ziółek, Zbigniew Dymecki oraz Dżafar Radkiewicz po 5 lat, 
Roman Gerhard 3 lata, Lesław Fedzin 2 lata. 

Dżafar Radkiewicz po więzieniu wrócił do Jeleniej Góry. 
Szybko powołano go do wojska i celowo skierowano do pracy 
w Wojskowym Korpusie Górniczym. Miał potem duże proble-
my ze znalezieniem pracy, w końcu znalazł zatrudnienie w je-
leniogórskim PKS-ie, gdzie pracował do końca życia. Zmarł 

Musa Czachorowski

PAMIĘĆ O TATARSKIM PISARZU
Dżengiz Daadży (krtat. Cengiz Dağcı, 1920–2011), to pochodzący z Krymu pisarz, uważany 
za jednego z najwybitniejszych współczesnych twórców tatarskich na emigracji. Urodził się 
w miejscowości Kyzyłtasz (krtat. Qızıltaş) nieopodal Jałty. W roku 1940 powołany został do 
armii sowieckiej, a w rok później, po napaści Niemiec, dostał się do niewoli. Od niechybnej 
śmierci z wycieńczenia lub rozstrzelania uratowała go praca w obozowej kancelarii. Aby rato-
wać życie musiał jednak wstąpić do Legionu Turkiestańskiego, stacjonującego w Legionowie. 
W Warszawie poznał Polkę, Reginę, z którą po licznych dramatycznych przeżyciach pobrali 
się w Wielkiej Brytanii 18 czerwca 1945 roku. Ich córka nosi imiona Arzu Urszula. Przez kilka 
powojennych lat pisarz używał nawet polskiego nazwiska, Suwarski, a polskie ślady znajdzie-
my w wielu jego utworach. Niestety, on sam w naszym kraju nie jest znany. Historię Dżengiza 
Daadżego opisała dr hab. Grażyna Zając, a publikowaliśmy ją w „Życiu Tatarskim” w roku 
2008. Twórczość krymskotatarskiego pisarza przedstawiamy też na łamach „Przeglądu Tatar-
skiego”. Poniżej fragment wspomnień.

Musa Czachorowski 

Ciężarówka ruszyła.
Nie wiedziałem, dokąd jedziemy i kto nas wiezie. Jadący 

ze mną gruzińscy i ormiańscy jeńcy może wiedzieli, ale by-
łem między nimi jak obcy i nie zamierzali dzielić się ze mną 
swoją wiedzą. 

Długo trwała ta podróż. Zaczynał już zapadać zmrok, 
gdy przyjechaliśmy do obozu w Winnicy. Nie był to obóz 
jeniecki we właściwym tego słowa znaczeniu. W ciemno-
ści dostrzegłem piętrowy, porządnie wyglądający budynek 
z czerwonej cegły, z obszernym dziedzińcem. 

Zeszliśmy z ciężarówki.
Przed drzwiami do kuchni każdemu z nas wręczono me-

nażkę i metalową łyżkę. Dostaliśmy zupę grochową. Nie-
którzy usiedli na schodach do kuchni, inni pod ścianą. I je-
dliśmy. 

Z pewnością moje dalsze życie nie będzie polegać na 
jedzeniu zupy z menażki w tej Winnicy! Dokąd mieliśmy je-
chać dalej? Nie wiedziałem. Odpowiedź na to pytanie padła 
następnego ranka.

Noc spędziłem, leżąc pomiędzy ludźmi, których nie zna-
łem. Rano ktoś wszedł i obudził mnie. Szybko ubrałem się 
i wyszedłem na zewnątrz. 

Czekała tam już na mnie inna ciężarówka, a w niej jeńcy 
wyglądający na bardziej zmęczonych i wyczerpanych niż ja. 
Widać było, że dopiero wczoraj, a może dzisiaj rano, zostali 

Dżengiz Daadży

FRAGMENT WSPOMNIEŃ
zabrani z obozów jenieckich i przywiezieni tutaj. Niektórzy 
byli pół nadzy i bosi, ledwo trzymali się na nogach. I wszy-
scy milczeli. Nie rozmawiali nawet między sobą. A jeśli już 
się odzywali, to z ich ust wychodziło tylko pojedyncze, 
niewyraźnie brzmiące słowo, ale wiedziałem, że ten wyraz 
docierający do moich uszu nie jest mi całkiem obcy. W do-
datku rysy ich twarzy były inne niż tych jeńców, z którymi 
poprzedniej nocy przyjechałem do Winnicy. 

Ta zagadka nie trwała długo.
Podczas jazdy zorientowałem się, że jestem wśród jeń-

ców turkiestańskich: Uzbeków, Kirgizów, Kazachów, Turk-
menów, Tadżyków. Nikt z nas nie wiedział, ja również, do-
kąd nas wiozą, ale z rozmowy między Uzbekami docierały 
do moich uszu słowa takie jak „legion turkiestański” i „ar-
mia turkiestańska”. Wtedy czułem, jak budzą się drzemią-
ce we mnie uczucia, z których jeszcze nie zdawałem sobie 
sprawy, a przed oczami stawał mi wynurzający się z mroku 
wspaniały, świetlisty obraz: armia turkiestańska… 

Te dwa słowa, których nigdy wcześniej w życiu nie wy-
powiedziałem, rozkwitały jak róża na moich spragnionych 
wody, wysuszonych wargach.

* * *
Nasza podróż trwała cały dzień i całą noc. Wydaje mi 

się, że za nami podążały inne ciężarówki. W czasie posto-

Czengiz Daadży, krymskotatarski pisarz związany z Polską.
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- Z Krymu – odpowiedziałem.
Przystanął. Spojrzał na mnie badawczo.
- Z Krymu… Ach, znaczy, z Krymu? – spytał z lekkim zdzi-

wieniem. 
- Tak – odpowiedziałem. – Krym… Północne wybrzeże 

Morza Czarnego… Półwysep łączący się z Ukrainą przez 
Przesmyk Perekopski. 

- Wiem, wiem – odpowiedział.
Myślę jednak, że jego wiedza o Krymie była tak odległa 

od rzeczywistości, jak dystans między Kazachstanem a Pe-
rekopem.

Młody Kazach zaprowadził mnie do dowództwa le-
gionu. Chwilę później dowiedziałem się, po co mnie tam 
przyprowadzono. Przed budynkiem zgromadziło się około 
dwudziestu Turkiestańczyków. Wszyscy byli w moim wieku 
i wszyscy mieli coś wspólnego, wynikającego z faktu, że 
przynależeli do tej samej warstwy społeczeństwa w Związ-
ku Radzieckim, warstwy wykształconej; szczególnie w ich 
twarzach widać było niezatarte jeszcze ślady przynależno-
ści do tej warstwy.

Drzwi do komendantury otworzyły się i my wszyscy, „eli-
ta” ze średnim i wyższym wykształceniem, wypełniliśmy 
kancelarię dowódcy legionu, hauptmanna Ernicke (o ile 
dobrze pamiętam jego nazwisko). Herr Ernicke witał nas, 
ściskając rękę każdemu z osobna. Kalecząc bardzo naszą 
mowę, powiedział kilka słów w języku, który najbardziej 
przypominał anatolijsko-turecki. Potem przeszedł na rosyj-
ski i wyjaśnił nam, że organizowany właśnie Legion Turkie-
stański pilnie potrzebuje kadry ofi cerskiej, na przykład do-
wódców kompanii i plutonów, i w związku z tym zostaliśmy 
wybrani, aby przejść przyśpieszony kurs ofi cerski. 

No tak, przecież nie da się niczego zorganizować, nie ma-
jąc niczego. Nawet potężna Armia Radziecka potrzebowała 
takich jak my młodzieńców z wyższym wykształceniem, 
a tworzone zupełnie od podstaw wojsko turkiestańskie mia-
łoby się obejść bez takiej arystokracji? Nie może być, aby 
w Legionie Turkiestańskim brakowało kadry ofi cerskiej!

* * *
Pod kierunkiem byłego kapitana Armii Czerwonej, nie-

mieckiego lejtnanta i trzech niemieckich podofi cerów na-
tychmiast rozpoczęliśmy szkolenie, które miało trwać sześć 
tygodni.

Odnosiło się wrażenie, że najważniejsza dla ofi cera Le-
gionu Turkiestańskiego jest znajomość niemieckich manier, 
gdyż pierwszy tydzień naszego kursu minął na nauce nie-
mieckiej etykiety. Nie wiem, jak inni, ale ja, który zaledwie 
dwa tygodnie wcześniej opuściłem otoczone kolczastym 
drutem baraki tortur i śmierci, czułem się, jakbym był na 
samym dnie poniżenia i zdawało mi się, że moja godność 
deptana jest w błocie tego dołu, w którym spędziliśmy dwa 
dni i dwie noce. Co więcej, moja dusza, o której sądziłem, że 
wyszła z obozu Humań bez uszczerbku, teraz doświadczała 
katorgi i były takie chwile, że nawet budząca się w mojej 
wyobraźni „wolność Turkiestanu” usuwała się w cień i gasła. 
Najgorsze było to, że nie miałem z kim podzielić się swoimi 
myślami i przeżyciami. A przecież moi towarzysze, z któ-
rymi spędzałem wszystkie dni i noce, mieli za sobą takie 
same potworne doświadczenia i niemożliwe było, aby nie 
przechowywali w sobie pamięci o tamtych okrucieństwach 
i torturach. 

Potem próbowałem zrozumieć samego siebie. 
Rozmyślałem o mojej ojczyźnie, o jej dawnych bohate-

rach.
I dochodziłem do wniosku, że mimo wszystko trzeba 

zapomnieć o strasznych przeżyciach i wydobyć na światło 
dzienne schowaną w mroku ideę wolności dla Turkiestanu. 

HISTORIA • NAUKA • LITERATURA

jów dosiadali się do nas nowi turkiestańscy jeńcy, też głodni 
i wycieńczeni. Gdy opuszczaliśmy Winnicę, było nas w cię-
żarówce dziesięć-dwanaście osób, a następnego dnia – trzy-
dzieści. 

Jakie to dziwne… Gwałtowna zawierucha przeleciała po-
nad szczytami gór i wzburzonymi morzami, i zewsząd po-
rwała coś pięknego; coś, co dawało radość: ja – krymski Ta-
tar, i oni – Uzbecy, Kirgizi, Kazachowie, Turkmeni, wszyscy 
byliśmy tym czymś jasnym, pięknym, przyjemnym. Czułem 
do samego szpiku kości, jak budzą się we mnie śpiące przez 
całe lata, może nawet uśpione jeszcze zanim się urodziłem, 
wiedza i myśl. 

* * *
To było chyba w kwietniu. O słonecznym poranku nasza 

ciężarówka dotarła do Legionowa, miasteczka położonego 
dwadzieścia kilometrów na południowy wschód od Warsza-
wy. I my, i jeńcy z innych jadących za nami samochodów, 
wysiedliśmy na szerokiej, bitej drodze wysadzanej akacjami. 
Przed nami stał piętrowy budynek z czerwonej cegły, kryty 
ocynkowaną blachą. Tam mieściło się dowództwo, a dokoła 
były drewniane baraki. 

Był to dawny sztab polskiego wojska. 
A teraz – Legion Turkiestański.
To był punkt zwrotny.
Otwierała się dla mnie nowa droga w życiu. Nie wie-

działem, co mnie czeka i nie byłem w stanie myśleć o tym. 
Byłem jednak z siebie zadowolony – przynajmniej nie sam 
miałem przemierzać tę drogę. Myślałem: jeśli nawet utracę 
siły i upadnę, znajdzie się ktoś, kto mnie chwyci za ramię 
i pomoże mi wstać. Mojej naturze obce były słowa klęska 
i śmierć. Miałem żyć. I życie miało znaleźć we mnie prawdzi-
wy sens, prawdziwą wartość. 

Rozebraliśmy się, umyli. Sowieckie mundury wrzuciliśmy 
do ognia, po czym założyliśmy nowe, niemieckie. W gruncie 
rzeczy nie były nowe; niektóre były pozostałością po daw-
nym pruskim wojsku, inne – po austriackim, a jeszcze inne 
nawet po czeskim. Po łaźni zebraliśmy się przed barakiem, 
w którym mieliśmy mieszkać. Dwóch niemieckich podofi ce-
rów uważnie nam się przyglądało, ale tym, który mówił do 
nas i podejmował decyzje, był młody Kazach.

Stanęliśmy w szeregu.
Młody Kazach oznajmił nam czystym językiem rosyjskim, 

że już nie jesteśmy jeńcami, że znajdujemy się w szeregach 
Legionu Turkiestańskiego i że odtąd będziemy walczyć 
o wolność Turkiestanu.

Kiedy Kazach mówił, podeszli dwaj niemieccy podofi ce-
rowie. Długo rozmawiali z nim szeptem, po czym wydano 
polecenie, aby wszyscy, którzy w Związku Radzieckim zdo-
byli średnie lub wyższe wykształcenie, podnieśli rękę. Ra-
zem ze mną podniosły cztery osoby. 

Wystąpiliśmy we czwórkę z szeregu.
Zapisano cztery nazwiska.
Po co?
Nie wiedziałem i nie byłem też w stanie myśleć o tym. 

Może to nie było ważne. Może po prostu chcieli zanotować 
sobie osoby mające średnie lub wyższe wykształcenie, ale… 

Nie przyszło mi nawet do głowy, że zanim minie tydzień, 
młody Kazach zjawi się po mnie w baraku. 

* * *
Kazał mi za sobą iść. 
Dokąd?
Nie pytałem.
Miał ciepły wyraz twarzy i życzliwe spojrzenie. Po drodze 

zapytał mnie serdecznym, pełnym zainteresowania głosem:
- Dżengizie Beju, skąd pan jest?
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Nasze serca znajdowały ukojenie w tej przyjaźni. Co wię-
cej, nasze myśli biegły tymi samymi torami: ta wojna nie 
była naszą wojną, a wichry tej nie naszej wojny jakoś nas 
znalazły, porwały i poddając strasznym zawieruchom, na 
koniec przywiodły nas tutaj. Mówiono nam, że nie jesteśmy 
jeńcami, ale to miejsce pogrążone było we mgle. Nasza 
przyszłość nie była tutaj jasna, w dodatku oprócz nas nie 
było tu nikogo, kto by nas przeprowadził przez tę mgłę i za-
wiódł do bezpiecznej przyszłości. 

Nasza przyjaźń zaczęła się chyba od krótkich i najczę-
ściej ironicznych dialogów.

- Uważają się za wyższą rasę; sądzą, że mają krew lepszą 
niż nasza. A ja bym nie zamienił jednego Uzbeka z Fergany 
na tysiąc Herr Franzów!

- Jakby ich gówna były inne niż nasze! Na drzwiach latryny, 
którą postawili sobie pod akacją, napisali: Nur für Deutsche.

- Oni przegrają tę wojnę.
- Dlaczego?
- Bo bardziej wierzą w technikę niż w Boga. Dlatego. 
- To znaczy, że dlatego Rosjanie wygrają tę wojnę?
- Tak. 
- Ale przecież Rosjanie też są niewierzący… Wszyscy bez-

bożni…
- Nie są bezbożni, mają swoją nową religię.
- Komunizm?
- Tak. 
Religijność takich jak my, urodzonych w Związku Ra-

dzieckim i wychowanych w sowieckim systemie społecznym, 
nie była oparta na mocnych podstawach jak wiara naszych 
przodków. Tylko kiedy człowiek znajdzie się w sytuacji, że 
nie wie, co go czeka w życiu – przynajmniej człowiek tego 
rodzaju, co ja – budzi się drzemiąca w nim siła i to ona każe 
mu szukać i znaleźć to, co należy zrobić. Czyż nie tak było 
przez całą naszą historię, że tę siłę znajdowaliśmy w sobie 
samych?

Tłumaczenie z jęz. tureckiego: Grażyna Zając 

Prawdę rzekłszy, idea Turkiestanu była dla mnie tak 
ważna, jak wolność Krymu. Czyż nie dla tej idei pracowali 
i wytężali umysły wielcy synowie mojego narodu pokroju 
Ismaila Gasprinskiego? Czy nie dla obrony niepodległości 
Chanatu Kazańskiego ruszyli niegdyś na grzbietach koni 
z Krymu do Kazania tacy bohaterowie naszego narodu jak 
Czora Batyr? Trzeba było, aby naszą ideą stała się myśl: „za 
naszą i waszą wolność”.

* * *
Sześciotygodniowy kurs minął bardzo szybko.
Legion Turkiestański tworzyło pięć kompanii. W każdej 

były cztery plutony, a w każdym z nich – do trzydziestu żoł-
nierzy. Gdy skończyliśmy kurs, zostałem mianowany dowód-
cą plutonu, a do pozostałych plutonów tej samej kompanii 
wyznaczono jako dowódców Kazacha, Uzbeka i Tadżyka. 
Kazach i Uzbek, podobnie jak ja, przerwali w połowie wyż-
sze studia, a o Tadżyku niewiele wiem, bo był człowiekiem 
zamkniętym w sobie. 

Jeńcy, którzy zostali wyciągnięci z obozów i przywiezieni 
do legionu, najpierw przez co najmniej dwa tygodnie byli 
dobrze karmieni, po czym kierowano ich do plutonów, gdzie 
poddawani byli trwającemu dwa-trzy miesiące szkoleniu. 
Potem wysyłani byli na Wschód do ochrony linii kolejowych 
i składów broni, a na opuszczone przez nich miejsce przy-
wożono z obozów jenieckich kolejnych Turkiestańczyków. 

* * *
Ja i pozostali trzej dowódcy plutonów całe lato spę-

dziliśmy na szkoleniu żołnierzy przywożonych z obozów. 
Sądzę, że Kazach dostrzegał głęboki kryzys, który prze-
chodziłem; pytał mnie o różne osobiste sprawy. Starałem 
się nie ukrywać przed nim niczego. Szczera rozmowa była 
szczególnie dla mnie pożyteczna, pomagała nam zbliżyć 
się do siebie. W miarę upływu czasu jedno słowo pociągało 
za sobą drugie, a kolejne – otwierało duszę. Pod koniec 
lata do nas dwóch dołączył Uzbek i odtąd stanowiliśmy 
trójkę przyjaciół. 

Musa Czachorowski

TATARSKA LITERATURA
Jak podają statystyki, ludzie w Polsce czytają ponoć coraz 
mniej książek, a w dodatku jakość tego, po co sięgają, sys-
tematycznie się obniża. Nie wspomnę tu o braku zaintere-
sowania twórczością np. Balzaka, Dostojewskiego, Prusa, 
Reymonta, Iwaszkiewicza, ale nie znaj-
dują przecież czytelników tak popularne 
jeszcze niedawno książki Henryka Sien-
kiewicza. Eleganckie, w twardej oprawie, 
jubileuszowe wydanie dzieł wszystkich 
naszego noblisty kupić można po 5 zło-
tych za egzemplarz. Niestety, natłoku ku-
pujących nie widać. 

Niegdyś, na księgarskich półkach, 
triumfowała literatura iberoamerykań-
skia, północnoamerykańska i brytyjska, 
aby w ostatnich kilkunastu latach oddać 
pole autorom skandynawskim. Mamy tu 
do czynienia z produkcją w całym tego 
słowa znaczeniu: pojawia się bowiem tom 
za tomem, seria za serią. Bohaterem jest 
zazwyczaj policjant o trudnym charakte-
rze, pijak i niechluj, czasem sam trochę na 

bakier z prawem, ale przecież jakże błyskotliwy śledczy, np. 
Harry Hole (bohater Jo Nesbø), Kurt Wallander (wymyślony 
przez Henninga Mankella) lub pisarka Erika Falck i policjant 
Patrik Hedström (para stworzona przez Camillę Läckberg). 

W przecenie znajdziemy też kilkanaście 
bodajże powieści kryminalnych rosyjskiej 
autorki Aleksandry Marininej (prawdzi-
we nazwisko Marina Aleksiejewna), opi-
sującej perypetie major milicji Anastazji 
Kamieńskiej. Marinina, tytułowana przez 
wielu carycą kryminału, ma w tym niezłe 
doświadczenie, gdyż sama była podpuł-
kownikiem milicji. Jej bohaterka zasadni-
czo nie pije, jest tylko nieco niechlujna, 
ale nad wyraz leniwa. To wszystko, rzecz 
jasna, jedynie część tego, co oferują nam 
księgarnie. Są tam również książki ambit-
ne, spełnione pisarsko. Są...

Miało być jednak o literaturze tatar-
skiej, która w Polsce jest właściwie całko-
wicie nieznana. Trudno przecież brać tu 
pod uwagę kilkanaście dość specyfi cznych Szamil Idiatullin.
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cały czas będąc związany z „Kommiersantem”. Wreszcie 
w roku 2004 zadebiutował politycznym thrillerem „Tatarskie 
uderzenie”. Pierwotnie nosił on tytuł „Russija”, zmieniony na 
prośbę Wydawnictwa Kryłow z Sankt-Petersburga.

O cóż zatem chodzi w tej zachwalanej ponoć książce 
tatarskiego autora, z dedykacją „Tysiącletniemu Kazaniowi 
poświęcam” na okładce? Oto Tatarstan pokłócił się z Mo-
skwą, co doprowadziło do zbrojnego konfl iktu, w który za-
angażowała się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Tatarstan jed-
nak ani myśli podporządkować się siłom pokojowym czy też 
wojskom NATO. Nie jest to jednak fanatyzm lub bezmyślne 
działanie. Zuchwała republika ma jakiś chytry plan, wzmoc-
niony siecią agentów, odwagą i przenikliwości. W grę wcho-
dzą również największe na świecie bombowce strategiczne. 
No i rozpoczyna się bombardowanie Kazania... 

Szamil Idiatullin napisał i opublikował jeszcze kilka ksią-
żek, m.in. w roku 2013 Dom Wydawniczy Mieszczeriakowa 
w Moskwie wydał „Za starszego”, którego roboczy tytuł 
brzmiał „Warszawskij dogowor” czyli „Układ Warszawski”. 
Ciekawe bardzo, co nasz Tatar napisał o tym socjalistycz-
nym ekwiwalencie NATO. Niestety, obawiam się, że nie-
prędko o tym się dowiemy, a być może nawet wcale. Szko-
da, niekoniecznie nawet dlatego, że autor jest Tatarem, ale 
być może ożywiłyby te książki sensacyjno-miłosną atmosfe-
rę księgarskiej oferty (z całym dla niej... szacunkiem).

 

Musa Czachorowski 
Fot. Internet 

książek wydanych w niewielkich nakładach przez Muzułmań-
ski Związek Religijny oraz Inicjatywę Wydawniczą Çaxarxan 
Xucalıq. Niestety, tak naprawdę nie znamy ani tatarskiego 
pisarstwa, ani muzyki, ani w ogóle tatarskiej sztuki w jej 
ogromnym bogactwie, różnorodności i złożoności. Będzie-
my więc starali się przybliżać tę tematykę polskiej społecz-
ności tatarskiej. W bieżącym numerze naszego kwartalnika 
publikujemy fragmenty powieści Dżengiza Daadżego (jego 
twórczość przedstawialiśmy już kilkakrotnie na łamach „Ży-
cia Tatarskiego” i „Przeglądu Tatarskiego”) oraz Szamila 
Idiatullina, popularnego autora powieści z gatunku zwanego 
political fi ction, a może political thriller.

O czcigodnym Dżengizie Daadżym co nieco już pisaliśmy, 
przedstawmy więc Szamila Idiatullina. Urodził się w roku 1971 
w Uljanowsku, prawie dziewięćset kilometrów na wschód od 
Moskwy. Miasto do roku 1780 nazywało się Synbirsk (potem 
do roku 1927 Symbirsk), co wywodzono od czuwaskiego син 
бирен – biała góra lub mordwińskiego сююн бир – zielona 
góra. Około 15 procent mieszkańców to Tatarzy. W roku 1974 
Szamil z rodziną wyprowadził się do Nabiereżnych Czełn 
w Tatarstanie. Po ukończeniu szkoły podjął pracę w znanych 
zakładach KamAZ i rozpoczął też zaoczne studia dzienni-
karskie na Uniwersytecie Kazańskim. Był korespondentem 
gazety „Roboczyj KamAZa”, potem korespondentem, ko-
mentatorem ekonomicznym i zastępcą redaktora naczelnego 
gazety „Izwiestja Tatarstana”. W roku 1994 zdecydował się na 
współpracę z Domem Wydawniczym „Kommiersant”. W roku 
2001 utworzył i prowadził wołżańsko-uralską redakcję „Kom-
miersanta” w Kazaniu. W roku 2003 przeniósł się do Moskwy, 

Szamil Idiatullin
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Sprawa była w Kazaniu i skończyła się źle.
Borys Griebienszczikow

WSTĘP

KAZAŃ. NOC NA 11 SIERPNIA.
W dzieciństwie rodzice z pewną nawet dumą mówili, że 
i huk armat nie mógłby mnie dobudzić. Duma ta zamie-
niała się każdego ranka w irytację, gdy musieli upychać 
mnie w szkolny fartuszek jak ciasto w formę i pilnować, 
abym – wycisnąwszy słupek pasty na szczotkę – nie za-
snął, siedząc na wannie. Powstrzymywali się jednak od 
nadmiernej złości. Do dziś czuję do siebie wielki szacunek 
za umiejętność niespóźniania się ani na codzienną poran-
ną gimnastykę, ani cotygodniową informację polityczną, 
pomimo mojej zdolności do twardego snu. W tym czasie, 
u schyłku mrocznej radzieckiej epoki, do wszystkich szkół 
wprowadzono gimnastykę. Wesoły był to widok: ucznio-
wie w niebieskich mundurkach, w tym i wąsaci dziesięcio-
klasiści, uczennice w czarnych sukienkach z koronkowy-
mi fartuchami, ustawiający się w niosących zapach kredy 
i kurzu korytarzach szkoły i przez dziesięć minut smętnie 
machający kończynami według systemu Mullera, którego 
imię już dawno zapomniano, ale dzieło było nieśmiertel-
ne. 

Nawyk zdążania w ostatniej chwili zachowałem na uni-
wersytecie i w każdej swojej pracy. Inną rzeczą było to, że 
gdy tylko przestąpiłem pierwsze kilka progów w karierze, 
przede wszystkim wywalczyłem sobie prawo przychodzenia 

do redakcji nie według grafi ku, ale rzeczywistej potrzeby. 
Mijające lata nie osłabiły twierdzy mojego snu. Jeśli już, to 
zdmuchnęły tynki z wierzchołków murów.

Obudziłem się wtedy nie z powodu hałasu – zwłaszcza 
że nie były to armaty – ale pod wpływem niepokojącego 
uczucia, które nazywam dla siebie „tatusinym niuchem”. 
To dzięki niemu zazwyczaj zrywam się na nogi pod nie-
obecność Gulki (która poszła, na przykład, do kliniki), gdy 
w pokoju dziecięcym budzi się Galczuga i zaczyna popła-
kiwać. Pierwszych akordów może jeszcze nie słyszę, ale 
odbieram sygnał alarmu i biegnę, poszczebiotać: „Tata 
przybiegł, przyniósł mleczko, kto obraził Galiaszkę? Zły 
sen? Masz, śnie, w pupę!” Właśnie ten niuch rzucił mnie 
pewnego razu ku Nuryczowi, gdy ten bawił się na ze-
wnętrznych schodach rodzicielskiej daczy, sekundę wcze-
śniej nim utracił równowagę i zleciał po stopniach w dół. 
Nie zdążyłem – Nurycz załapał się na podwójne złamanie 
lewej ręki, czego do dziś nie mogę wybaczyć ani sobie, ani 
swojemu niuchowi. 

Przez pięć sekund próbowałem mrugania: głowę, w tym 
tę część, w której siedzą oczy i związane z nimi nerwy, zaj-
mowały fragmenty zapominanego w locie snu. Z tego też 
powodu Nurycza zauważyłem dopiero nieco później, gdy 
upewniłem się, że Gulka śpi. Syn milcząc, siedział na skraju 
łóżka i spoglądał na mnie nader poważnie. Niewątpliwie to 
właśnie spojrzenie całkiem mnie rozbudziło. Empatia, nie 
inaczej.

Zobaczywszy, że już nie śpię, Nurycz uśmiechnął się 
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nie było, że wzgórze, na którym 
od pół tysiąclecia stał Kreml, 
pokryło się dołami i lejami. Że 
pałac gubernatorski i sterczący 
za nim jak przewrócony tabo-
ret, meczet Kul Szarif pokryły 
się chropowatymi cętkami. I że 
baszta Sjujumbikie, dawno już 
nazwana parodią wieży w Pizie, 
przechyliła się bardziej niż zwy-
kle i stała się otwarcie szczerba-
ta. Kolejny wybuch podświetlił 
ściany i baszty – wydawały się 
w miarę normalne. Nie moż-
na było jednak dokładnie się 
przyjrzeć przez plamy migoczą-
ce przed oczami. Nie miało to 
też większego sensu. I tak wi-
działem wszystko to, czego na 
szczęście, nie widział sapiący 
przy moich żebrach syn. A nie 
widział ani wysokich, kipiących 
fontann wody w Kazance, ani 
zmieszanych w kupę samocho-
dowych halogenów na tamie 
Lenina. Sama tama w kilku 
miejscach utraciła stabilność 
i zjechała w dół ku rzece jak 
rozgrzana słońcem plastelino-
wa kiełbasa. Tylko słońca nie 
było – za to była noc, niebliskie 
i całkiem niestraszne piekło 
i nie słychać było betonowego 
buczenia, które łaskotało przez 
linoleum w pięty i przez chłod-
ną szybę okna w czoło, którym 
wparłem się w szkło, starając 
się pozbyć nagłej gorączki.

Potem wszystko się zakoń-
czyło. Brzęczenie ucichło. Zgasło oświetlenie ścian, tylko 
projektory w najwyższej części Sjujumbikie dawały chybo-
tliwe światło. Wieża była podobna do uśmiechu położo-
nego na boku kota z Cheshire tańczącego w powietrzu, 
migając niczym półksiężyc na szpilce.

Nurycz zapytał:
- I co to za święto? Jeśli są fajerwerki, to zawsze jest świę-

to, prawda?
- Nie zawsze – odpowiedziałem bardzo spokojnie. – Nie 

wiem. Dowiemy się jutro.
- A to jakieś nowoczesne fajerwerki były?
- Tak.
- Widziałem, że tam jakby ściany się palą. To lasery, 

prawda?
- Nie, ułym, po prostu ogień.
- Jak w „Laser Assassins”?
- Lepiej. Chodźmy spać.
Nurycz szczęśliwy, że nie przepuścił niespodziewane-

go widowiska, usnął prawie momentalnie. Ja natomiast 
siedziałem obok niego, delikatnie głaskałem go po głowie 
i myślałem, że ciągle zapominam go ostrzyc. Próbowałem 
sobie wyobrazić siebie na miejscu urzędników ONZ, którzy 
całkiem niedawno ogłosili Rok Kazańskiego Kremla, uroczy-
ście wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, 
a dziś, jak widać, błogosławili bombowce NATO, aby to 
dziedzictwo starły z listy i powierzchni ziemi. I próbowałem 
zrozumieć, czy rzeczywiście ja ponoszę winę za nalot.

Próbowałem – i nie mogłem.

bezzębnymi ustami. Wtedy 
zrozumiałem, że nic strasznego 
raczej się nie wydarzyło i aby 
syn zbytnio się nie rozradował, 
twardym tonem zamruczałem:

- Coś przylazł? Obiecałeś 
przecież, że będziesz spał sam!

- Tata, przepraszam. Chcia-
łem tylko powiedzieć, że chyba 
zaczęło się święto.

Kolejny raz zachwyciłem się 
tym, jak zgrabnie formułuje 
zdania mój nagły następca i za-
pytałem:

- Ty co, zwariowałeś? Jakie 
znowu święto?

Nurycz oświecił mnie:
- Fajerwerki słychać…
- Jakie fajerwerki?
- Jakie trzeba. Nad Kremlem. 

Chodźmy szybciej, zanim się 
skończy.

Milczałem, przeglądając 
w myślach warianty sytuacji. 
W końcu zrozumiałem, że 
w sumie to ich nie ma. I zaga-
dałem:

- Póki nie sprawdzę i tak spać 
nie pójdziesz… – na co cichutko 
pokiwał głową.

- Dobra, pokazuj swoje fajer-
werki – westchnąłem jak ska-
zaniec i dodałem: – Tylko nie 
budź mamy!

Nurgali, każdą swoją rado-
ścią, nieważne, czy byłby to 
kotek za śmietnikiem, czy też 
kolejny wyrwany ząb, zawsze 
był gotów dzielić się z całym 
światem. Zaczynał, oczywiście, od najbliższej rodziny, nie 
omijając przy tym nawet jednorocznej Gali. Nurycz zapro-
wadził mnie do pokoju, z którego dwa razy w roku, jeśli 
nie dopisywała pogoda, oglądaliśmy kolorowe pokazy nad 
Kremlem z okazji Dnia Zwycięstwa i Dnia Republiki. Do 
tego drugiego święta były jeszcze prawie trzy tygodnie, 
a o pierwszym już dawno zapomniano. Z tego powodu nie 
mógł mój mały lunatyk zobaczyć żadnych sztucznych ogni. 
Już raczej jakieś petardy lub coś w tym rodzaju, rzucane 
z powodu i bez przez miejscowych piromanów.

Fajerwerki były, fakt. I nawet wcale niezwyczajne: po-
przez gęste drzewa pobliskiego skweru przebijał się dziwny 
miraż – pomyślałem po moment, że to administracja mu-
zeum postanowiła wzmocnić iluminację kremlowskich mu-
rów. Naraz nad drzewami przeleciały ostre, różnokolorowe 
bryzgi, na co Nurycz odezwał się wzburzony: „Tam, tam, 
widzisz?”, a po sekundzie rozległ się głuchy odgłos. Zro-
zumiałem wówczas, że to nie jest żadne podświetlenie ani 
jakiekolwiek komercyjne sztuczne ognie, które od czasu do 
czasu organizowały na swoje jubileusze większe kazańskie 
fi rmy.

Niczego nie czułem: stałem jak zamrożony, trzymając 
podskakującego Nurycza i patrząc na feerie świateł hulają-
cych za Kazanką, kilka kilometrów stąd. Z różnych punktów 
Kremla wzlatywały w górę jasne iskry, co rusz zalewające 
bielą połowę nocnego nieba. Na dalekie ściany zwalały się 
od tego ogromne cienie niczym zrąbane toporem. I wyda-
wało się, że niektórych fragmentów białego ogrodzenia już 

„Tatarskie uderzenie”, książkowy debiut Szamila Idiatullina.
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ROZDZIAŁ 1
- A bywają Tatarzy – pisarze?

- I to jeszcze jacy – wzdychnął wujek Jura.
Siergiej Kaledin

KAZAŃ. KWIECIEŃ
Do numeru na dwunastego kwietnia miałem dwa mate-
riały. Był jeszcze jeden, poświęcony uczestnictwu kazań-
skich uczonych w radzieckiej odpowiedzi na reaganowski 
program „Gwiezdnych Wojen”, ale Dołgow odrzucił go już 
w stadium początkowym. Na porannym zebraniu objaśnił 
Nataszy Sołowiowej, która ten tekst przywlekła, że czasy te-
raz są na tyle dziwne, że lepiej się nie wychylać. Tłumaczył, 
że po pierwsze takie tematy nasi przyjaciele z naramien-
nikami specjalnie rzucają, aby potem brać dziennikarzy za 
tyłki i oskarżać o rozgłaszanie tajemnic państwowych. Nie, 
Natasza, nie podstawialiśmy się dotąd i nie podstawimy się 
teraz: prace konstruktorskie w Zielonodolsku przy okrętach 
patrolowych dla Indii lub ładunki pirotechniczne dla lotni-
czych foteli katapultowych to tematy od dawna już jawne 
i ofi cjalne. A kosmos… Z tym tematem można polecieć… 
Ogólnie wiadomo, że Związek pracował nad anty-SDI, i że 
prace te zostały przerwane. Po drugie, choćbyśmy i zdechli, 
materiał i tak przyjmą jako przejaw wielkiej politycznej przy-
jaźni Kazania i Moskwy. Będziemy tu z siebie robić „notat-
nik agitatora”. Ja, wybaczcie, nie chcę się podlizywać, gdy 
mnie nie kochają. Wszystko, Natasza, dyskusja skończona.

Natasza stanowczo się sprzeciwiła, przywołując do oce-
ny sytuacji Ajrata Idrysowicza, bezpośredniego opiekuna jej 
oddziału nauki i technologii. Ajrat Idrysowicz raczył się ze-
złościć i odpowiedział:

- Natasza, po pierwsze, błagam, nie przynoś na narady 
redakcyjne tematów ze mną nieuzgodnionych. Po drugie, 
pomyśl jeszcze o czymś takim: mogą pozamiatać naszych 
bohaterów. Na przykład Magdijewowi nie spodoba się, że na 
jego terytorium umacnia się wojenna potęga szowinistów, 
a Pridoroginowi nie spodoba się, że Tatarzy lezą w niepew-
ne centrum strategiczne naszego państwa. I wyjdzie, na to, 
że ich naraziliśmy. Trzeba ci tego, Nataszo?

- Mnie nie – ucieszył się Dołgow. – Nie po to stworzyłem 
tę gazetę od zera, żebym teraz został Gaponem, znaczy się 
prowokatorem. To dla mnie główny argument. Dziękuję, Aj-
racie Idrysowiczu.

- Isan sau bułygyz, Aleksieju Iwanowiczu – powiedziałem 
lekko, bo od dawna już przywykłem nie obrażać się na nie-
sprowokowane indyczenie się szefa.

W rezultacie, do numeru „kosmicznego” wszedł tylko 
jeden „duński” tekst, którego prawie nie trzeba było już 
poprawiać. Dziewczyna z agencji informacyjnej w Jełabudze 
potrafi ła całkiem zgrabnie pisać. 

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: 
Daniel St. Çaxarxan Czachorowski 

Przez ponad dwieście lat Krym i Rosja trwały w stanie nie-
przerwanej właściwie rywalizacji. Ich konfrontacja wywie-
rała ogromny wpływ na politykę międzynarodową, wyniki 
wojen i wytworzenie obrazu „wrogiego narodu” w oczach 
zarówno krymskich Tatarów, jak i Rosjan. 

W ostatniej ćwierci wieku XV i w początkach wieku XVI 
Chanat Krymski i Wielkie Księstwo Moskiewskie były so-
jusznikami, miały bowiem wspólnych wrogów: Wielką Ordę 
oraz Wielkie Księstwo Litewskie. Po rozbiciu Ordy przez 
chana Mengli Gireja w roku 1502, Krym uznał się za praw-
nego następcę dawnych chanów złotoordyńskich. Próby 
rozszerzenia wpływu moskiewskich kniaziów na Chanat 
Kazański postrzegane były za naruszenie sfery wpływu Gi-
rejów. Sowiecki historyk A.A. Nowosielski pisał:

„Moskiewskie władztwo i jego przedstawiciele dyplo-
matyczni, którzy przez całe XVI stulecie nakłaniali chanów 
krymskich do pokoju i sojuszu, nie mogli wskazać w prze-
szłości żadnych przykładów przyjacielskich i sojuszniczych 
stosunków z Krymem oprócz czasów Mengli Gireja. Jednak 
sytuacja międzynarodowa, która doprowadziła do związ-
ku moskiewskich władców z Krymem, nigdy więcej się nie 
powtórzyła. Od tamtej pory Moskwa i Krym występowały 
przeciwko sobie jako przeciwnicy w otwartej wojnie, jedy-

Amet-chan Szejchumierow

O PRZYCZYNACH ANTAGONIZMÓW 
W STOSUNKACH KRYMSKO-ROSYJSKICH 
W XVI I XVII STULECIU

nie okresami przyjmującej formę ukrytego antagonizmu. 
[Krymscy Tatarzy] szybko i całkowicie poprawnie ziden-
tyfi kowali wśród swych sąsiadów jako swego najbardziej 
niebezpiecznego przeciwnika nie Polskę, a Państwo Mo-
skiewskie.

W wieku XVI wyraźnie objawił się wzrost siły Moskwy. 
Młode państwo szybko rozszerzało się na wschód i na za-
chód. Od mieszania się w sprawy Chanatu Kazańskiego 
przeszło do bezpośredniej agresji, zakończonej zagarnię-
ciem Kazania i Astrachania, podporządkowaniem sobie 
Wielkiej Ordy Nogajskiej oraz przeniknięciem na Przed-
kaukazie. Z tych też powodów krymskim Tatarom nie było 
trudno zorientować się, z której strony zagraża im niebez-
pieczeństwo i skąd należy oczekiwać nowych ataków”1.

Nie tylko krymska elita rządząca, ale też i zwykli ludzie 
doskonale rozumieli, że Moskwa w dłuższej perspektywie 
będzie starała się zniszczyć krymskotatarskie państwo. 
W związku z tym nawet krymskie pospólstwo nalegało 
na prowadzenie antyrosyjskiej polityki. Kiedy więc pod 
Czudnowem polskie dowództwo zawarło porozumienie o 

1 Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в 
первой половине XVII века, 1948, c. 9-10.



29

PRZEGLĄD TATARSKI Nr 3/2017

kapitulacji z głównodowodzącym armii rosyjskiej, kniaziem 
Szeremietiewem, wywołało to niezadowolenie krymskich 
Tatarów, którzy przyjęli te negocjacje ze zgrzytaniem 
zębów: „Sułtan zwołał swoich murzów i obwieścił im tę 
wiadomość, a wszyscy oni wykazali swoje głębokie wzbu-
rzenie i krzyczeli, że jeśli Polacy zaprzyjaźnią się z Mo-
skwicinami, to staną się wrogami [Tatarów]. Tak [mówili] 
między sobą, ale również otwarcie w polskim obozie. Jed-
nakże, uspokojono ich, szczególnie starszyznę, podarkami 
i niechętnie na to przystali”2. 

„Tatarzy byli bardzo wzburzeni tym porozumieniem, 
chociaż z sułtanem i głównymi murzami [Polacy] się na-
radzali i ci wyrazili zgodę. Jednak czerń jawnie utyskiwała 
i wykrzykiwała na bazarze i rynku, że odkąd i Kozacy, i 
Moskwicini zaprzyjaźnili się z nami, to jesteśmy ich wro-
gami”3.

Wyprawy na Rosjan odpowiadały pragnieniom prostych 
wojowników: w roku 1660 przy wyjściu z Krymu „tatarscy 
wojownicy zrozumieli, że chan wyprawia się na Moskwici-
nów i byli bardzo z tego zadowoleni”4. W roku 1730 miał 
miejsce ciekawy incydent. Pewien nogajski murza rozma-
wiał z kupcem z Hetmańszczyzny oraz dwoma Zaporożca-
mi. Wiedząc, że kupiec jest rosyjskim poddanym, murza 
„wielokrotnie mówił: tyś dla mnie nieprzyjaciel, a Zapo-
rożcom mówił, że jesteśmy braćmi, a wy nam, Ruski, wro-
gowie”5.

Sąsiedzi Krymu dobrze orientowali się w stosunku krym-
skich Tatarów do Rosji. Bohdan Chmielnicki, wykorzystu-
jąc krymskie oddziały do walki z Polakami, jednocześnie 
prowadził rozmowy z Moskwą o poddaniu Wojska Zaporo-
skiego władzy carskiej. Hetman zdawał sobie jasno spra-
wę, jaka będzie reakcja Krymu na wiadomość o sojuszu 
Kozaków i Rosjan. Chmielnicki pisał do rosyjskich posłów, 
że złożyłby przysięgę carowi w obecności posłów pod 
Żwańcem, jednak nieopodal znajdowali się krymscy Ta-
tarzy, niechętnie odnoszący się do sojuszu rosyjsko-ukra-
ińskiego: „Szybko by Tatarzy to zobaczyli [tzn. przejście 
Kozaków w poddaństwo carskie], a wtedy by nas okrążyli i 
zmówiwszy się z królem, jak na nieprzyjaciół ze wszystkich 
stron na nas by najechali”6. Dlatego, pisał hetman: „w tym 
trzeba po cichu postępować”. 

Postawa Krymców wobec Rosji była doskonale znana 
także w Polsce. Kiedy w roku 1656 toczyły się rozmowy 
o możliwości koronowania rosyjskiego cara Aleksieja Mi-
chajłowicza polską koroną, przeciwnik tego przedsięwzię-
cia, kanclerz Stefan Koryciński, oznajmił, że doprowadzi to 
do zerwania sojuszu z Krymem7. Atmosferę podgrzewała 
ponadto rosyjska polityka wobec muzułmanów, mieszka-
jących w Rosji. Przymusowa chrystianizacja, zniszczenie 
meczetów, polityka asymilacji, nierówność prawna w po-
równaniu z prawosławnymi poddanymi cara – wszystko to 
ukazywało krymskim Tatarom, co czeka ich w przypadku 
rosyjskiej aneksji Krymu.

W związku z tym, strategia Chanatu Krymskiego w Eu-
ropie wschodniej zorientowana była na powstrzymywaniu 
ekspansji Rosji i zachowanie ogromnych przestrzeni nie-
zaludnionych ziem od Tuły do Morza Azowskiego, które 
utrudniałyby przemieszczanie się Moskwicinów na połu-

2 Гордон Патрик. Дневник 1659-1667. – М .: Наука, 2002. – с. 73.
3 Гордон Патрик. Указ. соч., с. 75.
4 Эвлия Челеби. Книга путешествия (Извлечения из сочинения 

турецкого путешественника XVII века). Выпуск 1. Земли Молдавии 
и Украины. – М.: Наука, 1961. – с. 201.

5 Iсторія українського козацтва. Нариси в двох томах. Том перший. – 
К.: Видавничий дім «Киево-Могилянська академія», 2006. – с. 602.

6 Документы Богдана Хмельницького 1648-1657. – К.: Видавництво 
Академії наук Укранської РСР, 1961. - с. 308.

7 Флоря Б.Н. Русское государство и его западные соседи (1655-1660). 
– М,: Индрик, 2010. - с. 136.

dnie. Z tego też powodu tamtejszych mieszkańców nale-
żało wziąć w jasyr lub wyprzeć na północ. O skuteczności 
tej obronnej polityki świadczy fakt, że wojska chańskie, 
pomimo kolosalnej ekonomicznej oraz ludnościowej prze-
wagi Moskwy, kilkakrotnie podchodziły do samej Moskwy 
i spaliły ją w roku 1571, gdy spalenie Bachczysaraju przez 
Rosjan dokonało się dopiero w roku 1736.

Była już mowa o tym, że Krymcy postrzegali Rosję jako 
państwo zagrażające istnieniu narodu krymskotatarskiego. 
Czy jednak taki punkt widzenia był uzasadniony, czy Tata-
rzy nie wyolbrzymiali stopnia zagrożenia? Polityka Rosji 
zakładała wówczas stopniowe zagarnianie tatarskich cha-
natów i przesuwanie się na południe, do Morza Czarne-
go. W Moskwie musiano orientować się, że takie działania 
czynią Krym jej nieprzejednanym przeciwnikiem. Jeszcze 
w roku 1676 Juraj Križanić, twórca i propagator panslawi-
zmu, pisał: „Kiedy Bóg pozwoli nam opanować Perekop, 
powinniśmy podbić Tatarów, obiecać im początkowo nie 
więcej niż życie, a późniejszym czasie, umocniwszy się 
tam, oznajmić im, że Tatarzy, którzy nie chcą się ochrzcić, 
muszą opuścić ten kraj. 

Podbijając tę ziemię, jeżeli chcemy całkowicie i trwale ją 
posiadać, będziemy musieli zapewnić wolność zamieszka-
nia w nadmorskich oraz najważniejszych miastach wyłącz-
nie Rosjanom, Polakom i Słowianom w ogóle”8.

Jednym z warunków nieangażowania się Moskwy w 
wojnę Turcji ze Świętą Ligę, która rozpoczęła się w roku 
1683, było odstąpienie Rosji Krymu i wysiedlenie krym-
skich Tatarów do Turcji9. W roku 1738, podczas kongresu w 
Niemirowie, Rosjanie proponowali zostawić Turkom Krym, 
ale jednocześnie wysiedlić z Krymu Tatarów, a na ich miej-
sce sprowadzić chrześcijan10. Jak wynika z przytoczonych 
powyżej przykładów, w umysłach rosyjskiej elity Krymcy 
– podobnie jak Rosjanie w oczach Krymców – jawili się lu-
dem nieprzyjacielskim, którego przy nadarzającej się oka-
zji należałoby się pozbyć. 

Po zagarnięciu Krymu rosyjski rząd, jak zresztą można 
było oczekiwać, wypierał tatarskie osadnictwo, zastępując 
je kolonistami z imperium. Deportacja krymskich Tatarów 
w roku 1944 była tylko doprowadzeniem do logicznego 
końca starego zamiaru carskiej władzy. Antagonizm rosyj-
sko-krymskotatarski przekształcił się w niezliczone cierpie-
nia dla obu narodów. Setki tysięcy Rosjan zostały pojmane 
w jasyr, dziesiątki tysięcy żołnierzy poległo podczas krym-
skich kampanii Golicyna, von Münnicha i Lassiego. Setki 
tysięcy krymskich Tatarów, chroniąc się przed carskim 
uciskiem, wyemigrowało z Krymu po jego okupacji przez 
Rosję, dziesiątki tysięcy zmarło w efekcie deportacji 1944 
roku. Taka była potworna cena ambicji polityki zagranicz-
nej Krymu i Rosji.

Amet-chan Szejchumierow 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 

8 Бережков М.Н. План завоевания Крыма, составленный в 
царствование Алексея Михайловича ученым славянином Юрием 
Крижаничем. – СПб, 1891 – с. 85.

9 Заруба В.М. Походи російських та українських війск на Крим у 1687 
й 1689 рр. // Украінський історичний журнал. – 1992, №9 - с. 66.

10 Кочубинский Ал. Граф Андрей Иванович Остерман и раздел 
Турции. Из истории восточного вопроса. Война пяти лет (1735-
1739). – Одесса, 1899. - С. 215.



30

se, i zdeponować oraz ochraniać esencję systemu, który 
się chce mieć, a którego na razie nie da się wprowadzać. 
I istotnie, Polska od roku 1945 miała wszystkie instrumenty 
i mechanizmy państwa – Sejm, prezydenta (pod różnymi 
nazwami), rząd, ministrów, wybory, podział trójwładzy itd. 
Nie mówię w ogóle o realnych kompetencjach tych instru-
mentów w systemie de facto jednopartyjnym. Jednak one 
były i jak się okazało w sposobnej chwili historycznej, nie 
trzeba było tworzyć ich od nowa, ale można było łagodnie 
podmienić. To jest interesujące wskazanie, którego wska-
zaniem jest przeświadczenie, że tylko globalna lub co naj-
mniej regionalna zmiana może wywołać przewrót w pań-
stwach małych i średnich, lub może takie państwa powołać 
do istnienia, o ile wykażą się atrybutami wystarczającymi 
do aspirowania i przyznania statusu państwa.

Dzisiaj, niemal trzy lata po aneksji Krymu, Tatarzy 
Krymscy w kategorii realnej polityki nie mają praktycznie 
żadnego prawdziwego stronnika. W roku 2015 II Kongres 
Tatarów Krymskich w Ankarze był wprawdzie wydarze-
niem, podczas którego otwarcie prezentowano wsparcie 
tureckie, litewskie i unijne. Jednak poza retoryka i letnimi 
w swej treści dokumentami unijnymi, od tego czasu ani 
nic nie wydarzyło się, ani w najbliższej przyszłości naj-
prawdopodobniej nic nie wydarzy. Zbliżenie – bez wzglę-
du na to, czy koniunkturalne i jak długie, pomiędzy Rosją 
a Turcja, umiejscawia Turcję jako sojusznika sprawy Tata-
rów Krymskich w kategoriach kultury, pomocy humanitar-
nej, ale już nie realnej polityki. Nie ma już możliwości gry 
„jak Żydzi z Niemcami po 1945”. Nie będzie możliwości 
ugrania z Rosją Autonomicznej Republiki Krymskotatar-
skiej.

Wojownicza retoryka przywódców emigracyjnych – Mu-
stafy Dżemilewa i Refata Czubarowa – nie znajdzie też 
żadnego odzewu w kręgach władzy prezydenta Ukrainy 
Petra Poroszenki. Ten dziwny polityk-oligarcha, oprócz za-
kochania się w swym kryształowym fortepianie, za priory-
tet musi mieć manewrowanie pomiędzy Unią, Rosją, USA 
i swoimi oligarchami, walką z korupcją i funkcjonowaniem 
z quasi-mafi jnymi środowiskami. Innymi słowy, musi po-
lować z myśliwym i uciekać z zającem. Na dłuższą metę 
nie jest to możliwe i będziemy mieli wszyscy duże szczę-
ście, gdy te procesy polityczno-społeczne zakończą się ja-
kąś fi nlandyzacja Ukrainy. Na Tatarów Krymskich nie ma 
w tych rozrachunkach w ogóle miejsca.

W Rosji XXI wieku nie jednak nie zakwestionuje pra-
wa Tatarów krymskich do otwartego kultywowania swej 
religii – islamu i związanej z nią tradycji. Krym posiada 
swój osobny Muftiat. Dziś łatwo się to pisze, ale w roku 
2014 wcale tak nie musiało być. Wydaje się, że ta linia 
kontaktów i wymiany w zakresach religijnych i kultury jest 
dziś realnym potencjałem i kierunkiem budowania relacji 
z Tatarami na Krymie. Jest wszakże ważne, aby sprawa Ta-
tarów Krymskich było żywym tematem i aby świat o nich 
nie zapomniał. Wszystkie wydarzenia i akcje typu public 
relations human rights przypominające ich sytuację mają 
naprawdę duże znaczenie, ale niczego więcej nie należy 
po nich oczekiwać. Nikt nie spodziewa się, że Rosja odda 
Krym w wyniku czegokolwiek mniejszego niż globalna tur-
bulencja, w której wyniku ukażą się nowe podmioty, a ist-
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Motywacją do napisania niniejszego tekstu była dla mnie 
lektura świetnego artykułu Selima Chazbijewicza zatytu-
łowanego „W druga rocznicę aneksji Krymu przez Rosję. 
Sytuacja polityczna Tatarów Krymskich”, który ukazał się 
w Roczniku Tatarów Polskich, tom III (XVII) 2016.

W czerwcu 2014 roku uczestniczyłem w uroczystościach 
wręczenia pierwszej Nagrody „Solidarności” Mustafi e Dże-
milewowi – przywódcy narodu Tatarów Krymskich. Nieste-
ty, nagroda ta doczekała się tylko dwóch edycji i praktycz-
nie zniknęła w wyniku polskich konfl iktów politycznych. 
Zarówno podczas rozmów kuluarowych uroczystości, jak 
i w dniu następnym, w godzinach porannych, na spotka-
niu z Mustafą Dżemilewem i delegacją tureckiego MSZ, 
przedstawiałem swoją ocenę sytuacji na ówczesnym, już 
okupowanym Krymie. Jej zasadniczą linią było wskazanie, 
iż Tatarzy winni rozmawiać z Rosjanami tak, jak Żydzi roz-
mawiali z Niemcami po II wojnie światowej: „Wy jesteście 
silni, mamy z wami tragiczne doświadczenia historyczne, 
dlatego musicie rozumieć nasze obawy i wątpliwości co 
do współpracy w nowej sytuacji. Ale chcemy żyć na na-
szej ziemi i pozytywnie odpowiadamy na propozycje wa-
szą [Rosjan] w tej mierze. Proponujemy ustanowienie 
w aktualnie obowiązującej formule prawnej odpowiedni-
ka Autonomicznej Republiki Krymskotatarskiej ze stolicą 
w Bakczysaraju lub Symferopolu, z ofi cjalnym uznaniem 
funkcjonowania instrumentów władzy, Kurułtaju i Me-
dżlisu”. Tak widziałem realne ustawienie się przywódców 
Tatarów Krymskich wobec faktów dokonanych, a następ-
nie podejmowanie innych działań. Należy pamiętać, że 
dzięki pośrednictwu byłego prezydenta Tatarstanu doszło 
do dwóch telefonicznych rozmów Dżemilewa z Putinem, 
i były to telefony od Putina.

Podczas spotkań w Polsce w roku 2014 stanowisko Mu-
stafy Dżemilewa i mocno wspierającej go małżonki było 
jednoznaczne: „Będziemy walczyć”. Tatarzy kazańscy zo-
stali nazwani kolaborantami i poza walką nie było żadnej 
propozycji. Na pytania, kto i czym będzie walczyć i kto 
będzie to wspierać, nie było już odpowiedzi. Do dziś nie 
wiem, skąd wziął się u krymskotatarskich przywódców taki 
emocjonalny stosunek do Ukrainy („Nie mamy nic poza 
Ukrainą”). Przez ponad dwie dekady od uzyskania niepod-
ległości Ukrainy, tamtejsze władze nie zrobiły dla Tatarów 
Krymskich praktycznie nic. Jaka więc wdzięczności ma 
niby należeć się Ukrainie?

W roku 2016 na prywatnym spotkaniu ze znajomymi 
z kierownictwa Muzeum w Gliwicach rozmawialiśmy o sy-
tuacji Tatarów krymskich po roku 2014. Zrobiłem porówna-
nie, które również przedstawiłem Mustafi e Dżemilewowi, 
a dotyczyło ono Polski w roku 1945. Idąc drogą rozumowa-
nia o konieczności odrzucania narzuconej rzeczywistości 
(podległości Moskwie), to wszyscy prawdziwi Polacy po-
winni w roku 1945 albo wyjechać do Londynu, albo zginąć 
w nierównej walce z Armią Czerwoną. Nikt nie powinien 
godzić się na współpracę z ZSRR, gdyż w takiej narracji 
była zdrada. Oczywiście, tylko kto w ogóle mieszkałby 
wówczas w Polsce?

Kolega z muzeum zauważył, że obie drogi muszą być re-
alizowane jednocześnie. Nawet jeśli wygląda to na rozłam 
narodu, to pozwala on i wykorzystywać dostępne szan-

Marek Moroń
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Krymu jako formalnie, choć nie de facto, część Ukrainy 
została powiększona o kilka rejonów obwodu chersońskie-
go. W ten sposób Autonomiczna Republika Krymu będąca 
poza Ukrainą uzyskałaby administracyjnie realne teryto-
rium na Ukrainie. Tam mogłyby działać różne krymskota-
tarskie instytucje. Tak ustanowiono by dwutorowe działa-
nie: nowe terytoria i współpraca w zakresie kultury i religii.

Marek Moroń 

niejące mogą zmienić swój wizerunek. Nikt jednak nie wie, 
jak to stanie i czy w ogóle się stanie.

Przez ponad 20 lat Ukraina nie zrobiła dla Tatarów nic. 
Jest jednak coś, co mogłaby dla nich uczynić. Oglądając 
mapy Chanatu Krymskiego do końca XVIII wieku, widzi-
my, że Chanat obejmował nie tylko Półwysep Krymski, ale 
też regiony przylegające do niego. Być może realnym jest 
rozpatrywanie zmiany przez Ukrainę wewnętrznych gra-
nic administracyjnych, tak aby Autonomiczna Republika 

Nigdy w życiu nie zdarzyło mi się, aby jakiś mój nowy po-
mysł, jedno słowo, zrobiły na kimś takie wrażenie, jak wte-
dy słowo konstytuanta na Czelebim Dżihanie... Natychmiast 
poderwał się, w euforii pogratulował mi pomysłu... Padliśmy 
sobie w objęcia jak ludzie uratowani od 
tragedii, przyjaciele spotykający się po 
wieloletniej rozłące. Oczy Czelebiego 
Dżihana płonęły... W tej chwili jedyną 
rzeczą, której zażądał ode mnie, było, 
aby nikomu nie mówić o naszej idei. 

Zwołać Konstytuantę... Czelebi 
Dżihan będzie bronić tej idei i przy-
gotuje zgromadzenie konstytucyjne. 
Nie miałem wątpliwości, że jest całko-
wicie zdecydowany. Uspokoiłem się. 
Szkoda tylko, że do tego uspokojenia 
doszliśmy tak późno. Świtało. Chociaż 
tej nocy nie spaliśmy, nie czuliśmy 
zmęczenia. Czelebi Dżihan szybko 
przygotował śniadanie. Po śniadaniu 
natychmiast wyszliśmy na zewnątrz. 
Pospacerowaliśmy trochę po parku, 
odetchnęliśmy, potem mieliśmy pójść 
do pracy w Komitecie. Nagle obok nas 
pojawiła się dorożka, czysta i ładna, 
zaprzężona w piękne, harmonijnie stą-
pające konie. Czelebi Dżihan zatrzymał 
pojazd i zamówił kurs do parku odda-
lonego o pół godziny drogi od miasta. 

SKRZYPEK
Spotkała nas tam niespodzianka – zapamiętałem ją jako 
niezrównaną łaskę losu. Owego dnia, w tym parku usłysza-
łem krymską melodię ludową, najpiękniejszą z tych, jakie 
dotychczas słyszałem. Na skrzypcach grał wędrowny muzy-
kant, Cygan, niegłośno, sam dla siebie...

Ta smutna, poważna melodia tak bardzo nas wzruszyła, 
że aż do końca utworu staliśmy nieporuszeni, aby nie zbu-
rzyć nastroju, nawet nie rozmawialiśmy...

Czelebi Dżihan zamówił potem jedną z najstarszych krym-
skich melodii. Grajek rzekł: „O, widać, że znasz perły naszej 
muzyki. Gdzie słyszałeś tę melodię?” Zaczął grać, Nie pamię-
tam tytułu tej piosenki, przypominam sobie tylko, że była 
w niej mowa o fezie z chwastami. Zaprawdę, to była wspaniała 
muzyka. Gdy po skończeniu utworu Czelebi Dżihan dał muzy-
kowi 10 rubli, ten wpadł w zdziwienie. Poznał, że jego klient 
rozumie nie tylko muzykę, ale i artystę, i docenia go – jego 

Dżafer Sejdamat

WSPOMNIENIA (17)
oczy roziskrzyły się wdzięcznością. Jestem pewien, że człowie-
ka tego bardziej ucieszyło to, że został zrozumiany i docenio-
ny, niż spora suma. To był rzeczywiście wielki artysta. 

Wróciliśmy do Komitetu Centralnego. Czelebi Dżihan 
udał się do swego biura, ja – do biura 
Fundacji. Kazałem poprosić do mnie 
Dżelila Hattata. Powiedziałem, że 
w myśl wcześniejszej decyzji o moim 
wyjeździe na Ukrainę – pilnie wyjeż-
dżam. Dodałem, że wielce prawdopo-
dobne jest aresztowanie w tych dniach 
Czelebiego Dżihana. Podjęliśmy decy-
zję, co w takim wypadku zrobić. Sejt 
Dżelil był zadowolony, że Czelebi Dżi-
han zrezygnował ze stawiania oporu, 
stwierdził, że tak będzie dla nas lepiej. 

STOSUNKI KRYMSKO-
-UKRAIŃSKIE 
Od dawna już docierały do nas infor-
macje, że na Ukrainie organizuje się 
ruch narodowy, utworzono Radę Cen-
tralną, a Ukraińcy usiłują wprowadzić 
w życie autonomię i utworzyli rząd 
narodowy pod nazwą „Sekretariatu 
Generalnego”1

W tej sytuacji, gdy otaczała nas 
anarchia i okazywało się, że nie jest 
możliwa ochrona naszego kraju we-
spół z Rosjanami i w porozumieniu 
z organami rosyjskimi – dokładna ana-

liza ukraińskiego ruchu narodowego stała się dla nas abso-
lutną koniecznością. 

Razem z Ahmedem Ozenbaszłym w lipcu wyruszyliśmy 
z Akmesdżit do Kijowa. Nasz cel był jasny: zorientować się 
w rzeczywistych celach Ukraińców, poznać, jaką mają ka-
drę, jakie dominują wśród nich tendencje, w jakim stopniu 
te idee przyswoił sobie naród, jaki jest kontakt ludu z kadrą, 
i jaka jest jej siła?

W Kijowie złożyliśmy wizytę przewodniczącemu Rady 
Centralnej prof. Hruszewskiemu2, przewodniczącemu Se-

1 Czyli Dyrektoriatu.
2 Mychajło Hruszewski (1866–1934), ukraiński historyk i polityk, profe-

sor uniwersytetu we Lwowie i Kijowie, członek Ukraińskiej Akademii 
Nauk, w latach 1917–1918 przewodniczący Ukraińskiej Rady Central-
nej, od roku 1919 do 1924 na emigracji, potem wrócił do ZSRR, autor 
historii literatury ukraińskiej.

Stary garbarz przed swym zakładem, Bachczysaraj, 
lata 20 XX w.
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kretariatu Generalnego Wynnyczence3 i sekretarzowi do 
spraw narodów (ministrowi spraw zagranicznych) Szulgi-
now4. Uczestniczyliśmy w posiedzeniu Rady, zgromadzi-
liśmy wydawnictwa ukraińskie publikowane w Kijowie, 
w Europie, szczególnie w Austrii, we Lwowie, przeanalizo-
waliśmy ich zawartość – wszystko to dość dobrze uświa-
domiło nam, jak kształtuje się ruch 
ukraiński. 

PROFESOR HRUSZEWSKI 
Kontakty i analizy, które przeprowa-
dziliśmy na Ukrainie, uświadomiły 
nam, że animatorem całego ruchu 
i jego siłą napędową jest prof. Hru-
szewski. Z podziwem i uznaniem 
patrzyliśmy na działania tego biało-
brodego starca o świetlistej twarzy, 
ruchliwych, niewielkich oczach, żwa-
wych, zdecydowanych ruchach. Pra-
cował z entuzjazmem, wytrwałością, 
bezustannie. 

Ten największy ukraiński histo-
ryk, wychowawca młodego poko-
lenia inteligencji na Uniwersytecie 
Lwowskim, teraz w Kijowie czynił 
wszystko, by stworzyć nową historię 
narodu ukraińskiego. Bez wątpienia 
był tym, który najlepiej znał wagę 
aktualnych wydarzeń, był tym, któ-
ry optymalnie sformułował cel, do 
którego należało dojść, najlepiej poj-
mował, jak go najprędzej osiągnąć... 
Złożyliśmy mu gratulacje w związku 
z aktywizacją narodowego ruchu 
ukraińskiego i pokrótce opowiedzie-
liśmy o naszym ruchu. Słuchał nas 
z pewnym dystansem, ale kiedy po-
wiedzieliśmy: „Uważamy, że Rosja 
na pewno pogrąży się w anarchii. 
Zaistniała konieczność, byśmy bro-
nili naszego kraju własnymi siłami. 
To jest naszą troską”, jego oczy roz-
błysły i lekko dotykając drżącą ręką 
brody, rzekł: „Anarchia... anarchia... 
Kto wie, może ona jest naszym praw-
dziwym sojusznikiem”, po czym za-
czął długo, z powagą i entuzjazmem 
opowiadać, że podobnie jak my, jest 
przekonany, że rewolucja przywie-
dzie Rosję do rozpadu, że narody nie-
rosyjskie powinny ściśle porozumieć 
się ze sobą, że utworzenie przez nas 
sił zbrojnych, podobnie jak przez 
Ukrainę, będzie nadzwyczaj trudne 
i być może z tego powodu wpadnie-
my w znaczne kłopoty, lecz że wbrew 
temu naszą narodową powinnością 
jest w każdy dostępny sposób dzia-
łać na rzecz zburzenia rosyjskiego 
centralizmu. 

3 Wołodymyr Wynnyczenko (1880–1951), ukraiński pisarz i polityk. Od 
XI 1918 r. do II 1919 r. przewodniczący Ukraińskiej Rady Centralnej 
i Dyrektoriatu, w latach 1919–1920 na emigracji, po powrocie mi-
anowany wiceprzewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych USRR. 
Ponownie na emigracji.

4 Oleksander Szulgin (1889–1960), ukraiński działacz społeczny i poli-
tyczny, historyk i publicysta. Zmarł na emigracji w Paryżu.

SZULGIN
Oprócz Hruszewskiego postacią, która wywarła na nas naj-
lepsze wrażenie, był Szulgin – szczupły, wysoki mężczyzna 
o sympatycznym spojrzeniu. Jakby na przekór swojemu 
młodemu wiekowi, nie był jak Hruszewski rozogniony, pra-
cowity i rzutki. Sprawił na nas wrażenie osoby poważnej, 

pozytywnej i wzbudzającej zaufanie. 
Uznaliśmy, że Szulgin jest bardziej 
od innych ustępliwy, skromniejszy 
i potrafi  wznieść się ponad własne 
namiętności. 

WYNNYCZENKO
Najdziwniejsze wrażenie wywarł na 
nas Wynnyczenko. Uprzejmy, delikat-
ny, sympatyczny, zamyślony – mówił 
mało i niejasno. Sprawiał wrażenie 
człowieka, który przez przypadek 
znalazł się w maszerującym tłumie 
i nie wiadomo, dlaczego podąża 
z nim razem. Odwrotnie niż Hruszew-
ski, Szulgin czy członkowie Rady, nie 
starał się ani nas zrozumieć, ani za-
poznać z ukraińską linią polityczną. 
Sekretarz Generalny, czyli premier 
Narodowego Rządu Ukrainy – Wyn-
nyczenko – nie przypominał główne-
go aktora przedstawienia, ale widza 
obserwującego i analizującego z loży 
wydarzenia. Ciałem był budynku rzą-
du premiera. Swe myśli – mniej lub 
bardziej, ile wymagało to jego stano-
wisko, angażował w sprawę Ukrainy. 
Duchem jednak przebywał w innym 
świecie. W jakim świecie? Ku jakim 
celom dążył? Czy może tego świata 
nie było? Nie był związany z żadnym 
celem? Nie udało nam się tego zro-
zumieć. 

Wynnyczenko, dosyć znany jako 
autor powieści Czestnist z soboju 
(Uczciwość wobec siebie), był bez 
wątpienia człowiekiem przywiąza-
nym do narodu i kultury ukraińskiej. 
Nie był jednak przygotowany do tak 
ważnej politycznej misji, jaką przy-
szło mu pełnić. Miotał się w ducho-
wych sprzecznościach. Był z rzędu 
tych ludzi, którzy nie tylko twier-
dzą, że oczyścili się z namiętności, 
ale i sami siebie przekonali, że tak 
jest w istocie, gdy w rzeczywisto-
ści nade wszystko przywiązani są 
do własnego ego. Nie chcę przez to 
podawać w wątpliwość przywiązania 
Wynnyczenki do narodowego ruchu 
ukraińskiego. Jednakże w tym jego 
przywiązaniu – nad wiarą dominował 
oportunizm. Zamiast przemyśliwać 
nad „sprawą”, zamiast oddać się jej 
i wzmacniać ją – pozostawał w swo-
im świecie, ze swoimi iluzjami. 

Dżafer Sejdamat 

Handel na bachczysarajskiej ulicy, lata 20. XX w.

Produkcja fi lcu, Bachczysaraj, lata 20. XX w.
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