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Barbara Pawlic-Miśkiewicz 

MUFTI MIŚKIEWICZ 
POWOŁANY DO KOMITETU

Pamiątkowe zdjęcie przed gdańską Fontanną Neptuna.

27 kwietnia 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 
ustawę o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Od-
zyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Tym 
samym prezydencki projekt uchwalony przez Sejm nabrał 
mocy. Działania Komitetu powinny skupić się na reali-
zacji zadań mających na celu upamiętnienie i uroczyste 
uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyska-
niem i utrwaleniem przez Rzeczpospolitą Polską niepod-
ległości. 

W skład Komitetu wchodzą trzy kategorie osób – naj-
wyższe władze państwowe, przedstawiciele partii politycz-
nych i ugrupowań oraz osoby wskazane przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej spośród przedstawicieli kościo-
łów i innych związków wyznaniowych, środowisk kultury 
i nauki, samorządu terytorialnego, związków zawodowych, 
organizacji kombatanckich i innych organizacji społecz-
nych lub osób szczególnie zasłużonych dla Państwa Pol-
skiego. 

Mufti RP Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyż-
szego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, na zapro-
szenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy został powołany na 
członka Komitetu. Pozostali przedstawiciele kościołów 
i związków wyznaniowych to: ks. abp. Stanisław Gądecki 
– Konferencja Episkopatu Polski, ks. abp. Sawa – Michał 
Hrycuniak – Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, 
ks. bp. Jerzy Samiec – Polska Rada Ekumeniczna, ra-
bin Michael Schudrich – Związek Gmin Wyznaniowych 
Żydowskich w RP. Inauguracyjne posiedzenie odbyło się 
14 września br. w Pałacu Prezydenckim, kolejne 26 paź-
dziernika. 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz 

Minął kolejny rok, koniec zajęć, egzaminów i wszystkie-
go, co kojarzy się ze studiami. Nastał początek wakacji 
i lipcowy „VII Obóz Młodzieży Tatarskiej” zbliżał się wiel-
kimi krokami. W tym roku celem obozowiczów była stolica 
naszego jakże pięknego kraju, o czym dowiedzieliśmy się 
podczas wcześniejszych obozów. Jak zawsze, zacząłem się 
przygotowywać troszkę wcześnie, by wszystko dokładnie 
zaplanować. Ten obóz w Warszawie miał być dla mnie wy-
jątkowy, ponieważ Warszawa stała się moim drugim do-
mem i miejscem, gdzie będę studiował. Dlatego bardzo mi 
zależało, aby jak najlepiej poznać miasto, w którym planu-
ję spędzić kolejne lata mojego życia. 

Tak naprawdę obóz zaczął się dla mnie dzień wcześniej. 
A dlaczego? Wyszło tak, że w tym roku na obóz zgłosiła 
się Tania, koleżanka z Białorusi, której nie widziałem od 
kilkunastu miesięcy. W przeddzień odebrałem ją z autobu-
su i bardzo się ucieszyłem, że razem spędzimy ten czas. 
Wieczór minął nam na wspólnych rozmowach, oglądaniu 

Jakub Andracki

OBÓZ 2017 – WARSZAWA
fi lmów oraz na jedzeniu świeżo upieczonych przez moją 
mamę drożdżowych bułeczek z cynamonem, które były 
tak pyszne, ale i gorące. Jednak nic nas nie powstrzymało 
przed ich spróbowaniem. Były naprawdę pyszne. 

Spać poszliśmy dość późno, ale bez większych proble-
mów wstaliśmy i ruszyliśmy wszyscy na pociąg do Białego-
stoku, gdzie mieliśmy wyznaczoną zbiórkę przed odjazdem. 
Gdy dotarliśmy na miejsce, zobaczyłem te same oraz nowe 
twarze. Byłem bardzo szczęśliwy, ponieważ niektórych osób 
nie widziałem od dawna. Po minach obecnych widać było, 
że każdy niecierpliwie oczekuje, co się wydarzy, gdy wszy-
scy wsiądziemy do busa i wyruszymy na podbój Warszawy.

W końcu wyruszyliśmy. Droga nie była długa i szybko 
nam minęła. Podczas jazdy żartowaliśmy, śmialiśmy się, 
niektórzy nawet jeszcze spali, ale było naprawdę bardzo 
wesoło. Pierwszym punktem naszego zwiedzania był dom 
urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Mogliśmy 
tam posłuchać utworów wielkiego polskiego kompozytora, 
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które wykonywał młody, moim zdaniem, bardzo uzdolnio-
ny pianista. Następnie udaliśmy się na spacer po parku, 
którego urok połączył się z pięknem kompozycji Fryde-
ryka Chopina, dając nam perfekcyjną jedność wspaniało-
ści muzyki i natury. Każdemu, która będzie w Warszawie 
i znajdzie odrobinę czasu i chęci, polecam odwiedzenie tej 
miejscowości. Później udaliśmy się z powrotem do Warsza-
wy, aby zakwaterować się hostelu i troszkę odpocząć, od-
świeżyć się oraz pójść na obiad. Zostałem przydzielony do 
pokoju z „troszkę mniejszymi” kolegami, którzy okazali się 
bardzo sympatycznymi i pozytywnie nastawionymi chłop-
cami – i tak zakończył się nasz pierwszy, pełen wrażeń oraz 
nowych doświadczeń dzień w naszej stolicy.

Następny rozpoczął się bardzo smacznym i pożywnym 
śniadaniem. Po małych porządkach w pokojach wyruszyliśmy 
na dalsze zwiedzanie Warszawy. Udaliśmy się do Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN. Przewodnik bardzo ciekawie 
i przystępnie omówił nam całą historię polskich Żydów. By-
łem pod wielkim wrażeniem tego wszystkiego – w jaki spo-
sób żyli, pracowali, gdzie i jak mieszkali, z jakimi problemami 
się zmagali i, niestety, jak ginęli. Wizyta w tym muzeum była 
niesamowitym przeżyciem. Zwiedzaliśmy również warszawską 
Starówkę, gdzie mieliśmy trochę czasu wol-
nego, aby samodzielnie po niej pochodzić. 

Kolejne dni przyniosły również wie-
le atrakcji. Mieliśmy okazje przejść się 
głównymi ulicami Warszaw,y jakimi są 
Nowy Świat oraz Krakowskie Przedmie-
ście. Zobaczyłem też budynek mojego 
uniwersytetu, który znajduje się w samym 
centrum miasta, właśnie na Krakowskim 
Przedmieściu. Podczas zwiedzania siada-
liśmy na pięknych granitowych ławecz-
kach, z których można było usłyszeć naj-
piękniejsze utwory Fryderyka Chopina. 
Byliśmy w Muzeum Pałacu Króla Jana III 
Sobieskiego w Wilanowie i jego ogrodach, 
a także w Łazienkach Królewskich, gdzie 
odbyliśmy wspaniały, choć mokry spacer, 
ponieważ chodziliśmy pod osłoną ciepłe-
go i spokojnego deszczu. Miłym akcen-
tem zwiedzania Łazienek było spotkanie 
bardzo towarzyskich wiewiórek, z którymi 

przez chwilę mogliśmy się pobawić i na-
wet zaprzyjaźnić. Byliśmy również w Zam-
ku Królewskim. Oglądaliśmy tam fi lm 
multimedialny, ukazujący budowę, rozwój 
Zamku Królewskiego oraz jego zburzenie 
i odbudowę przez Naród Polski. Zobaczy-
liśmy również, jak mieszkał ostatni król 
Polski, Stanisław August Poniatowski, po-
znaliśmy jego historię oraz zobaczyliśmy 
komnaty, z których korzystał. Poszliśmy 
obejrzeć pomnik Małego Powstańca, po-
mnik Jana Kilińskiego, Grób Nieznane-
go Żołnierza oraz Kolumnę Zygmunta III 
Wazy na placu Zamkowym, pomnik Miko-
łaja Kopernika na Krakowskich Przedmie-
ściach z pięknym napisem „Mikołajowi 
Kopernikowi Rodacy”. Zwiedziliśmy taras 
widokowy w Pałacu Kultury i Nauki, Sejm 
i Senat oraz wiele innych niemniej cieka-
wych miejsc, znajdujących się na Trakcie 
Królewskim oraz w całej Warszawie.

Ale nie tylko samym zwiedzaniem żyli-
śmy. Podczas czasu wolnego wraz z opie-
kunami wybraliśmy się do Warszawskiego 

Parku Wodnego, gdzie bawiliśmy się i w sympatycznej at-
mosferze korzystaliśmy ze wszelkich dostępnych atrakcji. 
Każdego wieczoru wraz ze starszą młodzieżą wychodziliśmy 
pospacerować po mieście oraz poznać uroki miasta. Bez po-
śpiechu spacerowaliśmy, rozmawiając i podziwiając widoki 
nocnej Warszawy. Oczywiście skorzystaliśmy z propozycji 
naszego przewodnika i odwiedziliśmy słynną restaurację „Ba-
zyliszek”, gdzie zjedliśmy pyszną szarlotkę na ciepło z loda-
mi i bitą śmietaną. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia tej 
restauracji podczas pobytu w Warszawie.

Podsumowując te dni, mogę z czystym sumieniem 
powiedzieć, że był to kolejny bardzo udany obóz. Było 
mnóstwo ciekawostek, moc atrakcji, pięknych i szczerych 
uśmiechów, zadowolonych dzieci oraz opiekunów. Zoba-
czyliśmy na własne oczy i dowiedzieliśmy się wielu intere-
sujących rzeczy z pięknej historii naszego kraju. Warszawa 
przywitała nas bardzo ciepło, takie same uczucia towarzy-
szyły nam podczas całego zwiedzania i pobytu. Powiedzie-
liśmy miastu „do widzenia” i „do zobaczenia”. Ja jednak nie 
mówię „do widzenia, Warszawo”, lecz „Warszawo, witaj!” 

Jakub Andracki 

Odwiedziliśmy również Zamek Królewski.

Nasza tatarska ekipa przed Pomnikiem Bohaterów Getta.
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Anna Chanifa Mucharska 

„BUŃCZUK” NA WYSTĘPACH

Na zaproszenie organizatorów VIII Pikniku Parafi alnego 
w Czarnej Białostockiej, 13 sierpnia br. Tatarski Zespół Dzie-
cięco-Młodzieżowy „Buńczuk” wystąpił z programem krym-
skotatarskim. Elwira i Stefan Szehidewiczowie rozpoczęli 
tradycyjnie hajtarmą, Susana przepięknie zatańczyła tim-

Elwira i Stefan Szehidewiczowie na VIII Pikniku Parafi alnego w Czarnej Białostockiej.

-tima, a Anna Mucharska zaśpiewała „Ey, 
güzel Kırım” i „Ay, çalasım”. Nasz zespół 
jest bardzo otwarty na spotkania mię-
dzykulturowe, dlatego też z miłą chęcią 
wystąpiliśmy w tym pikniku. Dziękujemy 
Pani Joli za zaproszenie i mamy nadzieję 
na przyszłe spotkania.

Kilka dni później, na zaproszenie 
WOAK w Białymstoku, „Buńczuk” wziął 
udział w wydarzeniu pn. „Paleta Kultur 
Podlasia”. Było to spotkanie z wielokultu-
rowością północno-wschodniej Polski, jej 
muzyką, tańcami i kulinariami, odbywa-
jące się 19–20 sierpnia w tak urokliwym 
miejscu naszego regionu, jakim jest Su-
praśl. Pogoda w sobotę niezupełnie do-
pisała, ale członkowie naszego zespołu 
stanęli na wysokości zadania. Dziękujemy 
Wam: Stefan i Elwira, Kama, Monika, Su-
sana. 

W drugim dniu, tj. w niedzielę, Stefan 
i Elwira Szehidewiczowie poprowadzili 

warsztaty tańców tatarskich. Jednocześnie ciocia Misia Ra-
decka prowadziła warsztaty kuchni tatarskiej. Jesteśmy bar-
dzo dumni z możliwości zaprezentowania naszej tatarskiej 
kultury. 

Anna Chanifa Mucharska 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz 

NA TATARSKIM SZLAKU 
– BIAŁORUŚ I LITWA 
620-lecie osadnictwa tatarskiego na ziemiach Wielkiego 
Księstwa Litewskiego stało się doskonałą okazją do odwie-
dzenia meczetów i mizarów na Litwie i Białorusi. Organi-
zatorem dwóch wypraw kulturowo-religijnych był Mufti RP 
Tomasz Miśkiewicz, wspólnie z nim tatarski szlak odwiedzili 
członkowie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR 
w RP, członkowie zarządów gmin wyznaniowych w Białym-
stoku i Bohonikach oraz zaproszeni goście. 

W czasie pierwszego wyjazd na Białoruś 22–24 lipca br. 
grupa odwiedziliśmy mizar w Skidlu, mizar w Wasiliszkach-
-Syndykowszczyźnie, dwa mizary w Niekraszuńcach, me-
czet i mizar w Iwiu, meczet i mizar w Nowogródku, meczet 
i mizar w Łowczycach, mizar w Ogrodniczkach, mizar w Mi-
rze, mizar w Osmołowie, dom modlitwy w Klecku, mizar 
w Uzdzie oraz meczet w Mińsku. Dodatkowym punktem 
wyprawy było zwiedzanie zamku w Mirze i chwila relaksu 
w parku pałacu w Nieświeżu. Wyprawa była bardzo inten-
sywna, do kilku miejsc ze względu na znaczne odległości 
nie udało się dotrzeć. W mecz ecie w Iwiu czekał na nas 
imam Adam Radecki, który był naszym przewodnikiem 
po meczecie i cmentarzu, a lokalna społeczność tatarska 
przygotowała wspaniały poczęstunek – słynny płow i cia-

sto drożdżowe. W meczecie w Nowogródku spotkaliśmy 
się z imamem Jakubem Aleksandrowiczem, który również 
pokazał nam mizar. W czasie wyprawy towarzyszył nam bia-
łoruski Tatar, pasjonat tatarszczyzny, Siergiej Miskiewicz. To 
dzięki niemu trafi liśmy do usytuowanych głęboko w lasach 
mizarów, w Osmołowie i Uzdzie. Ponadto chętnie dzielił się 
swoimi badaniami z zakresu genealogii i odkrywał przed 
niektórymi uczestnikami nieznane dotąd informacje o koli-
gacjach rodzinnych. 

Dużym przeżyciem były odwiedziny mizaru w Łowczy-
cach, gdzie znajduje się mogiła Kontusia. Zaś kulminacyj-
nym punktem wyprawy była wizyta w meczecie w Mińsku. 
Mufti Abu Bekir Szabanowicz zorganizował ofi cjalne spotka-
nie wraz z poczęstunkiem, ale największe wrażenie na gru-
pie zrobiła główna sala modlitwy. Na wszystkich mizarach 
odmówiliśmy modlitwę w intencji zmarłych, a wielu uczest-
ników wyprawy odnalazło groby swych krewnych. 

Druga wyprawa odbyła się 26–27 sierpnia br. Grupa od-
wiedziła mizar w Winksznupach, meczet w Kownie, Wilno, 
meczet i mizar w Niemieżu, meczet i mizar w Sorok Ta-
tarach, meczet i mizar w Rejżach, a także odbyła spacer 
w Trokach. W Kownie modliliśmy się wspolnie z Muftim Li-
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Obie wyprawy ukazały wspólne dziedzictwo tatarskiej 
społeczności, podzielonej w roku 1945 nowymi granicami 
politycznymi. Był to czas modlitwy, pamięci o dawnych 
przodkach oraz możliwość odwiedzenia krewnych, tak jak 
miało to miejsce w Iwiu. 

W trakcie wyprawy korzystaliśmy z książki Andrzeja 
Drozda, Marka M. Dziekana i Tadeusza Majdy pt. „Meczety 
i cmentarze Tatarów polsko-litewskich”. 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz 

Dagmara Sulkiewicz 

TATARSKI AKCENT 
NA MUZUŁMAŃSKIM ZJEŹDZIE 
W dniach 28–31 lipca 2017 roku w Kolbudach (okolice Gdań-
ska) odbył się XXXI Zjazd Polskich Muzułmanów pod ha-
słem „Muzułmanin – otwarty, pożyteczny”. Organizatorem 
przedsięwzięcia była Liga Muzułmańska w RP. Z całej Pol-
ski zjechały się rodziny pochodzenia polskiego, arabskiego, 
czeczeńskiego. Nie zabrakło również Tatarów z Gdańska, 
Białegostoku, Bydgoszczy i Warszawy. Wszystkich łączyła 
wyznawana religia – islam.

W programie znalazły się interesujące wykłady: „Religij-
ność a otwartość”, „Wierny gdziekolwiek jest, zawsze po-
żyteczny”, „Muzułmanin ugodowy i elastyczny” oraz panel 
dyskusyjny „Sytuacja muzułmanów w Polsce, jak przeciw-
działać fali nienawiści?”, podczas którego przedstawiono 
różne ciekawe punkty widzenia związane z problemem, 
z którym boryka się w ostatnich czasach społeczność mu-
zułmańska. Dla najmłodszych uczestników organizatorzy 
przygotowali specjalny blok zajęć i dodatkowych atrakcji. 

W meczecie w Łowczycach.

A w wolnym czasie można było wybrać się na spacer po 
lesie lub nieopodal nad jezioro.

Atrakcją wieczoru był wieczorek artystyczny, podczas 
którego dzieci i młodzież prezentowały swoje zdolności wo-
kalne w językach arabskim i polskim. Nie zabrakło również 
występu przedstawiciela Tatarskiego Zespołu Dziecięco-
-Młodzieżowego „Buńczuk”, Adama Półtorzyckiego, który 
zaprezentował piosenki z najnowszej płyty zespołu „Tatar 
sesı”, a jego mama, Dagmara Sulkiewicz, wytłumaczyła ich 
przesłanie, jako że wykonywane są w języku krymskotatar-
skim. Publiczność ze wzruszeniem wysłuchała utworów „Ey, 
güzel Qırım” i „Dağlarğa bardım”, po czym Adam zaśpiewał 
wesoło „Yırlayım”. Publiczność nagrodziła młodego Tatara 
wielkimi brawami.

Dagmara Sulkiewicz 

twy Romasem Jakubauskasem. W Wilnie ważnym punktem 
programu było odwiedzenie cmentarza na Rossie i złożenie 
wieńca od społeczności tatarskiej na grobie – Mauzoleum 
Matka i Serce Syna, gdzie złożona jest urna z sercem Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. W czasie spaceru z przewodni-
kiem odwiedziliśmy ulicę, gdzie przed drugą wojną świato-
wą mieściło się biuro muftiego Jakuba Szynkiewicza. Drugi 
dzień to wizyta w trzech meczetach oraz miłe spotkanie 
z członkami wspólnoty tatarskiej w Sorok Tatarach, przy 
tradycyjnym stulistniku z makiem i serem, wymieniliśmy się 
pomysłami na dalsze, wspólne działania. 
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Barbara Pawlic-Miśkiewicz 

NOWE KSIĄŻKI RELIGIJNE 
Pod koniec sierpnia br. staraniem Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego MZR w RP ukazał się zestaw sześciu 
książek przeznaczonych do nauki religii dla dzieci. Było to 
możliwe dzięki osobistemu zaangażowaniu Muftiego RP 
Tomasza Miśkiewicza, który od dłuższego czasu zabiegał 
o możliwość współpracy na polu edukacyjno-wydawniczym 

z Ministerstwem do spraw Religii Republiki Turcji, Diyane-
tem. 

Tureckie ministerstwo udostępniło książki wraz z orygi-
nalną oprawą grafi czną, następnie rozpoczęły się prace nad 
polską wersją językową, prowadzone przez zespół tłumaczy 
i korektorów przy NKM MZR w RP, m.in. Rozalię Bogda-

nowicz, Tatianę Andracka, Barbarę Pawlic-
-Miśkiewicz, Dagmarę Sulkiewicz, Emilię 
Temizkan, Beatę Justynę Filipiak, Daniela 
Czachorowskiego, Jakuba Andrackiego 
i Musę Czachorowskiego. Trwały prawie 
rok, ale celem było uzyskanie najwyższej 
jakości materiałów edukacyjnych. Se-
ria składa się z sześciu pozycji: „Poznaję 
swoją religię”, „Moja księga Koran”, „Po-
znaję swojego Proroka”, „Moje prośby do 
Boga”, „Uczę się czcić Boga”, „Uczę się 
etyki”, których wydanie zostało sfi nanso-
wane przez Ministerstwo do spraw Religii 
Republiki Turcji, Diyanet. To wspaniały 
prezent dla naszej tatarsko-muzułmań-
skiej społeczności, tym bardziej, że treści 
zawarte w książkach polecamy wszystkim 
czytelnikom, niezależnie od wieku. 

Książki udostępniane są nieodpłatnie 
w wersji papierowej, ponadto dostępne są 
on-line na stronie www.bibliotekamuzul-
manska.pl.

Tekst i fot. Barbara Pawlic-Miśkiewicz 

Halina Szahidewicz 

SPOTKANIE Z POLONIĄ 
14 września 2017 roku w Boho-
nikach gościła sześcioosobowa 
grupa Polonii amerykańskiej. 
Były to osoby pochodzące z róż-
nych miejscowości w Polsce 
i różnych miast Stanów Zjedno-
czonych, które wyjechały z Pol-
ski z rodzicami jako małe dzie-
ci. Część z nich trochę rozumie 
jeszcze język polski, ale w nim 
nie rozmawia. Towarzyszył im 
tłumacz-kierowca z Warszawy, 
gdzie gości większa grupa polo-
nusów. Chcą poznać kraj, swoje 
korzenie i wielokulturowość Po-
laków, stąd też na ich trasie zna-
lazły się Bohoniki.

Spotkanie było wielonarodo-
we, ponieważ gościliśmy rów-
nież Susanę, Tatarkę z Krymu, 
i mającego tatarskie korzenie 

Pamiątkowe zdjęcie tatarsko-polonijne.
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Selima-Michała z Wielkiej Brytanii, piszącego pracę magi-
sterską z fotografi i o Tatarach, który z naszej strony był tłu-
maczem. Rozmowy toczyły się też bezpośrednio, bo mama 
Wiktorii, Elżbieta i same dzieci porozumiewają się w języku 
angielskim. Kamila mówiła o wizycie w Parlamencie Euro-
pejskim w Belgii, gdzie została zaproszona za zajęcie pierw-
szego miejsca w konkursie na hasło o Unii Europejskiej.

Dzieci z „Buńczuka” dały godzinny koncert. Recytacje 
Wiktorii, piosenki w wykonaniu Emilki, Adasia i Selima, oraz 
tańce Tatarów krymskich i baszkirskich w wykonaniu zespo-
łu oraz solowy występ Susany nagrodzone zostały długimi 
brawami i uściskami. Przy wspólnej kolacji padło wiele py-
tań i odpowiedzi na różnorodne tematy. Oczywiście nie oby-
ło się bez tradycyjnej potrawy, kołdunów w rosole i bardzo 

słodkiego ciasta revani z manny.
Zespół wystąpił w składzie: Kamila Iljasiewicz, Emilia 

Mucharska, Wiktoria Czepiel, Dżemila Aleksandrowicz, 
Adaś Półtorzycki, Selim Mucharski. Słowo wiązane: Halina 
Szahidewicz (zastępująca Annę Chanifę Mucharską – opie-
kunkę zespołu). Dokumentację fotografi czną ze spotkania 
Krzysztofa Mucharskiego i Selima Koryckiego można obej-
rzeć na stronie internetowej. 

W spotkaniu uczestniczyli również Maciej Mahmet 
Szczęsnowicz, przewodniczący MGW w Bohonikach, Żenia 
Radkiewicz, Żanna Szczęsnowicz.

Halina Szahidewicz 

Aleksander Miśkiewicz 

TATARSKIE DNI W SZCZECINIE 

Z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie 
w ramach programu „Okno na Świat” zaproszeni zostali, ce-
lem promocji swych książek, Musa Czachorowski, redaktor 
naczelny „Przeglądu Tatarskiego” i Aleksander Miśkiewicz. 
18 września 2017 roku w pierwszym dniu tych spotkań Musa 
Czachorowski zaprezentował wydaną niedawno swoją książ-
kę „Baju, baju z tatarskiego kraju”. Opowieści o tatarskich 
bajkach słuchali nie tylko dorośli, lecz także przybyłe na to 
spotkanie ich dzieci. Po prezentacji autora przez Marię Ko-
stecką, prowadzącą ów program „Okno na Świat”, i wysłu-
chaniu opowieści autora o pracy nad nią, dzieci udały się do 
osobnego pomieszczenia, aby poznać technikę tworzenia 
ilustracji za pomocą akwareli. Warsztaty te prowadziła Irina 
Malińska.

Starsi natomiast słuchali w dalszym ciągu opowieści 
Musy Czachorowskiego, nie tylko o bajkach tatarskich, lecz 
także o dziejach Tatarów w Polsce, ich obyczajach związa-
nych z religią i dniu dzisiejszym, szczególnie jak układało 
się im życie po drugiej wojnie światowej i po transformacji 
ustrojowej. Nie obyło się bez dyskusji na temat życia mniej-

szości narodowych i grup etnicznych 
w kraju. Wśród uczestników byli przed-
stawiciele szczecińskiej społeczności 
tatarskiej: Tahira Szczęsnowicz, Żaneta 
Miśkiewicz, Ewa Kuler, Kamilla Hołody i 
Maciej Jasiński.

Dzień następny przyniósł spotkanie 
z Aleksandrem Miśkiewiczem, autorem 
książki „Tatarzy wierni Polsce. Szkice 
z dziejów Tatarów polskich w XX wieku”, 
wydanej przez „Patria Media” w Gdań-
sku. O książce tej pisaliśmy już w „Prze-
glądzie Tatarskim”. Dla autora było wiel-
kim wzruszeniem, że jej promocja miała 
miejsce także w Szczecinie, jego Mieście, 
w którym przeżył prawie 35 lat swojego 
życia. Wiele mówił o dziejach Tatarów 
polskich w XX wieku, podkreślając szcze-
gólnie okres międzywojenny, kiedy nastą-
pił rozwój tej społeczności po odzyskaniu 
niepodległości przez Polskę. Mówił także 
o osadnictwie Tatarów, w tym w Szczeci-
nie, po drugiej wojnie światowej, kiedy 
nieznana dotąd liczba Tatarów (w przy-

bliżeniu dwa tysiące) opuściła swoje strony rodzinne, chcąc 
być nadal związanymi z Polską, po przejęciu ich przez Zwią-
zek Sowiecki.

 I znów była dyskusja o życiu tej grupy etnicznej w Pol-
sce, o wpływie na nich przybyszy z Bliskiego Wschodu, któ-
rym nie ulegli pozostając sobą. Pytano też o uchodźstwo 
Tatarów z Krymu, współbraci Tatarów polskich, których naj-
większa grupa zamieszkuje obecnie w Białymstoku, oczeku-
jąc na status uchodźcy.

Oczywiście nie obyło się bez wspomnień Aleksandra Miś-
kiewicza o Szczecinie. To jednak nastąpiło 21 września, kie-
dy oprowadzał po mieście liczną grupę osób zainteresowa-
nych tatarskimi śladami. Rozpoczął tę wędrówkę od Placu 
Kościuszki, stojąc przed budynkiem obecnego Zachodnio-
pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, powstałe-
go z połączenia Politechniki i Akademii Rolniczej. Na tych 
dwóch uczelniach w latach pięćdziesiątych i sześćdziesią-
tych XX wieku studiowało sporo Tatarów, którzy przybywali 
z ówczesnych województw: zielonogórskiego i koszalińskie-
go, gdzie po wojnie osiedliło się wiele rodzin tatarskich. 

Po prezentacji bajek Musa Czachorowski opowiadał o tatarskiej historii i współczesności. 
Fot. Iwan Maliński
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Wspomniał o dr. mgr. inż. Dżemalu Woronowiczu, który był 
wykładowcą na Politechnice i o dr. mgr. inż. Sulejmanie Le-
biedziu, wykładowcy na byłej Akademii Rolniczej, a także 
współtwórcy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Siedlcach.

Idąc ulicami Szczecina, Miśkiewicz pokazał budynek, 
w którym mieszkał i na którego parterze Wiesław Izmaiłów, 
posiadający korzenie tatarskie, aż z Powołża, posiadał Za-
kład Wyrobu Pudełek i Introligatornię. Zatrzymano się też 
przed budynkiem Archiwum Państwowego, którego pierw-
szym dyrektorem w polskim Szczecinie był Bogdan Tuhan 
Taurogiński, potomek Tatarów z Litwy. Obecnie jedna z sal 
Archiwum nosi jego imię.

Następnie wycieczka udała się na Wały Chrobrego poło-
żone nad Odrą (zespół architektoniczny trzech budynków, 
w których znajdują się Zachodniopomorski Urząd Woje-
wódzki, Teatr Współczesny, Muzeum Narodowe i Akademia 

Morska). Tam Miśkiewicz wspomniał o Tatarach, którzy 
przed wojną pragnęli służyć w Marynarce Wojennej, a nie 
tradycyjnie w kawalerii. Spośród nich wymienił Adama 
Bajraszewskiego, podofi cera Flotylli Rzecznej Marynarki 
Wojennej w Pińsku. Mówił o Tatarach, którzy po wojnie 
odbywali służbę wojskową jako marynarze w Gdyni i Świ-
noujściu. Tatarzy byli także związani zawodowo z pracą 
w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, między innymi 
w stoczniach, przedsiębiorstwach żeglugowych i rybackich. 
Kilka osób wchodziło w skład załóg statków Polskiej Mary-
narki Handlowej. Należeli do nich między innymi Bekir Mil-
kamanowicz, radioofi cer w Polskich Liniach Oceanicznych 
w Gdyni, i AlRaszyd Aljewicz, absolwent Państwowej Szkoły 
Morskiej w Gdyni, który w hierarchii ofi cerów fl oty handlo-
wej doszedł do stopnia kapitana żeglugi wielkiej.

Z Wałów Chrobrego, które dla miejscowych Tatarów i od-
wiedzających ich krewnych oraz znajo-
mych były miejscem częstych spacerów, 
wycieczka udała się na Zamek Książąt Po-
morskich. Tam w kinie zamkowym odbył 
się pokaz fi lmu „Tatarskie Ślady” nakręco-
nego w związku z wystawą „Dzieje i Kul-
tura Tatarów w Polsce”, eksponowaną na 
Zamku na przełomie lat 2008/2009. Swoją 
obecnością zaszczyciła zebranych dyrek-
tor Zamku Książąt Pomorskich Barbara 
Imielska, twórczyni tej wystawy. Była też 
obecna reżyser wspomnianego fi lmu Mał-
gorzata Prokop.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę, 
że podczas dwóch dni prezentacji wymie-
nionych książek i wycieczki dopisała fre-
kwencja słuchaczy, stałych uczestników 
cyklu „Okno na Świat” Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczecinie. Przybyli też szcze-
cinianie z rodowodem tatarskim, a podczas 
spotkania z Aleksandrem Miśkiewiczem nie 
zabrakło jego kolegów szkolnych, a także 
grona krewnych i znajomych.

Aleksander Miśkiewicz 

Aleksander Miśkiewicz przedstawił m.in. dzieje tatarskiego osadnictwa na ziemiach zachodnich 
po II wojnie światowej. W prawej górnej części: podczas oprowadzania wycieczki tatarskimi 

śladami w Szczecinie. Fot. Łukasz Nyks

Z żalem informuję, 
że 29 sierpnia 2017 roku odszedł od nas

 GAFAR MIŚKIEWICZ
syn Ajszy i Chasienia,

 urodzony 3 stycznia 1938 roku 

w Horodyszczu (obecnie Białoruś). 

Spoczął zgodnie z życzeniem 

na mizarze w Kruszynianach. 

Polecamy go szczególnej opiece Najwyższego, 

bo ciężko był doświadczony za życia. 

Serdeczne wyrazy współczucia 

żonie Marii z domu Safarewicz oraz synom

składa

Halina Szahidewicz

6 września 2017 roku 
odszedł od nas w wieku 95 lat

MACIEJ RADKIEWICZ
syn Marii i Stefana,

 urodzony w Słonimie (obecnie Białoruś). 

Wspólnie z siostrą Heleną wspierali działalność 

MZR w RP w zakresie wydawnictw. 

Polecamy go opiece Najwyższego. 

Pochowany został obok Heleny

w rodzinnym grobie na mizarze w Bohonikach.

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie 

składa 

Halina Szahidewicz
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Dagmara Sulkiewicz 

TAKIEJ LEKCJI JESZCZE NIE BYŁO 
21 września 2017 roku, zgodnie z kalendarzem muzułmań-
skim, rozpoczął się 1439 rok hidżry. Z tej okazji Rada Rodzi-

ców przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej MZR w Bia-
łymstoku wraz z nauczycielami, przy wsparciu fi nansowym 

Muftiego RP Tomasza Miśkiewicza 
i Przewodniczącej-Senior Haliny Sza-
hidewicz, zorganizowała dla dzieci 
i młodzieży wyjątkową lekcję, tym ra-
zem w białostockiej Strefi e Wysokich 
Lotów, czyli w Uskrzydlonym Parku 
Trampolin. 

I tak w niedzielę, czwarty dzień 
Nowego Roku Muzułmańskiego, spo-
tkaliśmy się o 10.30, aby pół godziny 
później, po spełnieniu wszelkich for-
malności,  rozpocząć świetną zabawę, 
połączoną z dużą dawką sportu: ska-
kanie na trampolinach, wykonywanie 
salt, skoków z wysokości do basenów 
wypełnionych pianką, pokonywa-
nie torów przeszkód, gra w zbijaka 
i lotna koszykówka. Mnóstwo ruchu, 
dobrej rozrywki i spoconych koszu-
lek. A w tym samym czasie, rodzice, 
w wygodnym miejscu z widokiem na 
swoje pociechy, delektowali się miłą 
rozmową i pyszną kawą.

Dagmara Sulkiewicz To była naprawdę wyjątkowa lekcja: w obłokach!

Najserdeczniejsze życzenia 
na Nowej Drodze Życia 

mojej „córce z Buńczuka”

 EWELINIE 
MUCHARSKIEJ 

i MARKOWI 
MARIAŃSKIEMU, 

którzy 9 września 2017 roku 

założyli obrączki, wymawiając „Tak”

składa 

Halina Szahidewicz

21 września 2017 roku

pięćdziesiątą rocznicę urodzin obchodziła

 LILLA ŚWIERBLEWSKA 
przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy 

Wyznaniowej MZR w Białymstoku

tatarska działaczka, nasza przyjaciółka i dobra 
znajoma. 

Z okazji tego pięknego jubileuszu

serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa 

oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 
i zawodowym

składają Jubilatce

Tomasz Miśkiewicz

Mufti Rzeczypospolitej Polski przewodniczący 
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR 

w RP

członkowie Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego 

przyjaciele i znajomiz
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Barbara Pawlic-Miśkiewicz

NOWA EDYCJA WYSTAWY O TATARACH 
nów”. Bazę merytoryczną stanowiła wcześniejsza wystawa 
zrealizowana w 2006 roku z okazji 80-lecia Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w RP. 

Reedycja wystawy powstała na zamówienie Minister-
stwa Spraw Zagranicznych (koordynatorem zadania był 
Wydział Dyplomacji Historycznej, Departament Dyploma-
cji Publicznej i Kulturalnej). Polskie placówki dyploma-
tyczne działające w krajach muzułmańskich będą wyko-
rzystywać wystawę w swoich działaniach promocyjnych, 
ukazując Polskę jako kraj zamieszkany od ponad sześciuset 
lat przez Tatarów – polskich wyznawców islamu. Prezen-
tacja dziedzictwa Rzeczypospolitej pozwoli na tworzenie 
nowych więzi i nici porozumienia między Polską a krajami 
muzułmańskimi. Jeszcze w roku bieżącym wystawa będzie 
prezentowana przez polskie ambasady w Astanie (Kazach-
stan) i w Ankarze (Turcja). 

Realizatorem projektu są dwie instytucje: Muzeum Pod-
laskie w Białymstoku oraz Najwyższe Kolegium Muzułmań-
skie MZR w RP. Nowe plansze opracowały Lucyna Lesisz, 
kierownik Muzeum Historycznego, oddziału Muzeum Pod-
laskiego w Białymstoku oraz Barbara Pawlic-Miśkiewicz, ko-
ordynatorka i autorka projektów kulturalno-wydawniczych 
przy NKM MZR w RP. Projekt grafi czny to autorska praca 
Bogdana Supruna, projektanta, architekta, wykładowcy 
w Zakładzie Sztuki Wydziału Architektury Politechniki Bia-
łostockiej. 

Eksponaty i zdjęcia prezentowane na poszczególnych 
planszach pochodzą ze zb iorów MZR w RP, Muzeum Podla-
skiego oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego, wiele z nich 
prezentowanych jest po raz pierwszy. Na szczególną uwagę 
zasługują zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfro-
wego, partnera wydania. 

Plansze dostępne są na stronie Biblioteki Tatarskiej, 
w dziale Varia (www.bibliotekatatarska.pl).

Barbara Pawlic-Miśkiewicz 

We wrześniu 2017 roku została przygotowana nowa edycja 
wystawy poświęconej historii i tradycjom Tatarów polskich 
pt. „Tradycje i współczesność Tatarów – polskich muzułma-

Dagmara Sulkiewicz

NA TATARSKIM SZLAKU
W ramach międzynarodowego projektu „Mosty Wielokul-
turowości. Zrozumieć przeszłość – tworzyć przyszłość” 
uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Bia-
łostockiej i Gimnazjum Nr 1 w Grodnie uczestniczyli 11 paź-
dziernika br. w wycieczce Szlakiem Tatarskim, odwiedzając 
tatarskie wsie, Bohoniki i Kruszyniany, oraz Tatarskie Cen-
trum Kultury Islamu w Suchowoli.

Głównym celem projektu jest poznanie i zrozumienie 
wielokulturowości kresów, bogactwa i wielości narodów 
oraz wielowiekowej tradycji tych ziem. Wcześniej ucznio-
wie przemierzyli szlak podlaskich Żydów oraz byli na 
Grodzieńszczyźnie. Koordynatorkami tego międzynaro-
dowego projektu są nauczycielki dąbrowskiego liceum 
– Dorota Budzińska i Jolanta Konstańczuk. Projekt jest 
współfi nansowany przez Fundację PZU i Fundację GAMA 

oraz objęty Honorowym Patronatem Starosty Sokólskie-
go.

Uczestnicy projektu zwiedzili zabytkowe meczety 
w Kruszynianach i Bohonikach, cmentarz tatarski – mizar 
w Kruszynianach oraz zostali ugoszczeni w Bohonikach 
tradycyjnymi potrawami tatarskimi – kołdunami w rosole 
i pierekaczewnikiem. W Tatarskim Centrum Kultury Isla-
mu w Suchowoli odbyła się pogadanka na temat Tatarów 
polskich i islamu, którą poprowadziła Dagmara Sulkiewicz. 
Uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda modlitwa muzuł-
manów, na czym polega post, jak przedstawia się codzien-
ność muzułmanów w Polsce, w szczególności w wydaniu 
tatarskim. Spotkanie zakończyły liczne pytania młodzieży. 

Dagmara Sulkiewicz 
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Dżemila Smajkiewicz-Murman

INNI WŚRÓD SWOICH PONOWNIE 
W GDAŃSKU 
13 i 14 października br. społeczność tatarska miała moż-
liwość uczestniczenia w corocznych już XIV Dni Mniej-
szości Narodowych – Biografi ach Gdańskich, kolejny raz 
zainicjowanych przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła 
Adamowicza. Prócz naszej grupy wystąpili także Białorusi-
ni, Litwini, Żydzi, Niemcy i Ukraińcy. Warsztaty, koncerty, 
debata oraz wernisaż wystawy odbywały się w Miejskim 
Teatrze Miniatura w Gdańsku Wrzeszczu. Jednym z cie-
kawszych punktów programu pierwszego dnia była wspo-
mniana debata pt. „Czy Bóg rozumie po naszemu?”, pro-
wadzona przez znaną dziennikarkę radiową Pomorza Annę 
Sobecką. Uczestniczył w niej Olgierd Chazbijewicz, prze-
wodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdań-
sku, wraz z wymienionymi przedstawicielami mniejszości 
zamieszkującymi Trójmiasto. Temat spotkania, samo jego 
sformułowanie zostało przez wymienionego określone za 
przewrotne, wręcz prowokacyjne. W swojej wypowiedzi na 
początku skierował do zgromadzonych pytanie: „Po nasze-
mu, to znaczy, po jakiemu?”, i stwierdził, że Bóg: „Na pew-
no o tym wie, na pewno nas rozumie, skoro jest Wszech-
wiedzący i Wszechmocny”.

W dalszej części dyskusji powiedział: „Każda wielka 
światowa religia, w tym też islam, posiada różne odmiany, 
także odmiany kulturowe. Istnieje tatarska tradycja muzuł-
mańska. Wiąże się ona z innym nieco pojmowaniem prawd 
wiary, innym emocjonalnym przeżywaniem zasad religii, 
innym obrzędowym podejściem do religii. Czy przez to, że 
różnimy się jako muzułmanie od Arabów czy Pakistańczy-
ków, jesteśmy gorsi jako wyznawcy? Nie, jesteśmy tatar-
skimi muzułmanami pomimo tego, że w mainstreamowej 
ortodoksyjnej wersji salafi tów nie ma miejsca na inność, 
oboczność, niszowość. A my właśnie się różnimy i jesteśmy 
głęboko przekonani, że Bóg nas rozumie, że Bóg rozumie 
po naszemu. I to jest właśnie nieprzemijającą wartością 

małych kultur małych narodów, lokalnych społeczności, 
miejscowych tradycji.” 

Pod koniec debaty dał do zrozumienia, co spotkało się 
z aprobatą współuczestniczących, że „Bóg, więc od dawna 
nas rozumiał, … że też nas wysłuchiwał, naszych modlitw, 
próśb i nadziei”.

Kolejny dzień to prezentacja i dwukrotny występ Ta-
tarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk” 
pod kierownictwem Anny Chanify Mucharskiej. Przed 
południem spotkaliśmy się w Domu Pomocy Społecznej 
w Sopocie z wieloletnim pensjonariuszem tejże placówki, 
naszym Seniorem, Maciejem Musą Konopackim. To wła-
śnie dla niego zespół zaśpiewał, zarecytował i zatańczył 
część nowego repertuaru przygotowanego na Biografi e 
Gdańskie. Zaproszeni zostali gospodarze ośrodka oraz 
goście z zewnątrz, wśród których znalazła się założyciel-
ka „Buńczuka” Halina Szahidewicz z Białegostoku oraz 
była przewodnicząca MGW w Gdańsku Dżemila Smajkie-
wicz-Murman z synem Adamem, obecny przewodniczący 
MGW w Gdańsku Olgierd Chzabijewicz, Omar Asanowicz – 
przedstawiciel Związku Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej 
Oddział w Gdańsku oraz dr Michał Łyszczarz z synkiem 
Stefanem – naukowiec, socjolog z UWM w Olsztynie. 

Konferansjerem całej uroczystości był Maciej Jakubow-
ski z Gdańska, „azanowy” syn Macieja Musy Konopackie-
go. Dla osłody wrażeń rozdana została tatarska halwa, 
specjalnie przygotowana przez wymienionego pierwszego 
gościa z Podlasia. Aplauzu co nie miara wywołał wśród se-
niorów niespełna godzinny występ artystów, zakończony 
śpiewną recytacją modlitwy przez Adama Połtorżyckiego 
juniora oraz modlitwą o zdrowie i pokój zgromadzonych 
prowadzoną przez imama gdańskiego meczetu Ismaila 
Caylaka. Zgromadzeni, po podziękowaniach oraz wspólnej 
pamiątkowej fotografi i, którą uwiecznił w pamięci aparatu 

Tatarzy z Podlasia i Gdańska z wizytą u swego Seniora, Macieja Musy Konopackiego.
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Krzysztof Edem Mucharski, zarazem opiekun i rodzic wy-
stępujących z zespole dzieci, udali się na obiad wydany 
przez Dom Seniora. 

Drugi występ „Buńczuka” odbył się w godzinach późno 
popołudniowych w Miejskim Teatrze „Miniatura” w Gdań-
sku. Tutaj poszczególne grupy artystów, także i tatarska, 
miały pokazy w ściśle ramach czasowych. Nasz zespół suk-
cesem odnotował swój kolejny już występ na tej scenie. 
Po wysiłku był relaks na biesiadzie kulinarnej, wydawanej 

przez uczestniczące mniejszości. I tak, na stole znalazły się 
nasze pierekaczewniki oraz bakława.

Niedzielne przedpołudnie to odpoczynek i wycieczka 
zespołu „Buńczuk” nad morze ze spacerem po molo i zwie-
dzaniem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, potem 
spotkanie z Tatarami Trójmiasta w meczecie na ulicy Abra-
hama w Gdańsku-Oliwie. Wspólna modlitwa i poczęstunek 
zakończył bogaty dla duszy weekend.

Dżemila Smajkiewicz-Murman 

Lila Asanowicz

POETYCKO W SOKÓŁCE 

„Szukamy talentów – wielokulturowość w poezji” to pro-
jekt bohonickiego oddziału Związku Tatarów Rzeczpospo-
litej Polskiej, dofi nansowany z programu Działaj Lokalnie 
X 2017, współfi nansowany przez Polsko-Amerykańską Fun-
dację Wolności, realizowany przez Fundację SFL i Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Polsce. Składał się z czterech 
spotkań, podczas których szukaliśmy poetów romskich, 
żydowskich, katolickich, prawosławnych i tatarskich.

Pierwsze spotkanie odbyło się 25 sierpnia br. Prezento-
wane były wiersze autorów żydowskich i romskich, które 
recytowała młodzież sokólskiego Liceum Ogólnokształ-
cącego. Gościliśmy wówczas Lucy Lisowską, prezes Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej Polska–Izrael, która przeka-
zała słuchaczom wiadomości o poetach żydowskich i ich 
twórczości. W drugiej części występowali Iwona i Wojciech 
Januszkiewiczowie, będący prezesem stowarzyszenia 
„Dziedzictwo Kulturowe Igrył”. Przedstawili oni montaż 
słowno-muzyczny ze wspomnieniami o Karolu Parno Gier-
lińskim, wzruszającymi wierszami pani Iwony i jej śpiewem. 
Była to prawdziwa uczta duchowa. Spotkanie zakończono 
poczęstunkiem kuchni żydowsko-cygańskiej.

28 września odbyło się drugie spotkanie, w którym wy-
stąpili poeci katoliccy i prawosławni. Jako że sokólszczy-
zna może pochwalić się rodzimymi twórcami, zaprosiliśmy 
Leonardę Szubzdę i Barbarę Tatarczuk, które w recytacji 
wsparła młodzież z LO. Młodym talentem okazała się absol-
wentka LO Joanna Raczkowska, a chowająca swoje wiersze 
do szufl ady Stanisława Jusiewicz mogła je wreszcie przeczy-
tać. Niespodziankę sprawił ksiądz mitrat Włodzimierz Misie-

juk, który swoje wiersze deklamował po rosyjsku. 
Po części ofi cjalnej częstowano się smakołykami 
przygotowanymi przez Dżenettę Miśkiewicz.

Termin trzeciego spotkania przekładano kilka-
krotnie, ponieważ zespół „Buńczuk” miał wiele 
zobowiązań, ale warto było poczekać. 15 paź-
dziernika odbyło się spotkanie z poezją Tatarów 
i w kinie Sokół działo się naprawdę wiele. Przyje-
chali do nas Tatarzy z Kaliningradu z wierszami, 
które czytali po tatarsku. Byli to: Ramil Kaiumov, 
Farid Zaletdinov z żoną Nailii, Anviar Gilmutdi-
nov z córką Aliią i Amir Khairullin. Zapoznali słu-
chaczy z wierszami regionalnych tatarskich po-
etów i ciekawymi momentami ich biografi i.

Zespół taneczno-wokalny „Buńczuk”, kierowa-
ny przez Marię Chazbijewicz, który jak wiadomo 
składa się z dzieci, młodzieży i dorosłych, dał 
popis swoich możliwości. Prezentowane przez 
nich utwory muzyczne pochodziły z płyty „Prze-
budzenie”, wydanej przez Fundację Tatarskie 
Towarzystwo Kulturalne, której prezesem jest 

Róża Chazbijewicz. Młodzież przypomniała poezję Musy 
Czachorowskiego i Selima Chazbijewicza oraz zapoznała 
z wierszami Michała Adamowicza.

Były też debiuty. Wiersz Stefana Półtorzyckiego prze-
czytała jego córka Aleksandra. Wielu uczestników spotka-
nia po raz pierwszy usłyszało wiersze Zofi i Bogdanowicz 
i jej córki, Ewy Rajżewskiej-Bieszczad.

Po spotkaniu można było poczęstować się smakołykami 
kuchni tatarskiej, które przygotowały Dżenetta Miśkiewicz 
i Tamara Asanowicz przy współpracy z Maciejem Szczęsno-
wiczem.

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem społe-
czeństwa sokólskiego i nie tylko, a chodzi nam o to, aby 
pokazać, że my – Tatarzy – mamy swoją kulturę, nie wsty-
dzimy się jej i możemy godnie przekazywać następnym po-
koleniom. Zakończenie projektu przewidziano 8 listopada 
2017 r. Będzie to podsumowanie i podziękowania wszyst-
kim, którzy zechcieli w nim uczestniczyć, a przede wszyst-
kim wolontariuszom. Odczytane też zostaną najpiękniej-
sze wiersze lokalnych poetów. Jedną z pozycji projektu 
jest bowiem wydanie tomiku wierszy, a więc jury wybierze 
perełki, które ukażą się w druku. 

Projekt współorganizowali: Biblioteka Publiczna w So-
kółce, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 
w Sokółce, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce i So-
kólski Ośrodek Kultury.

Lila Asanowicz 
Fot. Krzysztof Frejus 

Lila Asanowicz, organizatorka tego udanego spotkania, wręcza 
podziękowania gościom z Kaliningradu.
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Anna Chanifa Mucharska

„BUŃCZUK” GOŚCINNIE 
26 października 2017 r. w Zespole Szkół 
w Dąbrowie Białostockiej odbyło się pod-
sumowanie projektu „Mosty wielokultu-
rowości. Zrozumieć przeszłość – tworzyć 
przyszłość”. Tatarski Zespół Dziecięco-
-Młodzieżowy „Buńczuk” był na tej uro-
czystości reprezentowany przez Annę 
Mucharską i Susanę – Krymską Tatarkę. 
Zostaliśmy zaproszeni przez organiza-
torów do zaprezentowania części arty-
stycznej naszej tatarskiej kultury. Anna 
zaśpiewała dwie piosenki z nowo wyda-
nej płyty „Tatar sesi”, a Susana przepięk-
nie zatańczyła trzy tańce: hajtarmę, tim-
-tim oraz toj awasi. Publiczność gorąco 
nas przyjęła, a my byłyśmy wdzięczne 
za możliwość wystąpienia i spotkania 
w wielokulturowym gronie. 

Następnego dnia, 27 października, 
nasz „Buńczuk” uczestniczył w wieczo-
rze z kulturą tatarską. Organizatorzy: 
Stowarzyszenie „Aktywny Senior” oraz 
Gminne Centrum Kultury w Gródku zaprosili nas w przyja-
zne progi Gminnego Centrum Kultury w Gródku, abyśmy 
opowiedzieli o historii Tatarów oraz przedstawili naszą 
kulturę w postaci tańców i kulinariów. Krzysztof Edem Mu-
charski opowiedział o osadnictwie polskich Tatarów. Dzieci 
i młodzież z zespołu zatańczyły kilka tańców, w tym część 
z nowego repertuaru. Oczywiście trio wokalne też miało 
swój występ. Na koniec był czas na degustację naszych 

potraw, rozmowy i dyskusje. Wszystkim smakowały samsa, 
pahlawa oraz halwa. Serdecznie dziękujemy Stowarzysze-
niu „Aktywny Senior”, zwłaszcza Walentynie Trochimczyk, 
Jerzemu Ostapczukowi – dyrektorowi Gminnego Centrum 
Kultury oraz Wiesławowi Kuleszy, wójtowi Gminy Gródek, 
za zaproszenie i miłe, gorące przyjęcie. 

Anna Chanifa Mucharska 
Fot. Łukasz Muc 

Susana w tatarskim tańcu...

Aleksander Miśkiewicz

SŁOWO O KOŚCIUSZCE 
Nabożeństwa żałobne po śmierci Tadeusza Kościuszki 
w meczetach Wilna i Mińska wspomniane w wydaniu oko-
licznościowym: Zbiór mów w różnych miejscach mianych 
oraz opisów obchodu żałobnego nabożeństwa po zgonie 
śp. Tadeusza Kościuszki, Wilno 1818. red.

Kim był Tadeusz Kościuszko nikomu z czytelników nie 
należy przedstawiać; bohater narodowy Polski i Stanów 
Zjednoczonych, naczelnik powstania 1794 roku, więzień 
twierdzy pietropawłowskiej w Petersburgu, po uwolnieniu 
przebywał po raz drugi w Stanach Zjednoczonych, później 
we Francji i Szwajcarii. Zmarł 15 października 1817 roku 
w Solurze w Szwajcarii. Obecnie obchodzona jest w kraju 
dwusetna rocznica jego zgonu.

Nabożeństwa żałobne miały miejsca we wszystkich 
świątyniach w Królestwie Polskim, a także na terenie za-
chodnich guberni Rosji, wszędzie tam, gdzie zachowała się 
pamięć o utraconej niepodległości i minionych niedawno 
wojnach napoleońskich, przynoszących nadzieję na jej od-
zyskanie.

Postać Tadeusza Kościuszki nie była dla Tatarów obca, 
wielu z nich, w tym sławny generał Józef Bielak, walczyło 
pod jego rozkazami podczas wojny z Rosją 1792 roku i po-
wstania 1794 roku, które weszło do historii jako Insurekcja 
Kościuszkowska.

Nabożeństwo w meczecie wileńskim odbyło się 21 grud-
nia 1817 roku. Jak podano w wymienionym wyżej „Zbiorze 
mów…” tego dnia w meczecie obecni byli: „książę lubecki 
guberni wileńskiej, marszałkowie gubernialni Ropa i Romer 
oraz wiele innych wysoko szanowanych obywateli, dam 
przezacnych takoż i z wojskowych wysokich rang ofi cerów 
z narodu tatarskiego, całej parafi i obywateli”. Spośród woj-
skowych tatarskich wymieniono: ppłk. Ułana Polańskiego, 
płk. Koryckiego, kpt. Kryczyńskiego i chorążego Ułana. Ka-
zanie w języku polskim wygłosił imam Daniel Szabłowski.

W roku następnym 15 marca Tatarzy w Mińsku w podob-
ny sposób uczcili pamięć Naczelnika Kościuszki. Do miejsco-
wego meczetu tamtego dnia przybyli przedstawiciele władz 
gubernialnych, a także weterani Insurekcji Kościuszkowskiej, 
Tatarzy, dawni ofi cerowie Naczelnika Józef i Eliasz Murzowie-
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-Juszyńscy. Podczas nabożeństwa kazanie w języku polskim 
wygłosił imam Jakub Żdanowicz. Oto fragment jego mowy:

„Z grona was, których tu dziś obrządek religijny sprowa-
dził do tego poświęconego Bogu przybytku, jeszcze znajduje 
się wielu, któryście w szeregach pod ordynansami naczelni-
ka, śp. Tadeusza Kościuszki stawali do boju, oczywiście za-
tem jesteście świadkami jego walecznych dzieł i cnót hero-
icznych. Bóg go miał w opiece i jako wiernego swego sługę 
powołał do siebie dla wiecznej nagrody, a tu imię jego, z ust 
do ust przechodzące, z wyliczeniem dzieł bohaterskich, wier-
ności ku Bogu i ojczyźnie wiek wiekowi za przykład podawać 
będzie. Szczęśliwy ten bohater i pełen jego zasług, bo rzadko 
komu Bóg taką nagrodę w miłości rodaków, w ich sercach 

i pamięci wiernej na zawsze zagruntować raczył. Za co mu 
niech będzie cześć i chwała, że cnotliwszy człowiek na tym 
i na tamtym świecie bez nagrody nie zostanie”.

Zbiór mów… str. 75
w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.  

Podał dla „Przeglądu Tatarskiego” Aleksander Miśkiewicz  

Czytelnikom, którzy pragnęliby odnowić swoją pamięć o Ta-
deuszu Kościuszce, proponujemy dwa interesujące wydaw-
nictwa poświęcone Naczelnikowi: Tadeusz Kościuszko 1746–
1817, „Polityka”, „Pomocnik Historyczny” nr 2/2017 i „Mówią 
Wieki”, magazyn historyczny nr 8/2017, Sierpień 2017.

Barbara Pawlic-Miśkiewicz

TRZY LATA WSPÓŁPRACY Z TIKA 
Dokładnie trzy lata temu, w listopadzie 2014 roku, odbyło 
się pierwsze spotkanie Muftiego RP Tomasza Miśkiewicza 
z przedstawicielami tureckiej instytucji TIKA. Spotkanie to 
i nawiązany kontakt zaowocowały prawie dwudziestoma 
spotkaniami w Polsce i w Turcji. W czasie wizyt w Turcji, 
mufti spotykał się z głównym przewodniczącym dr. Serda-
rem Çamem oraz dyrektorem Departamentu ds. Europej-
skich, Mahmudem Cevikiem. Ostatnie wspólne spotkanie 
odbyło się przy okazji październikowej wizyty Prezydenta 
Republiki Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana w Warszawie. 
W ciągu trzech lat współpracy udało się wypracować wzo-
rową komunikację, zrozumienie dla wzajemnych potrzeb i 
oczekiwań. W tym czasie dzięki zaangażowaniu, poświę-
ceniu i pracy muftiego wraz z zespołem architektów oraz 
dzięki wsparciu rządowej instytucji TIKA i ambasady Repu-
bliki Turcji w Warszawie zrealizowanych zostało kilka waż-
nych projektów służących polskiej społeczności tatarsko-
-muzułmańskiej. 

TIKA (Turkish Cooperation and Coordination Agency, 
Turecka Agencja Współpracy i Koordynacji) to instytu-
cja rządowa powstała w roku 1992 z potrzeby wspierania 
tureckiej, rozwojowej polityki zagranicznej. Od począt-
ku swojej działalności TIKA jest platformą współpracy 
i integracji wielu podmiotów zwłaszcza w państwach, z 
którymi Turcja dzieli wspólne wartości. Pierwszymi bene-
fi cjentami były kraje powstałe w wyniku rozpadu Związku 
Radzieckiego, m.in. Kazachstan, Tadżykistan, Uzbekistan 
i Turkmenistan. Organizacja TIKA współpracuje z insty-
tucjami i organizacjami państwowymi, uniwersytetami, 
organizacjami non-profi t oraz organizacjami sektora pry-
watnego, działając na rzecz rozwoju w 170 krajach. Re-
publika Turcji dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem 
poprzez organizację TIKA od Pacyfi ku do Azji Środkowej, 
od Bliskiego Wschodu i Afryki po Bałkany oraz od Kauka-
zu po Amerykę Południową. Wachlarz realizowanych pro-
jektów jest bardzo szeroki, wsparcie przekazywane jest 

w postaci pomocy struktu-
ralnej służącej odnowie rol-
nictwa, infrastruktury, in-
westycji, remontów, ale też 
zdrowia, edukacji i kultury. 

W każdym regionie re-
alizowane są inne projek-
ty uzależnione od stopnia 
potrzeb, poziomu rozwoju 
danego miejsca lub lokalnej 
społeczności muzułmań-
skiej. 

Oto prezentacja efek-
tów współpracy: 
• Bohoniki – projekt 
zrealizowany wiosną 2015 
roku, ofi cjalnie oddany do 
użytku 23 maja 2015 roku. 
Dotyczył zagospodarowa-
nia terenu wokół mecze-
tu w Bohonikach. Podjęte 
prace objęły: utwardzenie 
terenu kamieniem granito-
wym i kamieniem polnym, 
aranżację ogrodu wraz z 
nasadzeniem traw ozdob-
nych, kwiatów oraz roślin Bohonicki meczet w nowym otoczeniu.
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iglastych, montaż ław z sie-
dziskami oraz oświetlenie 
terenu i obiektu. 

• Warszawa – projekt zreali-
zowany w okresie od marca 
do maja 2015 r. na terenie 
Muzułmańskiego Cmen-
tarza Tatarskiego przy ul. 
Tatarskiej 8. Polegał na 
kompleksowym remoncie 
budynku znajdującego się 
na terenie cmentarza wraz 
z urządzeniem sali modlitw, 
miejsca do obmywania ciał 
zmarłych, łazienkami oraz 
pomieszczeniem mieszkal-
nym. Ponadto wykonano 
utwardzenie terenu wraz ze 
ścieżkami oraz nasadzenie 
roślin iglastych i kwiatów. 

• Suchowola – projekt remon-
tu i rozbudowy tamtejszego 
Tatarskiego Centrum Kultu-
ry Islamu realizowany był w 
dwóch etapach, pierwszy w 
okresie od jesieni 2014 roku do maja 2015 roku, drugi 
od kwietnia 2016 do maja 2017 roku. Uroczyste otwarcie 
obiektu odbyło się 13 maja 2017 roku. Prace polegały na 
rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącego bu-
dynku oraz zagospodarowaniu terenu wokół niego. Bu-
dynek zyskał dodatkową kondygnację, na której mieści 
się mieszkanie imama oraz pokój gościnny, przeszklo-
ny taras oraz wieżę zwieńczoną kopułą, co nadaje mu 
orientalnego charakteru. Od podstaw urządzony został 
ogród z alejkami, fontannami i nasadzeniem kwiatów, 
krzewów i drzewek. Najważniejszą częścią jest sala mo-
dlitw na parterze, a także sala spotkań pod kopułką, 
biblioteka i sala wystawowa z ekspozycją poświęconą 
kaligrafi i oraz historii suchowolskich Tatarów. 

• Białystok – projekt zrealizowany od czerwca do sierp-
nia 2016 roku na rzecz lokalnej społeczności. Zadaniem 
projektu zainicjowanego przez Muftiego RP Tomasza 
Miśkiewicza było wsparcie Szkoły Podstawowej nr 28 
w Białymstoku, przy ul. Warmińskiej 55, w której od 
wielu lat prowadzone są zajęcia religii muzułmańskiej 
dla dzieci i młodzieży, odbywają się spotkania okolicz-
nościowe oraz próby Tatarskiego Zespołu Dziecięco-
-Młodzieżowego „Buńczuk”. W ramach projektu wy-
mieniona została stara nawierzchnia placu przed szkołą 
oraz alejki. Nowy plac uzupełniony został ławkami.
Wyremontowana została również biblioteka szkolna 
wraz z czytelnią (malowanie, nowa podłoga z glazu-
ry) i wyposażona w niezbędny sprzęt: szafki, regały 
na książki, stoły, krzesła, komputery i najważniejsze – 
książki. 

Oprócz pełnych realizacji, kilka zadań jest w toku; za-
kończyła się część koncepcyjna, uzyskiwanie pozwoleń i 
pozostaje oczekiwanie na wprowadzenie sprzętu na budo-
wy. W najbliższych planach są następujące zamierzenia:

Przekształcenie budynku gospodarczego w Suchowoli w 
dom muzyki i kuchni tatarskiej. Obiekt znajduje się na tej 
samej działce co Tatarskie Centrum Kultury Islamu.

Renowacja minaretu przy meczecie w Gdańsku: wyko-
nanie nowego pokrycia dachu, który jest w złym stanie 
technicznym, ponadto dzięki pracom remontowym ujed-
nolicona zostanie kolorystyka meczetu i minaretu. 

Wykonanie ogrodzenia na zabytkowym Cmentarzu Ta-
tarskim w Zastawku koło Terespola, w województwie lubel-
skim. Projekt zakłada ogrodzenie z elementów betonowych, 
kamienia i metalowych przęseł wraz z bramą wjazdową 
zwieńczoną półksiężycem oraz pamiątkowy obelisk. 

TIKA popiera i wspiera starania Muftiego RP Tomasza 
Miśkiewicza, i jak zauważa dyrektor departamentu ds. eu-
ropejskich TIKA, po etapie remontów i inwestycji przyjdzie 
czas na projekty edukacyjno-kulturowe, służące podtrzy-
mywaniu i kształtowaniu tożsamości etnicznej i religijnej. 
A tych zdecydowanie zespołowi skupionemu przy Najwyż-
szym Kolegium Muzułmańskim MZR w RP nie brakuje. 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz 
Współpraca: Mufti RP Tomasz Miśkiewicz, 

mgr inż. Szymon Grzegorczyk 
Fot. Andrzej Ignato 

Tatarskie Centrum Kultury Islamu w Suchowoli. W prawym górnym rogu: salam modlitw z minbarem. 

Zawiadamiamy ze wzruszeniem, 

że 19.11.2017 roku wspaniałą rocznicę

dziewięćdziesięciolecia urodzin 

obchodził

 ALEKSANDER RADECKI 
Z tej jakże wyjątkowej okazji 

najserdeczniejsze życzenia wszelkiej

pomyślności, zdrowia 

i wielu szczęśliwych lat w rodzinnym gronie

składają Czcigodnemu i Kochanemu Jubilatowi

rodzina

przyjaciele i znajomi
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Musa Czachorowski

TATARSKIE ŚPIEWANIE 
Kilka lat temu w polskotatarskich działaniach kulturalnych 
pojawiła się kolejna nowa jakość: jakość muzyczna, jakość 
śpiewacza. Można ją również nazwać odzyskiwaniem zapo-
mnianego muzycznego dziedzictwa, które zapoczątkowała 
skromna książeczka pt. „Muzyczna Jurta – śladami Tata-
rów”, poświęcona, najogólniej mówiąc, tatarskiej muzyce, 
wydana staraniem Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 
MZR w roku 20111. Dołączono do niej płytę CD z utworami 
o motywach tatarsko-orientalnych w wykonaniu zespołu 
Ansambl Peregrinus. Wcześniej, kilka tatarskich piosenek 
miał w swoim repertuarze działający od roku 1999 Tatarski 
Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk”, ale było to po 
prostu śpiewanie, jeszcze bez wnikania do wnętrza tego, co 
moglibyśmy nazwać tatarską tradycją muzyczną. 

Z czasem repertuar „Buńczuka” rozwijał się i wzbogacał, 
znalazły się w nim nowe pieśni, m.in. krymskotatarskie, 
tatarskie i baszkirskie. Aranżacje stawały się coraz lepsze, 
a i wykonawcy osiągali coraz lepsze rezultaty. Pojawiły się 
wówczas pragnienia nagrania własnej płyty, aby utrwalić to, 
co już osiągnięto – także w ramach promocji polskotatar-
skiej kultury. Jako pierwsza zajęła się tym białostocka Fun-
dacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne, której prezesem 
jest Róża Chazbijewicz, organizując zajęcia wokalne i opra-
cowanie tekstów poszczególnych utworów. Dzięki wsparciu 
fi nansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pod-
laskiego i Miasta Białystok FTTK wydała płytę zatytułowaną 
„Przebudzenie”, zawierającą sześć tatarskich pieśni w wy-
konaniu Aleksandry Jakubowskiej, Dawida Chazbijewicza 
i Żanety Chazbijewicz z Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wo-
kalnego „Buńczuk”. Nie przypadkowo wybrano taki właśnie 
tytuł: uczyniono to z wiarą, że „młode pokolenie polskich 
Tatarów budzi się z wielowiekowego letargu, jakim jest brak 
muzycznej spuścizny naszych przodków”2. Promocja płyty 
odbyła się 9 kwietnia 2016 roku. 

Głosy młodych śpiewaków brzmią sympatycznie, piszą-
cy te słowa słuchał ich z przyjemnością. Pamiętajmy, że są 
amatorami z niewielkim jeszcze doświadczeniem, wspoma-
ganym przez odpowiednie miksowanie oraz mastering, nie-
mniej pierwszy krok został zrobiony. Pewne zastrzeżenia 
można mieć natomiast do samej oprawy płyty. Dlaczego np. 
na okładce umieszczono napis w języku angielskim – polish 
tatars folk songs – a nie po tatarsku lub krymskotatarsku? 
Także tytuły pieśni nie zostały zapisane po tatarsku, ale jak-
by w wersji angielskiej, bez podania polskiego tłumaczenia. 
Można było przecież zamieścić tytuł tatarski: Ay bılbılım, 
transkrypcję: Aj byłbyłym, i znaczenie polskie: Och, mój sło-
wiku. Podobnie z następną: Sanduğaçım güzelem, Sanduga-
czym guzelem, Mój piękny słowik, oraz z kolejnymi tytułami. 
Niestety, okładka i etykieta płyty w żaden sposób nie pod-
kreśla – nie sugeruje nawet – tatarskiej zawartości. Mogą na 
nią wskazywać jedynie niewielkie zdjęcia trójki wykonawców.

Rok później, 13 maja 2017 roku, w Tatarskim Centrum 
Kultury Islamu w Suchowoli odbył się koncert promujący 
wydanie kolejnej płyty z pieśniami Krymskich Tatarów. Tym 
razem zaprezentowali się: Emilia Ewa Mucharska, Selim 
Adam Mucharski i Adam Półtorzycki z Tatarskiego Zespo-
łu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk” oraz Anna Chanifa 

1 Doczekała się nawet drugiego wydania w roku 2013.
2 http://www.fttk.org/ (dostęp: 14.11.2017).

Mucharska, opiekunka zespołu3. Płyta nosi trafnie dobrany 
tytuł „Tatar sesı” (Tatarski głos) i zawiera siedem pieśni. 
Chociaż okładka i etykieta oparte są na tureckim motywie 
ebru (tradycyjna sztuka zdobnicza, tzw. malowanie na wo-
dzie), to obok tytułu w języku krymskotatarskim widnieje 
też krymskotatarska fl aga. Podobnie po krymskotatarsku 
zapisano tytuły pieśni (szkoda, że zabrakło polskiego tłu-
maczenia). Niestety, nie wiadomo, kto którą wykonuje. Za-
mieszczono zdjęcie zespołu, krótką informację o nim oraz 
dane kontaktowe. 

W porównaniu z płytą „Przebudzenie” mamy tu do czy-
nienia z bogatszą aranżacją muzyczną, przygotowaniem 
wokalnym oraz chórkami, co zaowocowało większą i cie-
kawszą ekspresją wykonawczą. Wszystko brzmi nad wy-
raz dobrze; trudno aż uwierzyć, że śpiewający występują 
jedynie w amatorskim zespole. W pełni zasługują na słowa 
uznania. Dodajmy jeszcze tylko, że płyta „Tatar sesı” uka-
zała się dzięki wsparciu fi nansowemu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Podlaskiego. 

Obie płyty to kolejne działania przybliżające polskim 
Tatarom zapomnianą tatarską kulturę. Dobrze, aby nie 
skończyło się tylko na śpiewaniu: muzyka i pieśni są prze-
cież wspaniałym wprowadzeniem w świat tatarskich trady-
cji, zwyczajów, historii. Warto tłumaczyć te teksty na jezyk 
polski, poznawać ich twórców, dowiadywać się, z jakimi 
momentami tatarskiej obyczajowości się wiążą. Stąd krok 
już do samodzielnego tworzenia naszych własnych – pol-
skotatarskich – pieśni oraz melodii. Oby tak się stało.

Musa Czachorowski 

3 Nagrania z płyty znajdziemy na http://bunczuk.eu/audio/.

Z głębokim żalem informujemy, 

że 5 listopada 2017 roku 

odeszła od nas, przeżywszy 91 lat,

 nasza Mama, Babcia i Prababcia

 MARIA HINC 
Z DOMU ELIASZEWICZ

córka Ajszy i Aleksandra, 

urodzona w Nowogródku,

 przez 60 lat mieszkająca we Wrocławiu. 

 Wraz z rodziną i przyjaciółmi 

odprowadziliśmy Babcię

 9 listopada 2017 r. na kwaterę tatarską 

Cmentarza Osobowickiego we Wrocławiu.

Pozostanie w naszej pamięci.

Rodzina
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TATARSKA       

Fot. Krzysztof Mucharski 

BIAŁORUŚ 22-24.07.2017 R.

Kamienna brama, mizar w Wasiliszkach – Syndykowszczyzna.

Dua na mizarze w Niekraszuńcach.

W meczecie w Iwiu, w środku stoi imam Adam Radecki.

Meczet w Nowogródku.W meczecie w Nowogródku, 

w środku obok muftiego 

Miśkiewicza stoi imam Jakub 

Aleksandrowicz.

Dua przy grobie Kontusia w Łowczycach.

Mizar w Uzdzie.

Mufti Białorusi Abu Bekir Szabanowicz wita Muftiego RP Tomasza 

Miśkiewicza, Mińsk.
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      WYPRAWA

Fot. Krzysztof Mucharski 

LITWA 26-27.08.2017 R.

Meczet i stary mizar w Sorok Tatarach. 

11
Fot. Krzysztof Mucharski

Mizar w Winksznupach.

Meczet w Kownie.

W meczecie w Kownie, w środku Mufti 

Litwy Romas Jakubauskas.

Mauzoleum Matki i Serca Syna, wieniec na płycie złożony przez polskich Tatarów, cmentarz na Rossie w Wilnie.

Meczet w Niemieżu.

W meczecie w Sorok Tatarach, obok muftiego stoi przewodnicząca gminy. 

Meczet w Rejżach.
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Lilija Riaszytowna Bajbikowa

TATARSKI FOLKLOR PIEŚNIOWY 
W ETNOMUZYKOLOGICZNYM 
WYCHOWANIU DZIECI 
Tatarski folklor pieśniowy, podobnie jak folklor wielu in-
nych narodów, ma swoją ponad tysiącletnią historię. Pieśni 
ludowe stanowią najdroższą i najcenniejsza spuściznę na-
szych przodków! Jak mawiał wielki tatarski poeta Gabdułła 
Tukaj: „Pieśni ludowe – tych i armaty nie rozbiły, i strzały 
nie przebiły. Są żywe i zdrowe i będą brzmieć wiecznie. Pie-
śni ludowe droższe są od pereł i rubinów i dlatego trzeba 
o nie dbać i znać je. Pamiętajmy, że pieśni folklorystyczne 
są zwierciadłem duszy ludu. Jakąkolwiek pieśń weźmiemy 
na warsztat, to po dokładnych badaniach odkryje przed 
nami duszę ludu, opowie o jego marzeniach i myślach”1.

Ludowa melodia powinna stać się nicią przewodnią wy-
chowania muzyczno-estetycznego. Wielu pedagogów-mu-
zyków często podkreślało znaczenie folkloru i własnego 
języka muzycznego we włączaniu młodzieży w rytm na-
uczania sztuki muzycznej. Jeśli rzeczywiście chcemy za-
chować i wzbogacić naszą wielowiekową kulturę ludową, 
musimy wychowywać dzieci na podstawowych melodiach 
ludowych. Chcąc ustanowić „prawidłowy” fundament przy-
szłości naszych dzieci – należy rozpocząć od kształcenia 
siebie i swojej rodziny. Na tym etapie odpowiedzialność 
za to spoczywa na nas samych. Potwierdzenie tego od-
najdziemy w wielu źródłach literackich, które zajmowały 
się problematyką wychowania i wykształcenia podrastają-
cych pokoleń. W rzeczy samej, problem „prawidłowości” 
nie jest aż tak trudny do rozwiązania: należy skierować 
uwagę w stronę rodziny. Nie jest to jednak wystarczają-
ce, dlatego na pomoc przychodzą różne stowarzyszenia 
i organizacje. Miejsca takie dzieci odwiedzają tylko z wła-
snej woli, gdy rzeczywiście przejawiają zainteresowanie ku 
poszczególnym kierunkom. Na przykład, piosenki – to dla 
nich oczywiste źródło radości. Odkrywają naturalne piękno 
piosenek i ich magiczną moc. A jeśli piosenka jest bliska 
cechom charakterystycznym do codzienności danego et-
nosu – działa wtedy na dzieci bezpośrednio i natychmia-
stowo, odkrywając swoje tajemnice i twórczy potencjał.

Jednym z zasadniczych aspektów są kwestie związane 
z metodyką formułowania nawyków wokalnych u dzie-
ci. Ogół związanej z tym literatury wskazuje, że temat 
wychowania etnomuzykologicznego dzieci i młodzieży 
w zakresie folkloru tatarskiego nie został jeszcze dokład-
nie zbadany. Sytuacja ta wynika m.in. z tego, że niewielu 
z tatarskich kompozytorów w swojej twórczości brało pod 
uwagę piosenkę dziecięcą. Nie zaistniało też powiązanie 
podstawowych komponentów wychowania etnomuzykolo-
gicznego dzieci z interesami dyrygentów (przewodników) 
chórów. Tak złożona sytuacja tatarskiego folkloru muzycz-
nego w twórczości dziecięcej i niedostateczne jej opraco-
wanie, pokazała cele i zadania dalszych badań: wykazać re-
gionalne cechy charakterystyczne etnomuzykologicznego 
wychowania dzieci poprzez folklor tatarski.

Naród tatarski, mający bardzo bogatą i złożoną histo-
rię, a zarazem wielowiekową literaturę piśmienną, stworzył 

1 Тукай Г. Избранное. – М.,1975.– С.139.

także charakterystyczną kulturę muzyczną ze szczególnie 
wyrażonym stylem i specyfi cznymi cechami. Znalazły się 
tam i opowieści o postaciach historycznych, jak i dumki 
o marzeniach, warunkach życia i pracy prostego ludu. Mu-
zyka nie pozostała niezmienioną na przestrzeni wieków. 
Muzyka ludowa, zachowana jedynie w pamięci pokoleń, 
zawsze wchłaniała w siebie emocjonalne elementy po-
szczególnych epok: zachowywały się niektóre tradycje, 
niektóre zmieniały, inne wymierały lub pojawiały się nowe. 
Wiele próbek ludowej kreatywności zginęło wraz ze swo-
imi twórcami. Choć historia tej sztuki ma wiele tysięcy lat, 
jej utrwalanie rozpoczęło się zaledwie około stu lat temu. 
Dlatego też rekonstrukcja muzyki ludowej, jej stylów i ro-
dzajów, sprawia niezwykłe trudności.

Tatarski folklor muzyczny to jedna z najmłodszych gałę-
zi muzykologii, która osiągnęła już znaczące sukcesy w ba-
daniach kultur muzycznych i ulepszaniu ich metodologii. 
Pierwsze zapisy nutowe tatarskich melodii ludowych były 
wykonane przez nauczyciela muzyki gimnazjum astrachań-
skiego, Iwana Dobrowolskiego. W latach 1816–1818 wydał 
on osiem zeszytów pieśni różnych narodów zamieszkują-
cych Kraj Astrachański, w tym i Tatarów. Tekstem dopeł-
niającym początki zbierania tekstów tatarskich piosenek 
ludowych była „Chrestomatia Tatarska”, dzieło Martiniana 
Iwanowa z roku 1842, zawierające 71 utworów. Następ-
nie A. A. Wagapow, chcąc zbliżyć do siebie tatarski język 
mówiony i literacki – napisał „Samouczek tatarski dla Ro-
sjan i rosyjski dla Tatarów” oraz „Abecadło rosyjsko-tatar-
skie…”. W załączniku do „Abecadła…” przedstawił teksty 
trzydziestu pieśni Tatarów kazańskich.

Jednym z pierwszych badaczy tatarskiej twórczości lu-
dowej był aktywny pracownik edukacyjny S. B. Kuklaszow 
(1811). W wydanej w roku 1859 „Chrestomatii Tatarskiej” 
zebrał przykłady ludowej twórczości: przysłowia i powie-
dzenia. Znany petersburski wiolonczelista i kompozytor 
XIX w. Karl Szubert użył tatarskiej melodii w swym kwar-
tecie „Moje podróże po kirgiskich stepach”. Być może, za-
pisał on melodie tatarskich i baszkirskich pieśni w czasie 
swego tournée po Powołżu.

Jedną z pierwszych prób zapisu i badania muzyki tatar-
skiej jest praca etnografa A. F. Ritticha. W jej załącznikach, 
obok melodii innych narodów, znajdują się cztery przy-
śpiewki tatarskie, zapisane przez kapelmistrza I. W. Gusie-
wa. Prawdopodobnie do niego należą też opisy budowy 
muzycznej pieśni. Zaznaczone jest podobieństwo melodii 
ruskich i tatarskich, a także specyfi ka melizmatu (roulade, 
vibratio) przyśpiewek tatarskich. Wybrał on również typo-
we przykłady różnych rodzajów pieśni: długiej, szybkiej, 
narracji.

Pierwsze próby systematyzacji tatarskiego folkloru mu-
zycznego datuje się na drugą połowę XIX wieku. Do naj-
ważniejszych należą prace uczonego i pedagoga Kajuma 
Nasyriego – członka rzeczywistego Towarzystwa Arche-
ologii, Etnografi i i Historii przy Uniwersytecie Kazańskim. 
W latach 70. XIX wieku rozpoczął zbieranie, badania i pu-
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blikacje materiałów folklorystycznych. W roku 1880 Nasyri 
opublikował pracę „Wierzenia i obrzędy Tatarów kazań-
skich”. Jego dzieła były dostępne czytelnikom rosyjskim 
dzięki częściowym tłumaczeniom na ten język. W „Przy-
kładach literatury ludowej Tatarów kazańskich” uczony 
zapoczątkował klasyfi kację stylistyczno-tematyczną pieśni 
ludowych. Jako pierwszy rozdzielił pieśni liryczno-miłosne 
na grupy według charakterystycznej tematyki: pochwal-
nej, tęsknej, mąk rozdzielenia, miłości oraz urazy.

Kwestiami tatarskich pieśni ludowych i ich klasyfi kacji 
rodzajowej, zajmował się również etnograf i muzykant 
S. G. Rybakow, który w roku 1893 wyruszył na wyprawę 
naukową do guberni ufi mskiej i orenburskiej w celu zba-
dania miejscowego folkloru muzycznego. Miał możliwość 
dogłębnego zaznajomienia się z muzycznym życiem ludu, 
jego pieśniarzami i muzykami; zebrał bogaty i różnorodny 
materiał, do dziś dnia przedstawiający wielkie znaczenie 
naukowe. Rybakow jako jeden z pierwszych wprowadził 
nazwy poszczególnych rodzajów pieśni wraz z ogólną cha-
rakterystyką: ozyn (długa), takmak (szybka), bajt (narra-
cje).

Jak pisze M. Nigmedzianow, nie ustrzegł się on jednak 
rzędu pomyłek w ocenie ludowej twórczości poetyckiej. 
Nie mógł dokładnie przeanalizować tekstów piosenek nie 
znając języka twórców. A. Abdullin uważa natomiast, że 
równie błędne były oceny Rybakowa względem wartości 
artystycznych pieśni. Rybakow przypisywał bajty2 i muna-
dżaty3 twórczości ludzi wykształconych – mułłom. Zda-
niem Abdullina bajty należały zazwyczaj do najszerzej roz-
powszechnionych wśród ludu pracującego. 

W tymże okresie (lata 90. XIX wieku) prace badawcze 
nad zbieraniem i opisywaniem tatarskiej muzyki ludowej 
prowadził ofi cer armii rosyjskiej, członek rzeczywisty To-
warzystwa Archeologii, Etnografi i i Historii przy Uniwer-
sytecie Kazańskim, etnograf i muzykant W. A. Moszkow. 
Pracę swą poświęcił Tatarom orenburskim i nogajskim 
(astrachańskim). Autor zauważa jedność etniczną Tatarów 
kazańskich i orenburskich; opisuje życie muzyczne Tata-
rów nogajskich. Specjalną uwagę zwracał na opis bajtów, 
elementów odróżniających je od innych pieśni, a także ba-
dał skale muzyczne przyśpiewek czuwaskich.

Z publikacji zagranicznych należy wskazać prace R. 
Łacha, powstałe na podstawie zapisów pieśni tatarskich 
zasłyszanych od jeńców wojennych – żołnierzy armii rosyj-
skiej okresu I wojny światowej. R. Łach opublikował około 
dziesięciu prostych melodii, bez ich nazywania czy umiej-
scowienia. Zostały one zapisane bardzo schematycznie, 
jednak pozwalają na ocenę repertuaru informatorów. Inte-
resujący jest również materiał G. Szunemana, w którym do-
konał przeglądu literatury na temat twórczości muzycznej 
Tatarów wołżańskich, analizując styl i kompozycję pieśni. 
Szuneman uważał, że „w pieśniach tatarskich używa się 
tylko czterech z pięciu możliwych pentatonik”. 

Z nieopublikowanych materiałów sprzed 1917 roku 
szczególnie ciekawe są prace G. Jenikiejewa i G. Saifullina. 
Nauczyciel Gajsa Jenikiejew, wraz z pasjonatem muzyki A. 
I. Owodowem, zebrali „Zbiór pieśni tatarskich i baszkir-
skich”. Jenikiejew starał się przede wszystkim przedstawić 
typowe melodie pieśni długich, jednak sprawiały one A. I. 
Owodowowi największe trudności w zapisie. W latach 50. 
XX wieku, kompozytor i folklorysta A. S. Kliuczariow, me-
todą przywrócenia właściwego melizmatu, metrum i rytmu 

2 Bajt, bajty (tat. бәйет), epicki i liryczno-epicki gatunek poezji 
tatarskiej oraz baszkirskiej, utwory tego gatunku – przyp. tłum. 

3 Munadżaty, мунаджаты (z arabskiego), śpiewne rozmowy 
w samotności ze sobą, zazwyczaj o treści religijno-moralnej – przyp. 
tłum.

zrekonstruował 15 oryginalnych zapisów z prac Jenikieje-
wa–Owodowa.

Duży wkład w zbieranie i rozpowszechnianie tatarskiej 
muzyki ludowej wniósł mistrz muzyczny Gilazetdin Sajful-
lin, którego działalność przypada na okres od roku 1905 
do lat 30. XX wieku. Zarejestrował on setki tatarskich 
melodii na metalowe płyty grające do aparatów „Stella” 
i „Mira”. Są to przyśpiewki szybkie i umiarkowane, nie ma 
natomiast pieśni długich, jako że szarpany i suchy dźwięk 
użytego instrumentu nie mógł właściwie i artystycznie od-
dać melodyki tego rodzaju utworów. Razem z melodiami 
tatarskimi na płytach znalazły się ludowe przyśpiewki ro-
syjskie, ukraińskie, polskie i baszkirskie; melodie pieśni re-
wolucyjnych i utwory kompozytorów tatarskich. Ponadto, 
w latach 1913–1916, G. Sajfullin opublikował szereg pieśni 
tatarskich w harmonizacji na fortepian.

Kolejnym wybitnym badaczem, który zajmował się zbie-
raniem, analizą i upowszechnianiem tatarskiej twórczości 
ludowej był Gabdułła Tukaj. Napisał dwa eseje poświęco-
ne badaniom folkloru tatarskiego: „Melodie ludowe” i „Li-
teratura ludowa”. W czasach późniejszych odnaleziono 
i opublikowano „Zeszyt pieśni”, zebrany przez niego pod 
pseudonimem „Szurale” w latach nauki w medresie. Gdy 
w początkach wieku XX, muzyka knajp, szynków i innych 
miejsc rozrywki była rejestrowana na płytach, G. Tukaj wy-
stąpił z ostrym poematem satyrycznym „Melodie tatarskie 
na gramofon”.

Podsumowując okres do roku 1917, należy zaznaczyć, że 
prace badawcze nad folklorem miały charakter epizodycz-
ny, a nawet zgoła przypadkowy. Zbieraniem przykładów 
muzyki ludowej zajmowali się pasjonaci lub etnografowie 
(W. A. Moszkow, G. Jenikiejew, G. Sajfullin, I. Dobrowolski, 
S. G. Rybakow, A. F. Rittich), natomiast po roku 1917 zbiór 
i badania nad folklorem weszły w kompetencje jednostek 
państwowych.

Na początku lat 20. XX wieku, problemami folkloru 
muzycznego zajmowała się komisja etnografi czna przy 
Kazańskiej Wschodniej Wyższej Szkole Muzycznej, gdzie 
odbywały się wykłady m.in. I. A. Kozłowa, W. S. Gawriłowa, 
S. Ch. Gabjasziego oraz N. W. Nikolskogo. W roku 1920 
Nikolski wydał pracę kompilacyjną „Konspekt historii mu-
zyki ludowej narodów Powołża”, która stała się pierwszą 
w swoim rodzaju pomocą dydaktyczną w badaniach mu-
zyki tatarskiej.

Na szczególną uwagę zasługuje działalność pioniera ta-
tarskiej muzyki profesjonalnej Sołtana Gabjasziego (pierw-
szy tatarski wykładowca teorii muzyki w Kazańskiej Szkole 
Muzycznej). Jako jeden z pierwszych tworzył opracowania 
chóralne pieśni ludowych i kompozycje muzyczne utrzy-
mane w tradycji ludowych pieśni długich. W latach 20. 
Gabjaszi wyruszył na ekspedycję muzyczno-etnografi czną 
z fonografem, a jej wyniki opublikował w pracy „Struktury 
dźwiękowe muzyki tatarskiej”. Jako pierwszy też postawił 
pytania o prawidłową i godną zaufania analizę i rozszyfro-
wanie melodii ludowych; badał cechy charakterystyczne 
struktur melodycznych i modalnych pieśni tatarskich.

Kolejną ważną postacią jest skrzypek I. A. Kozłow, któ-
ry swą działalność rozpoczął jeszcze przed rokiem 1917. 
Ukończył Konserwatorium Moskiewskie i swoje życie twór-
cze związał z muzyką tatarską. Występował z odczytami 
„Przebieg rozwoju muzyki i teatru u Tatarów”, „O muzyce 
ludowej północnych muzułmanów”. Jego wieloaspektowa 
działalność jako wykonawcy, kompozytora i folklorysty 
w dużym stopniu wpłynęła na tatarską profesjonalną twór-
czość muzyczną.

W roku 1933 badacz folkloru kazachskiego A. Zataje-
wicz opublikował zbiór melodii pieśni tatarskich, złożony 
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z 56 przykładów zebranych wśród Tatarów zamieszkałych 
w Kazachstanie4. Są to niezwykle cenne i wysoce arty-
styczne materiały, dokładnie opracowane i z ukazanymi 
agogicznymi niuansami wykonania.

W roku 1935, Ch. Gubajdullin (skrzypek), A. Jerikiejew 
(poeta) i N. P. Czapłygin (kompozytor), udali się w eks-
pedycję folklorystyczną do rejonu kasimowskiego w ob-
wodzie riazańskim. Część zebranych wtedy materiałów 
ukazała się w materiale Gubajdullina „Pieśni Tatarów kasi-
mowskich” pod redakcją J. W. Gippiusa – były to współcze-
sne im pieśni wsi tatarskiej, poświęcone wychwalaniu koł-
choźnictwa i sowieckich realiów życia. Jednakże, według 
M. Nigmedzianowa, autor dokonuje zbytniej chromatyza-
cji ozdobników melizmatycznych w swoich transkrypcjach 
melodii. W materiale wspomina się również „informacje 
historyczne o Tatarach kasimowskich i opis życia muzycz-
nego mieszkańców”.

Następny okres w zbieraniu i badaniach muzyki ludowej 
Tatarów kazańskich rozpoczyna się od momentu utworze-
nia Wydziału Folkloru Muzycznego przy Radzie Komisarzy 
Ludowych Tatarskiej Autonomicznej Socjalistycznej Repu-
bliki Radzieckiej pod koniec lat 30. Pracowali tam m.in. A. 
A. Ejchenwald, A. S. Kliuczariow, W. I. Winogradow i poeta 
Muhamed Sadri.

Od roku 1937 w wielu dziedzinach rozwinęła się dzia-
łalność kompozytora A. S. Kliuczariowa. Razem z kom-
pozytorem W. Winogradowym wydali w roku 1941 zbiór 
tatarskich pieśni ludowych. Defi niując style i rodzaje pie-
śni folklorystycznych, autorzy doszli do następujących 
wniosków: w pieśniach tatarskich dominującym jest styl 
liryczno-miłosny, natomiast styl epicki prawie nie wystę-
puje. Ważne miejsce zajmują pieśni „braterskie” i o życiu 
codziennym, bajty – odpowiadające rosyjskim skazom 
i ukraińskim dumkom.

Autorzy zapewniają również, że przed okresem so-
wieckim nie występowały pieśni korowodowe i weselne, 
gdyż w Chanacie Kazańskim „nie było dla nich miejsca ze 
względu na wpływ islamu”. Zbiór ten stał się podstawową 
pozycją dla wielu pokoleń kompozytorów i wykonawców. 
Jednak, jak twierdzi M. Nigmedzianow, nie trafi ły do niego 
przykłady pieśni obrzędowych różnych grup Tatarów.

W roku 1955 wydany został drugi tom tatarskich pieśni 
ludowych tych samych autorów, zawierający trzy rozdzia-
ły: folklor okresu sowieckiego, folklor przedpaździerniko-
wy, melodie instrumentalne. Jest w nim znacznie więcej 
różnorodnego materiału i obejmuje o wiele większy obszar 
terytorialny, co poważnie wpływa na wzbogacanie nasze-
go wyobrażenia o stylistyce muzyki tatarskiej. Istnieje rów-
nież tom trzeci zbioru, opublikowany przez Konserwato-
rium Kazańskie i znany jako zbiór „muzafarowski” (1964). 
Autorami byli: M. Muzaff arow – zapisy nutowe, W. Wino-
gradow – komentarze i Z. Chajrullina – teksty pieśni. Wy-
danie te zostało dodatkowym źródłem dydaktycznym dla 
studentów szkół muzycznych i szkół wyższych5.

W programie kursu „Historia muzyki tatarskiej”, sporzą-
dzonego przez kolektyw autorów, przedstawiono kolejną 
klasyfi kację tatarskich pieśni ludowych: długie, krótkie, 
półdługie, przyśpiewki wiejskie i bajty. Podstawą kursu były 
dwa tomy zbiorów pieśni pod redakcją A. S. Kliuczariowa. 
Jednakże rezultaty ekspedycji przeprowadzonej w latach 
60. pokazały ograniczenia tej klasyfi kacji. Natomiast M. 
Nigmedzianow popiera żywotność tej systematyki w od-
niesieniu do folkloru Tatarów kazańskich. W materiale 
„Kultura muzułmańska autonomicznych republik RSFRR”, 

4 Затаевич, А. Мелодии казанских татар / А. Затаевич. – М., 1933. – 88 с.
5 Виноградов, Ю.  История татарской музыки / Ю. Виноградов, 

Я. Гиршман, З. Хайруллина. – Казань,1956. – 106 с.

J. Griszman zaznacza, że „przy określaniu różnorodności 
rodzajowej należy opierać się na podstawowych wskazów-
kach muzykalno-kompozycyjnych i stylistycznych”. Grisz-
man proponuje następującą systematyzację: pieśni długie, 
pieśni krótkie szybkie, pieśni półdługie, przyśpiewki wiej-
skie, bajty.

W latach 50. problematyka wykonawstwa pieśni ludo-
wych zajmował się A. Ch. Abdullin. W materiale „Tatarska 
muzyczna twórczość ludowa”, gdzie przedstawił historię 
zbierania pieśni tatarskich, podał opisy instrumentów – 
kuraja, gusli, kubyza, harmoniki, a także po raz pierwszy 
szczegółowo scharakteryzował współczesny mu folklor. 
Wydaje się jednak, że autor położył większy nacisk na za-
wartość pieśni, niż na ich stylistykę muzyczną.

R. Ischakowa-Bamba6 napisała: „Dyskusyjnym jest py-
tanie o pieśni miejskie w tatarskim folklorze muzycznym”. 
M. Nigmedzianow i inni autorzy umiejscawiają pieśni miej-
skie tylko w twórczości przełomu XIX i XX wieku. Ischa-
kowa-Bamba uważa jednak, że twórczość miejska, przede 
wszystkim Tatarów kazańskich, pojawiła się wraz z założe-
niem pierwszych miast w Bułgarii Nadwołżańskiej. Jak wia-
domo, kultura miejska w Bułgarii Nadwołżańskiej i Chana-
cie Kazańskim była bardzo szeroko rozwinięta. Twórczość 
Tatarów-Kereszenów7 była bogatsza w pieśni obrzędowe, 
lecz Tatarzy kazańscy wnoszą do ogólnego folkloru sztukę 
pieśni miejskich. Tym problemom poświęcona jest praca 
Ischakowej-Bamby „Pieśni ludowe Tatarów kazańskich”, 
gdzie w rozdziale pierwszym omawiane są pieśni tradycji 
wiejskiej, a w rozdziale drugim – tradycji miejskiej.

Klasyfi kacją folkloru pieśniarskiego zajmowali się rów-
nież fi lologowie. Na przykład I. Nadirow w swej pracy 
„O kwestii klasyfi kacji i cechach rodzajowych ludowych 
pieśni tatarskich” dzieli tatarską twórczość muzyczną na 
cztery gatunki: pieśni obrzędowe, pieśni gier i zabaw oraz 
taneczne, krótkie pieśni liryczne. F. Urmanczew uważa za 
konieczne dodać do tej systematyki oddzielny gatunek 
pieśni historycznych: obrzędowe, gier i zabaw, historycz-
ne, liryczne, krótkie.

W książce „Systematyka folkloru tatarskiego” A. G. Ja-
china, autor proponuje dzielić pieśni ze względu na ich za-
wartość poetycką. Próbuje stworzyć model idealny pieśni 
ludowej, składającej się z czterech czterowierszy różnią-
cych się rodzajem przeżyć psychologicznych: poziom sta-
nu duchowego, jego rodzaj, poszukiwanie wyjścia z zaist-
niałej sytuacji, koniec cierpień.

Lata 1970–1990 to początek badań folkloru muzycznego 
różnych tatarskich grup etnicznych. Wpłynęło na to poja-
wienie się m.in. prac J. Muchametszyna „Tatarzy-Keresze-
ni” (1977), R. Muchamedowej „Tatarzy-Miszarzy8” (1972), 
N. Szarifulliny „Tatarzy kasimowscy” (1991). Do zbioru Z. 
Sajdaszewej i Ch. Jarmi „Pieśni tatarsko-miszarskie” (1979) 
weszły przyśpiewki wykonywane przez pieśniarzy ludo-
wych: Chafi za Iszmametowa i Abdulinę Krotową.

W ostatnim okresie, w związku z odrodzeniem kultury 
narodowej, pojawiają się prace rozpatrujące starożytne ga-
tunki muzykalno-poetyckiej twórczości tatarskiej. Charak-
ter tej nowej muzyki odpowiadał nowym warunkom życia 
i współpracy między narodami. Muzyka wzmacniała więzi 
między różnymi grupami narodowymi, przeciwstawiając 
się dążeniom klas rządzących do utrzymywania ich w nie-
przyjaźni. Nie przypadkowo w repertuarach pierwszych 
profesjonalnych pieśniarzy tatarskich, obok tradycyjnych 

6 Р.А. Исхакова-Вамба. Народные песни казанских татар. Казань,1976.
7 Kereszeni, tat. Керәшеннәр, Tatarzy wyznania prawosławnego – 

przyp. tłum.
8 Miszarzy, tat. Mişır tatarlari, subetnos Tatarów środkowego Powołża 

i Przedurala. Uważają się za potomków Złotej Ordy – przyp. tłum.
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melodii ludowych o aktualnej tematyce, ważne miejsce 
zajmowały utwory rosyjskie, ukraińskie, europejskie i inne. 
Przykładowo, piosenkarz Kamil Motygi śpiewał tatarskie 
kuplety na motyw krakowiaka, rosyjskiej pieśni „Dunaj 
mój, Dunaj, wesoły Dunaj” i wiele innych.

Można też zaobserwować szeroką wymianę kultural-
ną Tatarów z narodami Wschodu. Sprzyjały temu tournée 
tatarskich pieśniarzy w najdalsze rejony Rosji, zamieszka-
ne przez Tatarów. Nowa atmosfera bytowa spowodowała 
pojawienie się nowego gatunku tatarskiej pieśni ludowej, 
a co więcej, pierwsze doświadczenia profesjonalnych kom-
pozytorów są właśnie związane z tymi gatunkami. Przy-
kładami niech będą pieśni, takie jak: „Kaz kanaty” (Gęsie 
skrzydła), „Sandugacz-kiugerczen” (Słowik-gołąb), „Aj 
byłbyłym” (Słowik); przyśpiewki taneczne „Ech, ha-ha, tre-
paka”, „Balamiszkin”; marsz Z. Jarullina „Tukaj”, „Kiubele-
gem” (Motylek) i inne. Tworzyły one wprawdzie tatarski 
folklor miejski, jednak nie uzyskały popularności na wsi, 
choć zawarte w nich nowe elementy zgadzały się z trady-
cyjnymi cechami tatarskiej muzyki ludowej.

Niestety, wielu tatarskich kompozytorów w swej twór-
czości nie brało pod uwagę pieśni dziecięcych. Należy jed-
nak wymienić kilku z okresu sowieckiego: F. Achmetow, 
N. Zaripowa, L. Lubowski (zasłużony działacz kultury Re-
publiki Tatarstan), S. Sajdaszew, L. Batyr-Bułgari, którzy 
umieślili je w kręgu swoich zainteresowań.

Fasil Achmetow stworzył około dwudziestu piosenek 
dla dzieci, a także bliskie im i zrozumiałe utwory instru-
mentalne. Piosenki, m.in. „Młodzi kosmonauci”, „Piosenka 
młodych magellanów”, „Przyjaźnię się z wiatrem”, opo-
wiadają o dziecięcych marzeniach o dalekich wyprawach 
i nowych odkryciach. W utworze „Wracając ze szkoły” śpie-
wa się o szkolnych sukcesach, w wielu odzwierciedlone są 
dziecięce gry i zainteresowania sportowe. Pieśni dziecięce 
F. Achmetowa charakteryzują się świeżą melodią intona-
cyjną, zastosowaniem podstawowych elementów dźwięko-
wych przy akompaniamencie fortepianu.

Ponad trzzydzieści lat Nailja Zaripowa zajmowała się 
kształceniem muzyczno-estetycznym przedszkolaków 
w wieku od trzech do siedmiu lat. Byli jej bliscy swoją bez-
pośredniością i zaufaniem. Jej zajęcia wiązały się z działal-
nością kompozytorską, dzięki której zmieniła zwykłe lekcje 
muzyki w interesujący proces twórczy. Wielka szkoda, że 
wiele z utworów, które stworzyła podczas zajęć, nie zo-
stało nigdy zarejestrowanych. Zachowane pieśni dziecięce 
z wydanego przez Zaripową zbioru „Pracowita Zulfi ja”, po-
twierdzają, że władała wyjątkową, bliską dzieciom, intona-
cją muzyczną.

Wiele uwagi muzyce dziecięcej poświęcał Leonid Lu-
bowski. Znał dobrze psychologię młodego wieku i osiągał 
dużą wyrazistość w utworach, zdając sobie przy tym spra-
wę z możliwości dziecięcych wykonawców. Wiele z jego 
utworów dziecięcych zostało opublikowanych i weszło 
do kanonu pedagogiki: np. komedia muzyczna dla dzieci 
„Nieznajka w Słonecznym Mieście”.

Prawdziwym poetą muzyki, do końca swych dni, był 
Salich Sajdaszew. Jego uduchowiona twórczość rozwijała 
się na kanwie niewyczerpanych bogact w ludowego folklo-
ru. Znał i chłonął siłę muzyki ludowej, zachwycał się nią, 
przenikał do głębi jej melodii. Niektóre z jego piosenek 
dla dzieci to: „Moskwa”, „Bez usebez” (Rośniemy), „Dżej” 
(Lato), „Dusłyk turynda dżyr” (Piosenka o przyjaźni), 
„Dew eni” (Babcia) i inne. Ostatnim zbiorem opublikowa-
nym jeszcze za życia autora, był „Bałalar dżyrlary” (Piosen-
ki dziecięce), ze słowami A. Jerikiejewa, Sz. Mannura, G. 
Nasyriego, M. Sadriego i S. Urajskiego.

Luiza Batyr-Bułgari to kompozytorka bardzo popular-

na w Republice Tatarstan, a także poza jej granicami. Jej 
muzyka odznacza się szczerością, chwyta za duszę, raduje 
optymizmem i zadziornością. Napisała około 200 pieśni, 
muzykę do dwudziestu spektakli, utwory symfoniczne i ka-
meralne. Ważne miejsce w jej twórczości zajmuje muzyka 
dla dzieci: piosenki, utwory instrumentalne, bajki muzycz-
ne. Właśnie z muzyką dziecięca związane są początki jej 
działalności kompozytorskiej. W roku 1982 została lau-
reatem konkursu pieśni dla dzieci na szczeblu republiki. 
Piosenki dziecięce przyniosły pierwsze sukcesy młodej 
autorce i określiły jej późniejszą drogę jako kompozyto-
ra pieśni. W jej kompilacjach znajdują się pieśni tatarskie 
następujących gatunków: ludowe, gier i zabaw, chóralne 
i estradowe. Przeznaczone są zarówno dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, młodszym szkolnym, jak i średnim oraz 
starszym szkolnym.

Melodie ludowe powinny stać się podstawą wychowa-
nia muzyczno-estetycznego. Wiele progresywnych muzy-
ków-pedagogów wielokrotnie podkreślało znaczenie folk-
loru i własnego języka muzycznego w zbliżaniu młodzieży 
do sztuki muzycznej. Znakomity węgierski kompozytor 
i pedagog Zoltan Kodaly pisał: „Jeśli chcemy, by nasza 
monumentalna pieśń ludowa promieniała swym starożyt-
nym światłem na cały naród, musimy wychować dzieci na 
tych melodiach, stworzonych w tym systemie i duchu, lecz 
z niewielkim przesunięciem skali i lekkim rytmem. Błędne 
jest wychodzenie z diatoniki i późniejsze powracanie do 
pentatoniki, jako osobliwości. Nie mówię już nawet o tym, 
że do dziś dnia w użyciu są podręczniki, które ignorują 
istnienie pentatoniki. A może ona być jedynym fundamen-
tem. Trzeźwa pedagogika wymaga, byśmy szli od prostego 
do skomplikowanego” (Kodaly 3. Materiały wybrane – Mo-
skwa 1982, s. 271).

Wybitny niemiecki kompozytor i pedagog Carl Orff , 
w swym systemie „Elementarnego Wychowania Muzycz-
nego Dzieci” opiera się właśnie na folklorze. Uważa, że 
jego celem jest formowanie osobowości, a takiej nie moż-
na wykreować na przypadkowym i dowolnym fundamen-
cie. Przekazywane z pokolenia na pokolenie pieśni ludowe, 
powiedzonka, zaklinania itd. działają na dzieci bezpośred-
nio. Dlatego też Orff  wyraźnie tłumaczy o potrzebie zacho-
wania i kultywowania folkloru, jako utrzymania podstaw 
kultury narodowej i ochrony kulturowego „środowiska 
naturalnego”. Dla początkowego etapu wychowania mu-
zycznego wybrał on skale pentatoniczne, wychodząc od 
podstaw etnomuzykologii.

„Pieśni ludowe droższe są od pereł i rubinów – dlate-
go też trzeba je chronić i poznawać. Należy pamiętać, że 
pieśni ludowe to nigdy nie blaknące i czyste zwierciadło 
duszy narodu. To magiczne zwierciadło. Dlatego też, ja-
kąkolwiek pieśń ludową weźmiemy, to na pewno, przy do-
kładnym badaniu, odkryje ona przed nami duszę narodu, 
opowie o jego nadziejach, wskaże myśli i marzenia” (Tukaj 
G., Wybrane, Moskwa 1975, s. 139).

Sumując wyniki powyższej pracy, musimy jeszcze prze-
analizować wykonanie postawionych zadań. Historia roz-
woju pieśni tatarskiej w XIX–XX ww. – do roku 1917 mia-
ła charakter epizodyczny, a jej zbieraniem zajmowali się 
pojedynczy pasjonaci lub etnografowie, natomiast później 
zbiór i badania nad folklorem weszły w kompetencje jed-
nostek państwowych. Epoki, ludzie i ich kultura są niepo-
wtarzalne. Każdy z tych elementów ma swój unikatowy 
charakter i cechy. Określenie ich dla świata starożytnego 
nie jest właściwie możliwe, ze względu na jego zamierz-
chłość. „Przecież starożytne cywilizacje, niewygasłe światy 
– z pokolenia na pokolenie idzie ku nam ich światło – pisał 
L. N. Bogolubow. – Ich osiągnięcia – to część dzisiejszej 
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kultury”. Zwracamy się ku historii nie tylko dla estetycznej 
przyjemności nad arcydziełami literatury i sztuki. Lekcje 
przeszłości mają służyć celom współczesności – wzajemne-
mu zrozumieniu i bogaceniu się narodów, uzmysłowieniu 
sobie, że jesteśmy spadkobiercami wspólnego bogactwa, 
zebranego przez przeszłe pokolenia.

Zwrócenie się ku folklorowi odkrywa przed nami moż-
liwość zachowania zebranych przez wieki systemów war-
tości i humanitarnych stosunków pomiędzy ludźmi, tak 
potrzebnych przy dzisiejszym wychowywaniu dzieci. Uży-
cie na zajęciach tatarskiego folkloru pieśniowego znacznie 
wzbogaca lekcje muzyki, pozwala znaleźć nowe drogi ich 
organizacji, pomaga w ustanowieniu przyjaznych stosun-
ków między uczniami i nauczycielem, wspomaga rozwój 
różnorodności, plastyczności, improwizacji, uduchowienia. 
Zajęcia muzyczne, oparte na zasadach twórczości ludo-
wej – synkretyczności i improwizacji – najlepiej rozwijają 
takie cechy u dzieci, jak myślenie artystyczno-obrazowe, 
myślenie asocjatywne, fantazję. Sprzyja harmonicznemu 
rozwojowi wyrazistej intonacji w śpiewie. Praca z tatar-
skimi pieśniami ludowymi poszerza świadomość dzieci 
o narodowym języku muzyczno-poetyckim. Wzbogaca się 
także rozwój duchowy dzieci, kształtuje ich estetyka i po-
szanowanie okrążającego ich środowiska, poszerza ogólny 
światopogląd kulturowy.

Systemy wokalnego i muzyczno-chóralnego wychowa-
nia, takich autorów jak W. N. Tewlina, N. M. Czernoiwa-
nienko, L. G. Dmitrijewa, S. I. Raimowa, zostały obecnie 
rozwinięte i poszerzone, gdyż są częścią zintegrowanego 
systemu kształcenia osobowości. Dziś wielkie znaczenie 

nadaje się wychowaniu estetyki u dzieci. Wprowadza się 
w szkołach nowe przedmioty: kulturoznawstwo, krajo-
znawstwo, kulturologia, sztuka aktorska, choreografi a. 
Wśród przeróżnych rodzajów artystycznej twórczości, 
trudno przecenić atrakcyjność i efektywność śpiewu, jego 
przyjazną estetycznie naturę, co w sumie daje świetne tło 
dla całościowego wychowania młodych osobowości.

Lilija Riaszytowna Bajbikowa 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: 

Daniel St. Çaxarxan Czachorowski 
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie 
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Stanisław Dumin

Z HISTORII MECZETU W ŁOWCZYCACH 

Meczet w Łowczycach przynależy do jednej z najstarszych 
parafi i muzułmańskich w Wielkim Księstwie Litewskim. 
Dokumenty potwierdzają, że meczet ten założono w la-
tach trzydziestych XVI w. Wtedy właścicielem Łowczyc, 

Puciewicz i niektórych innych 
okolicznych ziemi był kniaź Mor-
tuza Bohatyrewicz.

Mortuza Bohatyrewicz został 
wymieniony w roku 1509 jako 
królewski tłumacz tatarski i po-
seł do Ordy króla Zygmunta I. 
Jego patronim mógł pochodzić 
od imienia Bohatyr, ale możliwy 
jest także drugi wariant. Faktem 
jest, że w Ordzie słowo „bohatyr” 
czy też „bagadur” było honoro-
wym tytułem odważnych wojow-
ników (stąd w języku rosyjskim 
słowo „bohatyr”, czyli „bohate-
r”1). Z innych źródeł znany jest 
kniaź Obduła Bahatyr, który tak-
że znajdował się na Litwie około 
roku 1500 i był posłem wielkiego 
księcia litewskiego Aleksandra 
do chana Wielkiej Ordy Szach-
-Achmata. Możliwe, że był on 
ojcem Mortuzy (wówczas pa-
tronim Bohatyrewicz utworzony 

1 Rosjanie jednak na określenie bohatera przyjęli słowo gieroj – герой, 
pochodzące od starogreckie ἥρως – heros, w przeciwieństwie 
do Polaków, którzy rdzenną nazwę gardzina zastąpili tatarskim 
bohaterem (przyp. red. PT).

Meczet w Łowczycach (Białoruś).
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byłby nie od imienia, a od tytułu). Prawdopodobnie bratem 
Mortuzy był kniaź Abrahim Bohatyrewicz, wspominany jako 
świadek dokumentu ziemskiego z około 1528 r.

W roku 1522 kniaź Mortuza Bohatyrewicz dostał od 
króla potwierdzenie posiadania ludzi i ziemi w powiecie 
nowogródzkim, trockim i grodzieńskim, które otrzymał 
jeszcze na początku XVI w. „od króla Jego Miłości Alek-
sandra”, czyli do roku 1506, a także na nabytą od innych 
Tatarów w powiecie grodzieńskim Tekuciewszczyznę. 
W przywileju wymieniono wiele ziemi i ich poprzednich 
właścicieli, ale o Łowczycach nie wspomniano. Możliwe 
są dwa wyjaśnienia: albo te dobra były zakupione póź-
niej, albo – co jest bardziej prawdopodobne – Łowczyce 
były w tym okresie nazywane określeniami charaktery-
zującymi inne ziemie (Wilowszczyzna, Nadiewszczyzna, 
Mickowszczyzna, Asanowszczyzna i inne). W każdym ra-
zie, już w rewizji dóbr tatarskich z roku 1558 posiadłość 
ziemska w nowogródzkim powiecie nosi nazwę Łowczyce. 

O kniaziu Mortuzie mowa jest w dokumencie z roku 
1530, w którym to relacjonowano, że „bił on czołem” 
przed królem, narzekając, że sąsiedzi „wstępują” w jego 
ziemię i pola. Po nim Łowczyce, Puciewicze, Łuki i Diko-
wicze (z tym, że Dikowicze w roku 1555 zostały sprzedane 
kniaziowi Lubeckiemu) odziedziczyli jego synowie Obduła 
i Safar. Potomkowie kniazia Mortuzy Bohatyrewicza byli 
właścicielami Łowczyc w roku 1558. Ich dzieci i wnuki no-
siły już nazwisko Łowczyccy, a wspominano o nich w na-
stępnej rewizji dóbr tatarskich WKL z roku 1631. W tych 
czasach należało do nich kilkadziesiąt dymów z poddany-
mi chrześcijańskimi i wolnymi ludźmi; do służby w wojsku 
królewskim powinni byli zatem wystawiać kilku jeźdźców.

Imienne dokumenty ziemi Łowczyckich pozwalają 
w przybliżeniu datować założenie łowczyckiego meczetu.

Isup Bohatyrewicz Łowczycki – syn Taktamysza i wnuk 
kniazia Mortuzy Bohatyrewicza – Tatar hospodarski z No-
wogródka, w swoim dokumencie z 12 lutego 1627 r., pisał że 
„zmarły dziad mój kniaź Murtuza Murza Bahatyrewicz Łow-
czycki, z dobrej woli swej, meczet w swoich Łowczycach, na 
nabożeństwo w tych dobrach, swoim [potomkom] z Łow-
czyckich w różnych miejscach” wyznaczył ziemię. Takim 
sposobem część ziemi z dóbr Łowczyckich została wydzie-
lona na meczet; nie tylko na sam budynek, ale i na utrzyma-
nie mułły. Stało się to nie później niż w roku 1558 (wówczas 
kniazia Mortuzy już dawno nie było wśród żywych), bardziej 
prawdopodobne, że w pierwszej części XVI w.

Łowczyccy, dzieci i wnuki kniazia Obduły, rozpatrywali swo-
je powinności do utrzymania meczetu. W dokumencie z roku 
1627 wspomina o tym Isup Bohatyrewicz Łowczycki, który 
odziedziczył część Łowczyc po zmarłym bezdzietnie bracie 
kniaziu Geliaszu. Isup przekazał, że „każdemu mołnie naszemu 
łowczyckiemu, który będzie zgodnie z braćmi moimi kniaziami 
łowczyckimi na mołnostwie, jest zapewniony grunt”. To są te 
ziemie, które powinny być przekazywane mołnie łowczyckiego 
meczetu, i przy tym, jak wynika z dokumentu, właściciele dóbr 
zostawiali sobie prawo „wybierania na mołnostwo”, tj. wskazy-
wania mołny według swojego rozeznania. 

Zachowały się dokumenty rodzinne Łowczyckich 
i wspomnienia o cmentarzu przy łowczyckim meczecie. 
Wdowa po rotmistrzu kniaziu Samuelu Łowczyckim (po-
tomku Mortuzy Bohatyrewicza) w swoim testamencie 
z maja 1658 roku prosiła, aby pochować ją „przy meczecie 
łowczyckim”. Najprawdopodobniej została tam pochowa-
na, tak samo jak wszyscy poprzedni właściciele dóbr, po-
cząwszy od Mortuzy Bohatyrewicza. Niestety, najstarsze 
mogiły nie zachowały się.

Obecnie łowczycki meczet odnawia swoje służenie Naj-
wyższemu Bogu. Po latach przerwy należy pamiętać o tych, 

których środki i których oddanie przodkom stworzyło tę 
świątynię – o dawnych właścicielach Łowczyc, kniaziach 
Bohatyrewiczach-Łowczyckich. Przedstawiciele tego rodu 
już w pierwszych pokoleniach wykonywali ważne misje 
dyplomatyczne dla litewskich książąt, w przeciągu kilku 
stuleci wiernie służąc nowej ojczyźnie w szeregach wojsk 
litewskich. Członkowie łowczyckich chorągwi tatarskich byli 
w Infl antach jeszcze w latach 20. XVII w. Jeden z wnuków 
kniazia Mortuzy, kniaź Adam Zachariaszewicz Bohatyrewicz 
Łowczycki, z tytułem rotmistrza, zmarł wówczas w walce ze 
Szwedami. Później, w XVIII w., Łowczyccy zajmowali ważne 
stanowiska dowódcze w tatarskich oddziałach. Jeden z nich, 
Eliasz Łowczycki, porucznik chorągwi tatarskiej, w roku 
1742 otrzymał zgodę na zakup od Reginy Lisowskiej 25 włók 
ziemi we wsi Studzianka z dziedzicznym tytułem rotmistrza 
nad tamtejszymi Tatarami. W XVIII w. Łowczyccy opuścili 
swoje dobra rodowe. Już w końcu XVII w. Łowczyce były 
w posiadaniu innych tatarskich rodzin: Rudnickich, Buczac-
kich, Kozakiewiczów, niektórych gałęzi rodu Lebiedziów, 
a później także innych tatarskich rodów (ich nazwiska zna-
lazły się na nagrobkach łowczyckiego cmentarza). 

W XVIII w. w Łowczycach uformowała się swoista „dy-
nastia” mułłów; ta godność przechodziła z ojca na syna 
w rodzie Assanowiczów. Jak wiadomo z zachowanych 
w mińskim archiwum ksiąg metrykalnych z końca XVIII w. 
i początku XIX w., łowczyccy mułłowie obsługiwali tatar-
ską ludność w większości sąsiednich miast, wsi i miaste-
czek, pomimo tego, że w tych czasach istniał już meczet 
w Nowogródku. 

Łowczyccy w tym czasie posiadali tylko niewielkie do-
bra w województwie trockim, jedna gałąź rodu (potom-
kowie Eliasza, właściciela Studzianki) przemieściła się na 
Ukrainę, gdzie otrzymała ziemię i chrześcijańskich pod-
danych wynajętych od magnackiej rodziny Potockich. Po 
rozbiorach Rzeczypospolitej Łowczyccy w roku 1817 po-
twierdzili w guberni wileńskiej szlachectwo wraz z tytułem 
książęcym kniaziów i herbem Sas. Szlachectwo drugiej czę-
ści rodu zostało uznane w guberni podolskiej w roku 1819. 
Oba te rody były spokrewnione i wywodziły się od jednego 
lub dwóch wspólnych przodków. W XX w. jest znane tylko 
potomstwo drugiej z tych gałęzi, które żyło w guberni wo-
łyńskiej. Jeszcze w roku 1910 znajdowali się oni na służbie 
rosyjskiej administracji państwowej i w wojsku, zachowując 
przy tym wiarę muzułmańską. Ostatni sławny przedstawi-
ciel rodu – Ameldin (ur. 1895 r.) – był w roku 1920 ofi cerem 
polskiej policji, miał syna Ali-Ameldina i córkę Mariam. Co 
się z nimi stało później? Czy ród przetrwał? Niestety, jego 
przedstawiciele nie są nam znani.

Być może ród kniaziów Łowczyckich już wymarł. Ale 
świątynia, którą ufundowali, jest teraz wskrzeszona i na 
zawsze pozostanie dostojną pamiątką tego starego i sław-
nego litewsko-tatarskiego rodu. Na zakończenie drobna 
uwaga. Istniejący grodzieński ród szlachecki Bohatyrewi-
czów (jeden z jego przodków, polski generał, zmarł w Ka-
tyniu) z rodem Łowczyckich i z tatarską szlachtą nie miał 
nic wspólnego. Termin „bahatyr” przeniknął do słowiań-
skich języków, dlatego istnieją także rosyjskie i białoruskie 
rodziny o nazwisku Bohatyrewicz. 

Stanisław Dumin 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Michał Łyszczarz 

Źródło: Думин С., К истории мечети в Ловчицax [w:] 
Мечети и мизары татар Беларуси, Литвы и Польши. 
К 100-летю втрой Минской мечети. Материалы VIII 
международной научно-практической конференции, 
Новогрудок 2003, s. 12–15.
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LEGENDA O KONTUSIU 
Legenda o mogile świętego (ewliji1) Kontusia na cmenta-
rzu łowczyckim pod Nowogródkiem, została po raz pierw-
szy opublikowana przez znanego badacza białoruskiego 
folkloru M.A. Dmitrijewa. Wersja krótsza została wydruko-
wana w „Wieściach Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa 
Geografi cznego” w roku 1859 (w uwagach do materiału 
poświęconego historii Nowogródka). Natomiast bardziej 

1 Ewlija – osm.-tur., tur. z arab., „święty, święci”. Forma w arabskim 
używana w liczbie mnogiej, w tureckim zaczęto używać jej też 
w liczbie pojedynczej, dla okazania szacunku (pluralis majestatis) 
[Budagow, t. I, s. 157; Radłow, t. I, s. 77]. Ali Woronowicz, tworząc 
swój niewielki słownik specyfi cznego słownictwa mówionego Tatarów 
litewskich, przywołuje słowo ewlija „święty” i jego odmiany: ewlijai, 
ewlijajowie, ewlii [Woronowicz, s. 357]. W piśmiennictwie Tatarów 
Litewskich znane jest słowo awlija’, jest jednak rzadko spotykane, 
gdyż zwykle używa się słowiańskiego słowa swientij [Akiner, s. 191; 
Kitab Iwana Łuckiewicza, s. 183].

rozbudowany wariant pojawił się w „Kurierze Wileńskim”, 
14 lutego 1861 roku.

Publikacja stała się dosyć znana wśród polskich etno-
grafów. Już miesiąc po wydaniu wileńskim, polska wersja 
materiału została wydrukowana w krakowskim „Czasie” 
[Czas, 23.03.1861]. Wiele lat później praca Dmitrijewa 
została wspomniana w „Słowniku Geografi cznym” (1880–
1914) przy haśle „Łowczyce” [Jelski, s. 752]. Do Dmitrijewa 
często odwoływali się litewsko-tatarscy  badacze między-
wojenni, jak M. Aleksandrowicz [Aleksandrowicz, s. 368] 
i S. Kryczyński [Kryczyński, s. 267].

Poniżej przywołujemy oba warianty pracy Dmitrijewa. 
Została zachowana oryginalna ortografi a i interpunkcja. 
Kursywa i nawiasy kwadratowe użyte przez autora. Nawia-
sy ostrokątne oznaczają poprawienie błędów. Znak „//” to 
początek nowej strony.

Michaił A. Dmitrijew 

PODANIA O ŁOWCZYCACH 
TEKST 1

Źródło: Дмитриев М. Собрание дальнейших исторических сведений 
о Новогрудке со смерти Свенторога (1270) // Вестник императорского 
Русского географического общества, 1859. Ч. 26. Отдел II. С. 66-67, 
примечание 2.

Liczba dzisiejszego osadnictwa Tatarów w Nowogródku 
jest bardzo znacząca. Mówiąc o nowogródzkich Tatarach, 
warto wspomnieć o tatarskiej legendzie – stało się jakoś, 
że w miasteczku Łowczycach, 6 wiorst od Nowogródka, 
gdzie często chodzono na modły, objawił się przedmiot 
czci – święty Kontuś, na mogile którego trawa nigdy nie 
więdnie, a według przekazów wiecznie zielenieje; powta-
rzam, to tylko legenda, a wschodnie fantazje są bardziej 
żywe i skłonne do rozwijania się niż u innych narodów! Nie 
podejmuję się rozstrzygnąć – czy prawda to, czy nie praw-
da; moja sprawa to przekazać opowieści starców.

Król Polski, Stefan Batory , jadąc do Grodna, zatrzymał 
się 6 wiorst przed Nowogródkiem, na odpoczynek w pięk-
nym i lesistym miejscu, bez <pomyłka, powinno być w po-
bliżu (bliz – ros.)> ruczaju, zwanego „Srebrnym”, a po 
odjeździe króla „Królewskim”. W jego świcie był łowczy, 
Tatar, który bardzo zaczął się zachwycać widzianym prze-
pięknym lasem. Król, szczodry w podarkach, dał mu z tej 
lesistej krainy tyle ziemi, ile ten mógłby objechać konno 
w jeden dzień (później okazało się, że w ten sposób obda-
rował go 100 włókami czyli 2000 dziesięcin1). Łowczy ten 
miał tylko jedną córkę, którą nowogrodzcy jezuici przeka-
bacili na wiarę chrześcijańską. Chcąc wyprosić u Mohame-
ta wybaczenie za czyn swojej córki, stary Tatar sprzedał 
wszystkie swoje włości i wyruszył na pielgrzymkę do Mek-
ki. W drodze wydał wszystkie swoje pieniądze, których 
i tak starczyło mu tylko do tego miasta. Modląc się nad 
grobem Mohameta, nagle mocno zamyślił się, jak tu wrócić 

1 Dziesięcina – jednostka ruskiej miary agrarnej. Dziesięcina państwowa 
składała się z 2400 sążni kwadratowych, dziś to 1,0925 ha [Czerepin, 
s. 42, 78].

na Litwę. Wtem nagle pojawił się przy nim pastuch Kontuś 
(Kantemir2), którego łowczy zostawił w domu w Łowczy-
cach. Nie dając mu czasu na otrząśnięcie się, Kontuś naka-
zał swojemu panu zamknąć oczy i w tym samym momencie 
przeleciał z nim z Mekki do Łowczyc. Mieszkańcy Łowczyc, 
zadziwieni tym cudem, zaczęli uważać Kontusia za święte-
go, i gdy umarł, pochowali go bardzo uroczyście, i od tej 
pory wszyscy chodzą do Łowczyc, oddawać mu cześć.

TEKST 2

Źródło: Дмитриев М. Предания о Ловчицах // Виленский вестник (Ku-
rier Wileński), 14 февраля 1861 г., № 13. C. 111. 

Miasteczko, czy raczej lepiej powiedzieć, niewielka tatar-
ska wieś Łowczyce, znajduje się 5 wiorst od Nowogródka, 
w guberni mińskiej. Piękne położenie, malownicze krajo-
brazy, wzgórza pokryte dębowymi gajami, doliny pokryte 
polnymi kwiatami, padoły, i pośród tego wszystkiego wiją-
cy się czysty ruczaj – przedstawiają sobą wspaniały obraz, 
dostojny ręki artysty.

Ale najświetniejsze miejsce Łowczyc – to mogiła tatar-
skiego ewliji [świętego] Kontusia [Kantemira], przedmiot 
czci wszystkich miejscowych i zamiejscowych mahometan, 
którzy często, przyjeżdżając z innych gmin, składają ofi arę 
na Jasień3 [modlitwy] i odjeżdżają w pełnej wierze spełnie-

2 Kantemir – Dmitrijew (lub jego informator) uważał imię Kontuś 
za zdrobnienie turkijskiego imienia Kantemir, utworzonego w ten 
sam sposób, co Michaś od Michała, Kostuś od Konstantego, Kazuś 
od Kazimierza itd. Imię Kantemir pochodzi od turskich słów xan 
temir, złożonego z dwóch elementów: xan „chan, pan” i temir/timur 
„żelazo” [Baskakow, s. 250-251].

3 Jasień – nazwa 36-tej sury Koranu. Czytanie tej sury w roli modlitwy 
o pokój duszy zmarłego jest bardzo popularnym obyczajem w wielu 
krajach islamskich. Znany jest hadis „Czytajcie swoim zmarłym 
surę Ya Sin”, uważany jednak za słaby (patrz: Ali Riza Choszafczi. 
Objawienie prawdy). Tradycja czytania sury Ya Sin nad umarłym 
przejęta była przez Tatarów Litewskich, oczywiście, z Turcji lub 
Krymu, a nazwa jej przeszła w nazwę samej modlitwy. Kryczyński 
opisując obrzędy pogrzebowe Tatarów Litewskich wspomina 
specyfi czne słowa jasienie „czytanie modlitwy za duszę zmarłego”, 
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nia ich próśb.
Oto podanie o tej mogile:
Król Polski Stefan Batory, przejeżdżając pewnego razu 

niedaleko Nowogródka, postanowił odpocząć niedaleko 
od tego miasta, w przepięknym, lesistym miejscu, koło 
ruczaju nazywanego „srebrzystym”, a po odjeździe króla 
„królewskim”. W świcie króla był łowczy, Tatar, który bar-
dzo zaczął się zachwycać widzianym przepięknym lasem. 
Król, szczodry w podarkach, dał mu z tej lesistej krainy 
tyle terenu, ile ten mógłby objechać konno w jeden dzień 
(później okazało się, że w ten sposób obdarował go 100 
włókami czyli 2000 dziesięcin). Gdy dostał ziemie te we 
władanie, łowczy ściął las i założył osiedle Łowczyce. Miał 
on tylko jedną córkę, którą nowogrodzcy jezuici przeka-
bacili na wiarę chrześcijańską. Chcąc wyprosić u Mohame-
ta wybaczenie za czyn swojej córki, stary Tatar sprzedał 
część swoich włości i wyruszył na pielgrzymkę do Mekki. 

W drodze wydał tyle pieniędzy, że nie miał środków na 
wyjazd z tego miasta. Modląc się nad grobem Proroka, bar-
dzo mocno zamyślił się, w jaki sposób wrócić na Litwę. Wte-
dy podszedł do niego pewien człowiek i dowiedziawszy się 
o przyczynie jego smutku, powiedział: „Jest tu jeden dziwak 
z waszych ziem, codziennie modli się do Boga u grobu Mo-
hameta; gdy wyjdziesz ze świątyni, od razu go zobaczysz; 
poproś go, by wziął cię ze sobą; będzie odmawiał, ale złap 
go rękoma za szyję i nie słuchaj jego zaprzeczeń”. Łowczyc-
ki [jak już przezwał się łowczy] tak i zrobił, wyszedł przez 
drzwi świątyni i kogo tam zobaczył? – swojego pastucha 
Kontusia. Zdziwiony tym spotkaniem, Łowczycki zaczął py-
tać go, w jaki sposób ten się tu pojawił, i Kontuś, wziąw-
szy od swojego pana przyrzeczenie, że do jego albo swo-
jej śmierci nikomu o tym nie opowie, oznajmił, że każdego 
ranka lata on do Mekki, by oddać cześć Allahowi. Potem 
Kontuś, dowiedziawszy się o prośbie Łowczyckiego, długo 
nie zgadzał się na jej spełnienie; na koniec jednak poszedł 
do grobu Mahometa, pomodlił się tam, wrócił i nakazał 
swojemu panu zamknąć oczy, i w moment przeleciał z nim 
do Łowczyc… Łowczycki długo nikomu nie mówił o cudzie, 
który się z nim zdarzył, i długo jeszcze pomagał Kostusiowi, 
z którym się poachrietał4 (zbratał) w jego biedzie. Często 
rozmawiał z żoną i znajomymi o jego dobroci, że na pewno 
po śmierci zostanie świętym, że wszyscy powinni wzorować 
się na jego życiu itp. 

jasień „modlitwa za duszę zmarłego” [Kryczyński, s. 247, 249]. Słowo 
jasień napotykamy również w tatarskich testamentach końca XVIII 
– początku XIX w., w których wydziela się czasem pieniądze „na 
jasieni”, tzn. by określoną ilość razy przeczytano nad nimi surę Ya 
Sin [Kryczyński, s. 251]. W kitabach nazwę sury 36-tej zapisuje się Ya 
Sin [Akiner, s. 179], lub Yasien [Kitab Iwana Łuckiewicza, s. 240-241, 
726]. Niektóre kitaby zawierają teksty o regułach pogrzebowych, 
w których mówi się o nakazie czytania nad umierającym sury Ya Sin: 
(„Przy konaniu przewróć na prawy bok, licom ku Kibla, czytaj surę 
Yasien”) [Kitab Iwana Łuckiewicza, s. 48a; Akiner, CDROM, folio 
59a].

4 Poachrietać – jedno ze specyfi cznych słów Tatarów Litewskich, 
achriec (rodzaj żeński achriecka) „zbratać”, pochodzi od osm.-tur., 
tur. ahiret (ahret) kardeşi „zbratać” [Budagow, t. I, s. 18; Słownik 
turecko-rosyjski, s. 34]. Natomiast samo wyrażenie tureckie pochodzi 
od arabskiego al-ahira „życie przyszłe, tamten świat” i znaczy 
dokładnie „brat nie krwi, ale duszy; brat od przyszłego świata”. 
Dla porównania, w niektórych językach turkijskich, analogicznie 
tworzono wyrażenia. Ahiram oglu „przybrany brat”, ahiram babasy 
„przybrany ojciec” itd. [Radłow, t. I, cz. 1, s. 134]. Słowniczek 
Woronowicza wspomina następujące słowa z mowy ludowej Tatarów 
litewskich: achreć lub achretny brat, achrećka lub achretna siostra, 
achretanie „pobratymstwo”, achretać się [Woronowicz, s. 354]. 
Pobratymstwo grało istotną rolę w życiu wielu narodów turkijskich. 
Kryczyński opisuje specyfi czny obrzęd pobratymstwa, spełniany 
„na podobieństwo ślubu” w obecności mułły [Kryczyński, s. 253]. 
Pobratymcy byli uważani na za tyle bliskich sobie, że ich dzieci nie 
mogły się ze sobą żenić. Przy żadnych okolicznościach nie można 
było odmówić pomocy pobratymcu; mógł on też zabrać jakąkolwiek 
z rzeczy należących do jego pobratymca [Aleksandrowicz-Nasyfi , s. 
150].

Wielu, w tym żona Łowczyckiego, pytali go, czemu 
ciągle opowiada o jakimś biednym pastuchu. Żona nawet 
rozsierdziła się na niego za to, że gdy wrócił z pielgrzymki 
i wszedł do domu, nie zapytał o nią, o jej zdrowie, a jego 
pierwsze pytanie było o Kontusia. – Na wszystkie te py-
tania otrzymywali oni ciągle tylko jedną odpowiedź, że 
Kontuś to bardzo dobry i święty człowiek. W końcu śmierć 

Musa Çaxarxan Czachorowski

*
Za miasteczkiem, na zboczu, które łagodnie
w stronę lasu opada, nieopodal kępy leszczyny, 
a może dereniowych krzaków, kamień leży
przy mniejszym kamieniu. To Kontusia mogiła,
przyjacielem Boga, ewliją, zwanego. On nocami 
po niebiesiech wędrował i z Panem się witał.
Skąd do muślima, Tatarzyna cichego, takie upodobanie,
jakby jakimś był świętym, że mu się łaska dostaje?
A może po prostu Panu Bogu tak się zachciało 
i dał mu wśród ludu prostego wielkie poważanie.
Powiadają, że Kontuś każdego cierpliwie wysłucha, 
byle mówić od serca, byle wierzyć i ufać. 

Dnia któregoś, obok kamienia mniejszego,
tego w nogach postawionego, kobiecina zapłakana 
na klęczkach się wsparła  i chuścinę szarpie:
„Wstawcie się, Kontusiu, za mną, bidulą, 
do Boga Jedynego, wyście moja ostatnia nadzieja”.
I łzy ociera, i wzdycha ciężko, jakby
licho jakieś na sercu jej leżało i dusiło ją,
i mordowało, i ona teraz tego Kontusia,
tatarskiego parobczaka, o dobre słowo u Boga,
o zmiłowanie prosić musi, bo sama się nie ośmieli,
a nie ma już dla niej nijakiego ratunku, ocalenia 
żadnego w tym i może w przyszłym życiu. 

„Ja się nie skarżę, Panie, Ty wiesz...
Pocieszenie jeno dajcie na tę moją zgryzotę...
Miałam ja dzieciątko, miałam płowowłose,
wyrosło takie piękne, jasny uśmiech miało...
I co mi je zabrało? Gdzież jest teraz, gdzie... ”

A tam przy kamieniu, tym większym, wedle głowy,
świeczuszki zapalone, wianki przystrojone,
pewnie jakieś młode sobie poślubione, tutaj 
przybiegały po Kontusiowe błogosławieństwo,
aby poręczył od Boga, że im będzie zgodnie
i radośnie zawsze, i będą się kochali, i dziatki mieli.
I na gałęziach leszczyny albo i dereniu wstążki
kolorowe pękami pozaplatali dla odczynienia uroków,
na ofi arowanie temu, co niewidzialne;
niebieskie, czerwone. Czerwone, niebieskie.

A nieszczęsna czołem już na ziemię pada,
ziemię garścią ściska, to ją szarpie palcami,
jakby wrosnąć w nią chciała, jakby się zasypać.
Coś w niej jęczy, skowyczy, coś się ostro błyska...
I wiatr się straszny zerwał, i wstążki tak furkoczą, 
krew się miesza ze łzami, a łzy ewlija zbiera
i wyrastają zaraz najczystszymi dzwonkami:
„Dyć tyś dusza niewinna, dyć białaś jak lelija...”

13.05.2017 r.
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O UZBEKACH, KIRGIZACH I TADŻYKACH 
POD WARSZAWĄ LATEM 1942 ROKU 
Przeczytałem fragment wspomnień Dżyngiza Daadży, Tatara 
Krymskiego urodzonego w Kyzyłtasz koło Jałty (por. „Prze-
gląd Tatarski”, Nr 3 (35), 1438/2017, s. 23–25). Powołany 
w roku 1940 do Armii Czerwonej w czerwcu 1941 roku dostał 
się do niewoli niemieckiej. Wraz z innymi jeńcami sowiec-
kimi, pochodzącymi z republik środkowoazjatyckich, m.in. 
Uzbekami, Tadżykami, Kazachami, został wcielony do tzw. 
Legionu Turkiestańskiego, pomocniczej formacji przy Wehr-
machcie. Miał wykształcenie wyższe, dlatego skierowano go 
na przymusowe szkolenie ofi cerskie. Odbywało się ono w Le-
gionowie, pod Warszawą. Przeżył wojnę; w roku 1945 udało 
mu się schronić w strefi e zajętej przez wojska alianckie.

Wspomnienia Dżyngiza Daadży przypomniały mi wyda-
rzenia z lipca 1942 roku, które miały miejsce także w okoli-
cach Warszawy. Miejscowość znajdowała się przy tzw. linii 
otwockiej czyli zelektryfi kowanej kolei podmiejskiej War-
szawy. Okolica była zalesiona. Wojsko niemieckie ulokowało 
się w różnych osiedlach, w terenie pozwalającym maskować 
sprzęt i koszary. Odcinek szosy na Brześć (n. Bugiem), od 
pętli tramwajowej na Gocławku prowadzącej do Miłosnej, był 
pod stałą kontrolą. W leśnym Rezerwacie im. Jana Sobieskie-
go, przy Marysinie Wawerskim i Aninie, stacjonowały doboro-
we oddziały Wehrmachtu. Dalej na południe ulokowano pro-
wizoryczny obóz dla jeńców sowieckich. Było ich zapewne 
200-250. Wykonywali, pod nadzorem, prace fortyfi kacyjne, 
drogowe i dokonywali wyładunków zaopatrzenia dla Wehr-
machtu, przywożonego pociągami do stacji kolejowej Wawer. 
Wszyscy jeńcy, sądząc z wyglądu, pochodzili z sowieckich re-
publik azjatyckich. Słabo mówili po rosyjsku. 

W budynku, gdzie mieszkałem z rodziną, kilka pokoi za-
jęła intendentura niemiecka na potrzeby Wehrmachtu. Dom 
był murowany, solidny, z dużymi piecami kafl owymi. Kwate-

tego ostatniego rozwiała wszystkie domysły, a Łowicki ob-
jawił wszem wspomniane powyżej, związane z nim zda-
rzenia. Mieszkańcy Łowczyc, zadziwieni tak niesłychanymi 
dziwami, uznali Kontusia za świętego, pochowali go bar-
dzo uroczyście, stosownie do jego dostojeństwa, i od tej 
pory chodzą i jeżdżą oddawać mu cześć. Mogiła Kontusia 
– jest koło meczetu, a różni się od innych rosnącymi na 
niej krzakami tawuły (Spiraea crenata) i drzewkami kru-
szyny (Rhamnus frangula), których to, według przekazów 
nikt nie sadził, a same się rozrosły. Rosnące nieopodal dwa 
ogromne dęby kładą nad mogiłą jeszcze więcej cienia, któ-
ry zaprasza tłumy wyznawców.

    
Michaił A. Dmitrijew 

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: 
Daniel St. Çaxarxan Czachorowski 

Literatura

Александрович-Насыфи Дж. Литовские татары, как часть 
тюркского Востока // Известия Общества обследования и изучения 
Азербайджана, № 4. Баку, 1927. С. 147–164. 

Баскаков Н.А. Русские фамилии тюркского происхождения. М.: 

ГРВЛ, 1979. 
Будагов Л. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, 

с включением употребительнейших слов арабских и персидских и с 
переводом на русский язык. Том I, СПб, 1869; том II, СПб, 1871. 

Горбачевский Н. Словарь древнего актового языка Северо-
Западного края и Царства Польского. Вильна, 1874. 

Китаб Ивана Луцкевича. Памятник народной культуры литовских 
татар. = Ivano Luckevičiaus Kitabas. Lietuvos totorių kultūros pamin-
klas / Miškinienė G., Namavičiūté S., Pokrovskaja J., Durgut H. Vilnius: 
Lietuvių kalbos institutas, 2009. 

Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. Тома I–IV. СПб, 
1893–1911. 

Турецко-русский словарь / Баскаков А.Н. и др. М.: «Русский язык», 
1977. 

Черепнин Л.В. Русская метрология. М., 1944. 
Akiner S. Religious Language of a Belarusian Tatar Kitab: A Cultural 

Monument of Islam in Europe. With a Latin-Script Transliteration of 
the British Library Tatar Belarusian Kitab (Or. 13020) (on CDROM). Me-
diterranean Language and Culture Monograph Series, 11. Wiesbaden: 
Harrassowitz Verlag, 2009. 

Aleksandrowicz M. Legendy, znachorstwo, wróżby i gusła ludu mu-
zułmańskiego w Polsce // Rocznik Tatarski. Tom II. Zamość, 1935. S. 
368-374. 

Czas, 23.03.1861 = Kuryer Wileński opisując miasteczko tatarskie 
Łowczyce… // Czas, Kraków, 23 marca 1861, № 69. S. 3. 

Jelsky Al. Łowczyce // Słownik geografi czny Królestwa Polskiego 
i innych krajów słowiańskich. Tom V. Warszawa, 1884. S. 752. 

Kryczyński S. Tatarzy litewsky. Próba monografi i historyczno-etno-
grafi cznej // Rocznik Tatarski. Tom III. Warszawa, 1938. 

Woronowicz A. Szczątki językowe Tatarów litewskich // Rocznik Ta-
tarski. Tom II. Zamość, 1935. S. 351– 366. 

ry dostali tutaj podofi cerowie i ofi cerowie Luftwaff e, przy-
jeżdżający na dwutygodniowe urlopy z frontu wschodniego. 
Rozrywek dostarczała im pobliska Warszawa. O warunki po-
bytu dbał, stale mieszkający na miejscu, intendent czy maga-
zynier z najbliższej jednostki wojskowej. Jesienią i zimą piece 
były opalane przez zmieniających się dyż urnych żołnierzy. Na 
zimę wojsko dostarczało opał.

W obozie jenieckim większość czerwonoarmistów nie 
była Europejczykami. Polacy, mieszkańcy osiedla, po co-
dziennej obserwacji, zaczęli ich określać jako „Kałmuków”. 
Mogli to być Uzbecy, Kazachowie, Tadżycy i inni poborowi 
spośród narodów tureckojęzycznych. Byłem chłopcem, który 
z zainteresowaniem przyglądał się wszystkim wojskowym. 
Dorośli zachęcali mnie, abym opisywał wygląd i mundury 
kręcących się wojskowych niemieckich. Niektóre z formacji 
pomocniczych były niebezpieczne dla mieszkańców polskich. 
W osiedlu ukrywano Żydów. Dużo czasu spędzałem wówczas 
w ogrodzie, patrząc jednocześnie, co się dzieje na przyle-
głych ulicach.

Węgiel i brykiety, do ogrzewania kwater wojskowych nie-
mieckich zimą, przywoziły duże samochody ciężarowe, o ła-
downości co najmniej kilku ton. Przed maską samochodu, 
z przodu, sterczały charakterystyczne „wąsy”. Były to pręty 
określające szerokość podwozia i skrzyni samochodu. Miały 
ułatwić manewrowanie szoferowi, zwłaszcza przy węższych 
wjazdach. Jak oceniam obecnie, było to zapewne w lipcu 
1942 roku, gdy taki samochód przywiózł zapas węgla na 
zimę, dla opalania kwater wojskowych. Albo szofer nie był 
dostatecznie sprawny, albo nie uważał dostatecznie i silnie 
uderzył w betonowy słup bramy, wjeżdżając na podwórze. 
Masywny słup, kwadratowy (bok ok. 40 cm) i wysoki na ok. 
2,5 m, został rozbity na dwie części. Z ziemi wystawała dolna 
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część (ok. 50 cm wysoka). Górny element długości ok. 2 me-
trów, upadł na bok. Ważył z pewnością kilkaset kilogramów. 
W tym momencie ulicą obok maszerowała kolumna jeńców 
sowieckich śpiewając. Było koło południa. Kolumna uformo-
wana w 4-ki, zmierzała w kierunku stacji kolejowej WAWER. 
Idących mogło być ok. 100 ludzi. Zapewne szofer wiozący 
węgiel chciał szybciej wjechać w bramę, żeby przepuścić ma-
szerujących i w pośpiechu źle zakręcił.

Wydarzenie stało się rozrywką dla niemieckich wojsko-
wych: załogi samochodu z węglem, konwojentów kolumny 
jenieckiej oraz intendenta, który pilnował wjazdu i miał wska-
zać miejsce wysypania węgla. Kolumna stanęła. Jeńcy byli 
zadowoleni z przerwy. Mieli letnie mundury sowieckie. Byli 
ogólnie w dobrej kondycji fi zycznej. Mieli charakterystyczny 
wygląd: ciemnowłosi i z wystającymi kośćmi policzkowymi. 
Kiedy maszerowali do pracy przez ulice osiedla kazano im 
śpiewać.

Śpiewali więc po rosyjsku, pieśni wojskowe. Fragment re-
frenu jednej z tych marszowych pieśni pamiętam. Fonetycz-
nie brzmiał on: „Hej Nikalja, sadis’ na kanja, krasna kawalerija 
jedjot (albo: idjot) na palja”. Teraz jednak cała kolumna stała 
i przyglądała się komentarzom i żywej rozmowie pomiędzy 
niemieckimi żołnierzami. Zniszczenie bramy nie było obojęt-
ne, bo dom z otoczeniem znajdował się w użytkowaniu We-
hrmachtu.

Po chwili dowódca konwoju zaczął wywoływać z szeregu 
jakiegoś jeńca. Znał jego imię albo przezwisko. Z trzeciej czy 
czwartej czwórki wyszedł mężczyzna stosunkowo wysoki 
i potężnie zbudowany. Był niewątpliwie sportowcem upra-
wiającym podnoszenie ciężarów albo zapasy. Oczywiście nie 
wiadomo, czy był to Kazach, czy Uzbek; w każdym razie nie 
wyglądał na Słowianina. Zachęcany gestami i poleceniem do-
wódcy konwoju podszedł do obalonego słupa. Próbował go 
podnieść i zaczął wykrzykiwać, że potrzebuje pomocy. Pa-
trzyłem z odległości ok. 30 metrów. Żadnych wyrazów nie 
rozróżniałem; nie znałem też dostatecznie rosyjskiego. Jed-
nakże gestykulacja grupy Niemców i wywołanego jeńca była 
zupełnie czytelna. Niemcy wezwali drugiego jeńca i polecili 
im podnieść odłamaną część słupa i postawić na ułamanym 
„pniu”, sterczącym z ziemi. Przy okrzykach zachęty patrzącej 
kolumny kolegów, z wielkim trudem dwaj wyznaczeni usta-
wili odłamaną część i chwilę przytrzymywali. Zaraz jednak 

zwaliła się na ziemię. Przy drugiej próbie siłacze raczej sy-
mulowali wysiłek i blok tylko nieco unieśli nad ziemię. Widać 
było, że starania są daremne. W miejscu złamania nastąpiło 
pokruszenie słupa. Nie było równych płaszczyzn; nie było 
możliwe postawienie górnej części w pionie.

Pierwszy z wywołanych jeńców, kiedy stanął do próby pod-
niesienia bloku, wyraźnie się popisywał. Wykonywał typowe 
ruchy sztangisty, który przygotowuje się do podnoszenia. Był 
zadowolony, że może się zaprezentować. Drugi z przywo-
łanych do pomocy jeńców ociągał się i oszczędzał. Widział 
bezcelowość przedsięwzięcia i nie chciał się nadwyrężać. 
Widowisko trwało blisko pół godziny. Potem „Kałmucy” ru-
szyli i poszli do czekającej pracy. Samochód podjechał bliżej 
domu i zrzucił węgiel. Niemiecki szofer i intendent komen-
towali jeszcze wydarzenie. Niewątpliwie sowieccy sportowcy 
z Azji pokazywali swoje możliwości. Jeszcze nie byli osłabieni. 
W niewoli przebywali zapewne stosunkowo krótko. Z powodu 
swoich dalszych obowiązków – o których jeszcze dokładnie 
nie wiedzieli – byli stosunkowo dobrze traktowani i dosta-
tecznie karmieni. W tej kolumnie jenieckiej, którą widywałem, 
mogli być także Tatarzy Krymscy lub poborowi z republik 
i okręgów Kaukazkich Związku Sowieckiego. Wszyscy byli 
muzułmanami. Wydarzenie zapamiętałem, ponieważ złama-
ny słup betonowy leżał następne kilka lat na poboczu ulicy.

Jak wiemy ze wspomnień Czyngiza Daadży, kadrę ofi -
cerską w formowanym Legionie Turkiestańskim, tworzono 
z ludzi posiadających ukończoną szkołę średnią lub studia 
wyższe. Wątpliwe więc, aby obok siłaczy maszerowali w ko-
lumnie „kałmuckiej” – którą oglądałem – jacyś jeńcy z wy-
kształceniem. Pewnie ich już wcześniej odłączono. Jesienią 
1942 obóz koło Anina i Miłosnej zlikwidowano. Czy jeńcy 
z niego zostali podkomendnymi Cz. Daadży w Legionie Tur-
kiestańskim nie wiadomo. Mogli trafi ć do Russkoj Oswobo-
ditielnoj Armii (ROA), dowodzonej przez gen. A. Własowa. 
Ten rozpoczął formować swoje oddziały z jeńców sowieckich 
także pod koniec 1942 roku. W początkach 1945 miał pod 
swoim dowództwem ok. 40 tysięcy żołnierzy. Jak liczny był 
Legion Turkiestański można zapewne dowiedzieć się dzięki 
specjalistycznej literaturze. Nie miał on jednak tylu żołnierzy 
co ROA.

Jan Tyszkiewicz 

Elwis Osmanow 

KAWIARNIE BACHCZYSARAJU
jest XVIII-wiecznym zabytkiem architektonicznym. Sta-
nowi wzniesiony na planie kwadratu kamienny budynek, 
kryty dachówką. Znajduje się na północnym brzegu rzeki 
Czuruk Su [krtat. Çürük Su], naprzeciwko pałacu chańskie-
go i zajmuje niewielki, zaciszny placyk przed wejściem do 
pałacu. 

W roku 1812 „Iskundar” poddany został przebudowie, 
dzięki której główna fasada jednopiętrowego budynku 
kawiarni, bogato dekorowana drewnianymi detalami i ma-
lowidłami, udanie komponowała się z kunsztownie ufor-
mowanym frontowym wejściem chańskiego pałacu. Parter 
i piętro między fasadami północną i zachodnią rozdzielono 
pokrytym dachówką okapem. Głęboki okap parteru na ca-
łej swojej długości opiera się na drewnianych kolumnach, 
tworząc krytą galerię. Architektura piętra odznacza się 
nisko zwisającym skrzydłem dachu wyłożonego dachów-
ką, które spoczywa na drewnianych kolumnach. Balaski 

Bachczysaraj, jedno z najstarszych miast na Krymie, został 
założony w pierwszej ćwierci XVI w. Publiczne zabudowa-
nia miasta z XVI–XVIII w. miały tradycyjne dla muzułmań-
skich miast formy architektoniczne oraz przeznaczenie. 
Były to tureckie łaźnie, fontanny i kawiarnie, odgrywające 
ważną rolę w życiu każdego muzułmanina. Handlowy cha-
rakter miasta podkreślały właśnie kawiarnie oraz targowe 
kramy, stanowiące wielokroć część budynków mieszkal-
nych i znajdujące się zazwyczaj w pobliżu rynków.

 Kawiarnie były dla mieszkańców miejscem wieczorne-
go odpoczynku. Akademik Peter Simon von Pallas (1741–
1811) zauważył, że „w mieście jest 17 tatarskich kawiarni”. 
„W Bachczysaraju, poza chańskim pałacem, równie duże 
zainteresowanie wzbudzają kawiarnie, na których dzie-
dzińcach zainstalowano fontanny i upiększono altanami”. 

Kawiarniany dom, kawehana [krtat. qawehane] „Isku-
dar”, co w tłumaczeniu z farsi oznacza „nocleg”, „postój”, 
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wzdłuż dolnej części kolumn tworzą ogrodzony placyk wi-
doczny z pietra. Wejście na piętro w roku 1869 prowadzi-
ło po zewnętrznych drewnianych schodach na zachodniej 
ścianie. W początkach XX w. kawehana cieszyła się wiel-
ką popularnością i była jedną z najlepszych pijalni kawy 
w mieście.

W latach 30. budynek przebudowano i umieszczo-
no w nim rejonowy wy-
dział edukacji publicznej, 
a w roku 1960 była ka-
wiarnia przeznaczona zo-
stała na cele mieszkalne. 
W roku 1984 kawehana 
uznana została za zaby-
tek architektury. Pod ko-
niec lat 90. wymagała już 
wykonania prac remonto-
wych. W latach 2003–2004 
przeprowadzono działania 
zabezpieczające oraz re-
montowo-konserwatorskie. 
Obecnie w dawnej kawiar-
ni znajdują się strukturalne 
działy bachczysarajskiego 
muzeum-skansenu.

Po ustanowieniu w roku 
1870 samorządu miejskie-
go, bachczysarajscy kupcy 
pragnący otwarcia kawiarni 
musieli kierować do władz 
miejskich prośbę o ze-
zwolenie na to, wskazując 
miejsce, na którym zosta-
nie postawiony budynek. 
Kawehany były w dwóch 
rodzajach: pierwsza dla 
murzów i bogatych kup-
ców w pięknych pomiesz-
czeniach dobrej zabudowy, 
druga natomiast dla po-
zostałych osób. Czyniono 
tak w celu ustalenia podat-
ku akcyzowego na rzecz 
miasta. Zgodnie z „Po-
stanowieniem o przedsię-
biorstwach szynkarskich” 
kawiarnie należały do kate-
gorii B, czyli bez sprzeda-
ży napojów wyskokowych. 
Zakłady te mogły powsta-
wać wzdłuż ulicy Bazarowej, od kwartału [krtat. maalle] 
Sałaczyk Asma-Kuju [krtat. Salaçıq Asma Küyü] do zbiegu 
z Jani-Maalle [krtat. Yañı Maalle].

Kupiec II gildii Abdułganij-ogły z parafi i Janğan-Dżami 
[krtat. Yanğan Cami]w okolicy Szajtan Czorme [krtat. Şay-
tan Çorme], planował wyremontować zniszczony sklep 
z kawiarnią na pierwszym piętrze. Stosowne zezwolenie 
zostało wydane 6 czerwca 1881 roku. 

Mieszczanin Dżemil Mustafa-oglu zwrócił się do władz 
miejskich o wydanie mu zezwolenia na handel kawą w pa-
rafi i Jani-Maalle. Adżi Abibułła-efendi skierował prośbę do 
urzędu o zgodę na budowę kawiarni i domu zajezdnego 
w parafi i Arsłan-Aga [krtat. Arslan Aga]. W marcu 1905 
roku przedstawił plan postawienia proponowanych budyn-
ków i otrzymał pozwolenie. 

Spadkobiercy Mikołaja Papazułowa zabiegali w urzędzie 
o zezwolenie na prowadzenie kawiarni z domem zajezd-

nym na starym miejscu, w parafi i Arsłan-Aga. Stara zabu-
dowa spłonęła doszczętnie podczas pożaru, który nastąpił 
w kwietniu 1905 roku. Zgodę władz miejskich otrzymali 4 
czerwca 1905 roku z nakazem przestrzegania zasad bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego.

Otwieranie takich lokali było przywilejem nie tylko 
mieszkańców Bachczysaraju. Także ludzie z innych miast 

mogli zakładać placów-
ki handlowe, wynajmując 
pomieszczenia od miej-
scowych. Mieszczanin 
z Eupatorii [krtat. Kezlev] 
Abduł Mustafa-oglu zwró-
cił się do władz miejskich 
o zezwolenie na otwarcie 
kawiarni w parafi i Arsłan-
-Aga, w domu bachczy-
sarajskiego mieszczanina 
Ozenbaszłego. Wasilij Pon-
dariew z guberni kurskiej 
starał się o zezwolenie na 
otwarcie herbaciarni i ka-
wiarni w domu kupca Czu-
bukczego.

W zasobach bachczysa-
rajskiego urzędu zdarzają 
się przypadki odkrywania 
całego wytwórstwa ręko-
dzielniczego. Mieszczanin 
z Odessy, Paweł Kruglikow, 
otworzył zakład przemy-
słowy w domu bachczysa-
rajskiego mieszczanina Ko-
nowałowa, „wytwarzający 
przybory kawowe ręcznej 
roboty, z pracownikami 
w liczbie czterech osób”. 
Obywatel S. T. Topałow 
poprosił o wydanie po-
zwolenia na mielenie kawy 
w jego własnym pomiesz-
czeniu handlowym w Bach-
czysaraju, w domu będą-
cym karaimskim wakufem 
przy ulicy Ucz-Kapa nr 11.

Kawehany stanowi-
ły ważne kompozycyjne 
elementy kwartałów mia-
sta i przyczyniały się do 
zachowania historycznej 

struktury z postępującym rozwojem przyjętych w XVI–XVII 
w. zasad architektonicznych. 

Elwis Osmanow 

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 
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Współczesny widok kawehany Iskudar.

Plac przed wejściem do chańskiego pałacu. Po lewej stronie budynek 
kawiarni z charakterystycznym okapem. Pierwsza połowa XIX w.
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Eviñ tar olsa da, göñlüñ bol olsun.
Choćby twój dom był ciasny, niech serce będzie 
ogromne.

Fukareniñ baylığı – sağlığıdır.
Majątkiem biedaka – jego zdrowie.

Hayırsız bulut deñize yağar.
Podła chmura spuści deszcz do morza.

İçseñ iç, aqılıñnı içme. 
Pij, jak masz pić, ale nie wypij rozumu.

Kelgenge ket denilmez.
Nie mówi się „idź” do gościa.

Köz körmek içün,
Aqıl bilmek içün.
Oczy są po to, żeby widziały,
A rozum po to, żeby wiedział.

Mollanıñ aytqanını yap, yapqanını yapma.
Rób to, co mówi mułła, nie rób tego, co robi.

Musafi r musafi rni az etmez,
Qonaqbay – ekisini de.
Gość nie lubi gościa,
Gospodarz – żadnego z nich.

Musafi r umdığını yemez, buldığını yer.
Gość je, co mu dadzą, a nie to, na co liczył.

Musafi rçen ev bereketli olur.
W domu, gdzie kocha się gości, zagości dostatek.

Oylanmay uçqan, qonmağa tal tapmaz.
Kto nie pomyśli, zanim zerwie się do lotu, ten nie 
znajdzie gałęzi, by usiąść.

Qade kimde, keyf onda.
Kto ma kielich, ten ma radość. 

Qapı açıq olsa da sorap kir.
Choćby drzwi otwarte były, pytaj zanim wejdziesz.

Qatırğa „Babañ kim?” degenler,
„At dayımdır” degen.
Zapytali muła: „Kim jest twój ojciec?”,
Odrzekł: „Mam wuja – konia”.

Qoy köpeksiz olmaz.
Nie pożyje bez psa owca.

Quş yuvada körgenini küter. 
Ptak robi to, czego się nauczył w gnieździe.

Zekeriya Karadavut, Kırım Tatar Folkloru, 
Kömen Yayınları, Konya 2013 

Wybór i tłumaczenie z jez. krymskotatarskiego: 
Grażyna Zając 

Aç ayuv oynamaz.
Głodny niedźwiedź nie zatańczy.

Aç it qattı tişler.
Głodny pies mocno kąsa.

Aç qadrini toq bilmez.
Losu głodnego nie zna syty.

Aç tilkiniñ tüşüne tavuq kelir.
Głodny lis śni o kurze.

Ana-babağa ne yapsañ, aldıña şu kelir.
Co uczynisz ojcu, matce – przyjdzie i na ciebie.

Anañ-babañ sağ ekende ürmet et, 
Ölgenden soñ ziyaret et.
Szanuj ojca i matkę za życia,
Odwiedzaj, gdy umrą.

Aqıl,  yarı baylıq.
Rozum to połowa bogactwa.

Aqıl yaşta değil, baştadır.
Mądrość nie w wieku, a w głowie.

Aqıldan artıq baylıq yoq.
Nie ma bogactwa nad rozum.

Aqılsız dostıñ olğance, aqıllı düşmanıñ olsun. 
Lepszy mądry wróg niż głupi przyjaciel.

Aqılsız özü utanmaz, soyu utanır.
Głupi się nie wstydzi, za niego ród się wstydzi. 

Atıñ yahşi olsa, yolıñ qısqa olur.
Dobry koń – krótka droga.

Balanı beşikte öğret.
Ucz dziecko już w kołysce.

Balanı erkeleseñ başıña miner.
Jak rozpuścisz dziecko, wejdzie ci na głowę.

Baynıñ horazı da qozlar.
Bogatemu to i kogut jajka znosi.

Baynıñ kelini olğance, fuqareniñ qızı ol.
Lepiej być córką biedaka niż synową bogacza.

Bir buluttan qar da yağar, yağmur da.
Z jednej chmury i śnieg spadnie, i deszcz.

Borcğa içken eki kere sarğuşlanır.
Kto pije na kredyt, podwójnie się upije.

Çağırılmağan yerge barma,
Çağırılğan yerden qalma.
Nie idź, gdzie cię nie proszą,
Nie przesiaduj, gdzie cię zaproszą.

Edep bazarda satılmaz.
Dobrych obyczajów nie kupisz na targu.
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Dżafer Sejdamat 

WSPOMNIENIA (18)
SPRAWA UKRAINY 
Wynnyczenko nie obudził w nas zaufania tak jak Szulgin, 
z drugiej strony nie pozostawił też wrażenia, że tak jak 
Hruszewski jest człowiekiem, który dla interesu narodowe-
go bez wątpienia użyje wszelkich środków. 

W czasie podróży nie udało się nam złożyć wizyty w Pe-
tlurze. Przeważnie był poza stolicą – Kijowem, częściej 
niż w rządowych biurach przebywał wśród żołnierzy. Po-
znałem go później – wywarł na mnie wrażenie człowieka, 
który bardziej od innych całym sercem jest przywiązany 
do idei niepodległej Ukrainy. Pamiętam go jako człowieka 
serdeczniejszego od innych. 

Takiej wytrwałości i wiary, jakie dostrzegłem zwłaszcza 
pośród inteligencji i młodzieży przybyłej z austriackiego 
Lwowa, nie spotkaliśmy u Ukraińców wychowanych w oto-
czeniu rosyjskim. Pośród wszystkich narodów żyjących 
w Austrii tendencje narodowościowe były bardzo mocne – 
fakt ten, a szczególnie niepodległościowe ruchy Polaków, 
bez wątpienia w dużej mierze wpłynęły na tę młodzież. 
Niestety, w owych dniach nie znaliśmy dogłębnie polskie-
go ruchu narodowościowego, szczególnie działalności Pił-
sudskiego. Wtedy w Kijowie nie było okazji, aby ten ruch 
poznać. 

Idea niepodległości Ukrainy nie mogła być wówczas 
otwarcie wyrażana, więc lud ukraiński nie postrzegał jej 
w sposób jasny. Zresztą ukraiński chłop nie był w stanie 
spojrzeć pozytywnie na tę ideę, z należytą uwagą. Ukra-
ińcom, poprzez religię i długą niewolę zbliżoną do po-
krewnych im językowo Rosjan, i aż nadto wystawionym 
na wpływy rosyjskich publikacji i agitacji – nie było łatwo 
wzbudzić w sobie wrogość do Rosjan i zapragnąć wyzwo-
lenia się od nich. Chłop ukraiński myślał realistycznie, 
bezgranicznie przywiązany do własnej korzyści, miał men-
talność, nakazującą mu przede wszystkim chronić własną 
osobę – narodowy ruch ukraiński widział jako rzecz nie-
bezpieczną, więc – dla siebie szkodliwą. Czynnikiem, który 
później w nieoczekiwany sposób wzmocnił ruch ukraiński, 
stała się perspektywa dojścia do władzy bolszewików. Bol-
szewicy nie uznawali religii, chcieli zburzyć instytucję wła-
sności ziemi, występowali przeciwko rosyjskiemu ludowi 
– w tej sytuacji chłop ukraiński nie widział już przeszko-
dy, która mogłaby powstrzymać Ukraińców od wystąpie-
nia przeciw bolszewikom. Wiele ukraińskich wydawnictw, 
które kupiliśmy, przekonało nas, że możliwości stworzone 
przez Austriaków bardzo wspomogły Ukraińców działają-
cych w Europie. W owym czasie sprawa ukraińska stała 
bez wątpienia mocniej za granicą niż na rosyjskiej Ukra-
inie. Centrum tej działalności był Lwów. W drukowanych 
tam książkach znaleźliśmy mapy Ukrainy, na których nasz 
półwysep był podzielony na dwoje linią przechodzącą od 
Kaff y do Gozlewe. Północna część była oznaczona barwa-
mi ukraińskimi. Zanim jeszcze zdobyliśmy te publikacje, 
taką mapę zobaczyliśmy na ścianie poczekalni, gdy po-
szliśmy złożyć wizytę Winnyczence. Powiedziałem wtedy 
Ahmedowi, aby zabrał tę mapę. Nie odważył się. Wtedy ja 
zerwałem mapę i schowałem. Potem w naszej walce nie-
podległościowej stała się bardzo pożyteczna. Chociaż póź-
niej znaleźliśmy, jak wspominałem, taką samą drugą mapę 
w książkach, nie było nam dane tamtą oddać. Wiem, że 

postąpiłem niewłaściwie, nie mogłem jednak jej nie wziąć. 
W owej chwili nie mogłem nawet myśleć. Wtedy ta linia, 
dzieląca Krym na dwoje, wydawała mi się tasakiem rzeźni-
ka rozdzierającym ciało mego kraju...

Z publikacji, które dostaliśmy w czasie kontaktów 
z przedstawicielami ukraińskiej inteligencji w Kijowie, wy-
robiliśmy sobie pogląd, jak wielkie znaczenie miały dla 
Ukraińców zagadnienia ekonomiczne. Wraz z Ahmedem 
doszliśmy do wniosku, że niektórzy Ukraińcy reprezentują 
bardzo skrajne poglądy, gdy analizowaliśmy ich twierdze-
nia, że Kijów zastąpi Moskwę, dochodziliśmy do przekona-
nia, że waga, jaką przykładają do sytuacji ekonomicznej, 
wynika nie tyle z rzeczywistego rozwoju ich kraju co z fak-
tu, iż jest to przydatne dla ich ekspansjonistycznych dążeń. 
Ukraina była bogatsza od Rosji. To miał być fundament za-
pewniający Ukrainie pod każdym względem przewagę nad 
Rosją. Ukraina miała się wzmocnić, rozszerzyć i odegrać 
centralną rolę – bardziej poprzez owe ekonomiczne możli-
wości, a nie dzięki swej kulturze i licznej populacji...

Aż do powrotu na Krym z Ahmedem analizowaliśmy na-
sze ukraińskie wrażenia. „Sprawa ukraińska” – jeśli idzie 
o zachwianie pozycji Moskwy, bez wątpienia byłaby dla 
nas korzystna. Jednakże podejście do sprawy Krymu i chęć 
przejęcia roli Moskwy – niepokoiły nas... Nasza analitycz-
na podróż do Kijowa nie tylko nie zmniejszyła naszego nie-
pokoju, wręcz przeciwnie, spowodowała, że zrozumieliśmy 
nowe i przerażające nieszczęście, które czekać nas miało 
w przyszłości. 

ECHA ARESZTOWANIA CZELEBIEGO 
DŻIHANA
Do Akmesdżit przybyliśmy wczesnym rankiem. Poszliśmy 
prosto do drukarni. Tam od przyjaciół dowiedzieliśmy się, 
że Czelebi Dżihan został aresztowany 23 lipca i że wyda-
rzenie to wzburzyło cały Krym, że ponad 10 tysięcy krym-
skich wieśniaków różnymi środkami lokomocji, z różnych 
stron półwyspu nadciągnęło do Akmesdżit, obległo urząd 
gubernatora, i władze w tej sytuacji zostały zmuszone 
uwolnić Czelebiego Dżihana... Dowiedzieliśmy się, że na-
sza ludność otoczyła stację, wyniosła Czelebiego Dżihana 
na własnych ramionach z wagonu... Ludzie nieśli go tak aż 
do Centralnego Komitetu Wykonawczego, Czelebi Dżihan 
zaś tam – według informacji – wygłosił płomienne prze-
mówienie. W drukarni pożywiliśmy się słynnymi krymskimi 
obwarzankami, zwanymi kalacz, wypiliśmy herbatę, prze-
rzuciliśmy gazety i natychmiast poszliśmy do domu Czele-
biego Dżihana. 

Słuchaliśmy jego opowieści p aresztowaniu, o zdarze-
niach, które wydarzyły się podczas naszej nieobecności. 
Opowiadał skrótowo, przede wszystkim chciał się dowie-
dzieć o naszych wrażeniach z podróży na Ukrainę. Właści-
wie był zadowolony, że go aresztowali – wydarzenie to bo-
wiem ukazało jedność i zdecydowanie naszego ludu. Taka 
postawa ludności natchnęła Czelebiego Dżihana wielką 
nadzieją. 

Nasz Centralny Komitet Wykonawczy, a w nim przede 
wszystkim Sejt Dżelili Hattat, przeżywał wtedy gorące 
dni: zmobilizował wszystkie nasze lokalne komitety, po-
stawił na nogi cały nasz lud. Czelebiego Dżihana aresz-
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towano 23 lipca, a 24 lipca wieczorem delegaci z całego 
Krymu zebrali się w Akmesdżit w budynku Komitetu 
Centralnego i jednoznacznie zażądali od rządu Kieren-
skiego natychmiastowego uwolnienia Czelebiego Dżi-
hana i dymisji Bogdanowa. 24 lipca ze wszystkich stron 
Krymu oprócz delegatów zaczęli napływać do Akmesdżit 
wieśniacy. Wieść o aresztowaniu posłano też do muzuł-
manów kazańskich i na Kaukaz, tamtejsi muzułmanie 25 
lipca za pośrednictwem ofi cjalnych organów rozpoczę-
li kampanię informującą rząd, prasę i opinię publiczną 
o tym bezprawnym i brutalnym wydarzeniu. 

Równocześnie w Kazaniu odbywał się Drugi Kongres 
Muzułmański oraz kongresy ulemów i żołnierzy. Na wszyst-
kich trzech tych zjazdach miała być ogłoszona wspólnie 
polityczna autonomia „Turkotatarskich Muzułmanów Środ-
kowej Rosji i Syberii”. Przewodniczący owych trzech po-
łączonych gremiów Bunjamin Ahtemow wysłał do rządu 
Kierenskiego ofi cjalny, ostry w tonie telegram, w którym 
znalazły się takie oto sformułowania: „Domagamy się na-
tychmiastowego opublikowania powodów aresztowania 
i bezwzględnego pociągnięcia do odpowiedzialności lo-
kalnych funkcjonariuszy, którzy dopuścili się sprzecznego 
z prawem działania, domagamy się natychmiastowego 
zwolnienia uwięzionych, równocześnie stwierdzamy, że 
wzmiankowane aresztowanie rosyjskich muzułmanów bę-
dzie uznane za działanie wsteczne i reakcyjne wobec re-
wolucji”.

Ponadto Bunjamin Ahmetow również słownie interwe-
niował w rządzie w Petersburgu. O tym wszystkim został 
telegrafi cznie powiadomiony nasz Centralny Komitet Wy-
konawczy. Taki rozwój sytuacji dodał sił naszemu ludowi 
i wielce wzmógł jego entuzjazm. 

Czelebi Dżihan, opowiedziawszy o swym aresztowa-
niu i jego skutkach, stwierdził, że obecnie Komitet stoi 
wobec zagadnienia usunięcia Bogdanowa i że konieczną 
jest rzeczą, aby niezawodnie to zrealizować. Następnie 
poinformował, że nasz Komitet zbierze się tej samej nocy 
w urzędzie gubernatorskim a Akmesdżit i dokona wyboru 
delegatów na wielki mityng, którego zadaniem będzie po-
wołanie Komitetu Obrony Ojczyzny i Rewolucji. 

W skrócie opowiedzieliśmy Czelebiemu Dżihanowi, co 
zobaczyliśmy i usłyszeli na Ukrainie. Kiedy pokazałem mu 
mapę przywiezioną przez nas z Kijowa, pobladł, zaczął nie-
ruchomo wpatrywać się w nią, rysy jego stężały. „Znów 
mamy przed sobą imperializm...” Były to słowa bojowca 
– zdecydowanego, pełnego wiary, którego niezłomność 
i zdecydowana wola zwycięstwa były napięte do granic 
ostateczności. Mówił: „Jeszcze bardziej będziemy pilno-
wać naszej sprawy. Będziemy jeszcze bardziej zjednoczeni 
i jeszcze szybciej wzrośniemy w moc”. Zdecydowaliśmy, 
aby nasze obserwacje z Ukrainy przekazać Komitetowi, 
a także, aby zademonstrować tam wspomnianą mapę. Ta 
mapa, pokazująca stosunki etnografi czne, nie była zgodna 
z prawdą. Na północy Krymu mieszkało bardzo niewielu 
Ukraińców i nigdzie nie stanowili większości. Oznaczało 
to, że mapa, oparta na kłamstwie, miała pełnić funkcję po-
lityczną. To było dla nas ważne. Musieliśmy poinformować 
o tym nasz Komitet. 

Po wyjściu od Czelebiego Dżihana poszedłem do zarzą-
du Fundacji. Spotkałem się z Seytem Dżelilem Hattatem, 
dowiedziałem się, jak wygląda sytuacja u Rosjan. Posze-
dłem też do redakcji gazety Millet i odbyłem rozmowy na 
temat sytuacji ogólnej, rozwoju wydarzeń na Ukrainie i de-
cyzji, jakie powinniśmy podjąć w Komitecie. 

Skoro nasza sytuacja stała się gorąca i powodująca za-
troskanie, Dżafer Ablajew, który natychmiast przybył do 
Akmesdżit z Jałty, przywiózł z sobą też Iskandera Ahme-

dowa. Spotkaliśmy się na obiedzie i rozmawialiśmy aż do 
popołudniowego zebrania naszego Komitetu Centralnego. 
Na zebranie przybyli przedstawiciele nie tylko z Jałty, ale 
także z Gozlewe, Kaff y, Kerczu i Dżankoj. 

ZEBRANIE KOMITETU 
Zebranie naszego Komitetu stało się historycznym wyda-
rzeniem. Uchwaliliśmy następujące oskarżenia:

„Komitet Wykonawczy Muzułmanów Krymu niniejszym 
oskarża Komisarza Gubernialnego Bogdanowa w następu-
jących kwestiach:

1. Wypadki anarchii, które miały w Melitopolu, zostały 
spowodowane jedynie niedbalstwem i niedołęstwem Bog-
danowa. Czy Bogdanow miał informacje, że w Melitopolu 
może zaistnieć anarchia? Jeśli miał, to jakie przedsięwziął 
środki dla zapobieżenia jej? Żądamy, aby złożył wyjaśnie-
nia w tym zakresie. 

2. Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Muzułma-
nów Krymu, jeszcze w maju biorąc pod uwagę możliwość 
anarchii w Rosji i na Krymie, zażądał zajęcia się tą kwestią 
i przedsięwzięcia koniecznych kroków zapobiegawczych. 
Równocześnie zwrócił się z prośbą do odpowiednich or-
ganów, aby sprowadzić na Krym krymski pułk kawalerii. 
Jednakże Bogdanow nie wziął pod uwagę wzmiankowanej 
prośby przewodniczącego Komitetu Muzułmanów i działał 
w przeciwnym kierunku – aby pułku kawalerii na Krym nie 
sprowadzać. 

3. Wypadek z 24 lipca, czyli aresztowanie muftiego Kry-
mu, będącego równocześnie przewodniczącym Komitetu 
Muzułmanów Krymu, jest plonem działań Bogdanowa. Wy-
darzenie to mogło łatwo rozniecić anarchię. Dzięki przewi-
dującemu i rozważnemu działaniu krymskich muzułmanów 
oraz ostrożnemu działaniu organizacji rewolucyjnej zapo-
biegnięto anarchii. 

4. Ogół krymskich muzułmanów tak jak wówczas jedno-
ścią głosów zadeklarował brak zaufania dla Bogdanowa, 
tak i teraz reprezentuje taki sam pogląd. Jeżeli idea współ-
pracy wszystkich narodów, zamieszkujących Rosję jest na-
dal aktualna, w obecnych warunkach konieczne jest, by 
Bogdanow i urzędnicy administracji podzielający jego po-
glądy, nie pozostawali dalej na swych stanowiskach. 

5. Bogdanow, ponieważ jest rzeczywistym członkiem 
kadetów (legalnej partii carskiej), musi działać według 
programu tejże partii. Program ten zaś jest sprzeczny 
z rewolucją i prawdziwą demokracją. W tej sytuacji nie 
widzimy możliwości, aby jakakolwiek partia socjalistyczna 
współpracowała z kadetami. 

6. W gorących chwilach, które przeżywamy, konieczne 
jest wzajemne zaufanie i jedność między organizacjami. 
Muzułmanie – ponieważ nie ufają Bogdanowowi – dopó-
ki pozostanie on na stanowisku komisarza gubernialnego 
i będzie członkiem Komitetu Obrony Ojczyzny i Rewolu-
cji, nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za wypadki 
wynikające z niemocy i dezorientacji Bogdanowa. W tej 
sytuacji nie pozostaniemy w strukturach organizacji. Anar-
chii zapobiegniemy własnymi siłami, będziemy się starać 
niezależnie bronić rewolucji i wolności... (patrz: Gok Baj-
rak altynda Milli Faalijet (Narodowy Ruch pod Błękitnym 
Sztandarem), s. 34–36, A.K. Hatif,

ISTANBUL 1341
Dokonano wyboru komisji dla przedstawienia argumenta-
cji za przyjęciem tego oskarżenia na zebraniu, które miało 

1 Rok według kalendarza muzułmańskiego, a 1917 według kalendarza 
gregoriańskiego.
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się odbyć w biurze gubernialnym w dniu 31 października. 
Na przewodniczącego komisji wybrano mnie, na człon-
ków: Sejta Dżelila Hattata, Ahmeta Ozenbaszłego, Tin-
czerowa i Alego Badaninskiego. Ponieważ Tinczerow i Ali 
Badaninski mieli wielu znajomych wśród rosyjskich rewo-
lucjonistów i rosyjskiej inteligencji, a poza tym uczestni-
czyli w wydarzeniach roku 1905 i byli znani jako socjaliści, 
szczególnie ważne było dla nas, aby znaleźli się w składzie 
komisji. Był to bardzo trafny pomysł. 

Po przyjęciu tego oskarżenia, ja i Ahmet Ozenbaszły 
zdaliśmy relację z naszej podróży na Ukrainę. Mapa, któ-
rą zaprezentowałem, wywarła we wszystkich członkach 
Komitetu bolesne doznania. Szczególnie w owej chwili 
odczuliśmy utratę niepodległości, przymusową emigrację 
setek tysięcy rodaków z naszej pięknej jak raj ojczyzny, po-
zbawienie nas politycznego i cywilizacyjnego rozwoju. To 
jednak nas nie złamało – wręcz przeciwnie. Zdaliśmy sobie 
sprawę, że musimy jeszcze więcej pracować, jeszcze pilniej 
zebrać siłę militarną i doprowadzić nasz naród do jeszcze 
większej zwartości i entuzjazmu. Bez wątpienia bardziej 
niż inni byliśmy zadowoleni, że Ukraińcy stają się poli-
tycznym podmiotem jako naród odrębny od Rosjan. Nie 
wstrząsnęła nami możliwość, że być może staną przeciwko 
nam. Mieliśmy nadzieję, że zdołamy przekonać Ukraińców 
do uznania naszych praw. 

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania towarzyszy Czele-
bi Dżihan, streściwszy nasze rozmowy na Ukrainie i ogólną 
sytuację w żywych i zdecydowanych słowach opowiedział, 
jak bardzo ważne jest ożywienie ruchu narodowo-poli-
tycznego, ukonstytuowanie się naszego Komitetu Wyko-
nawczego i doniosłość kwestii ukraińskiej. Zdecydowanie 
podkreślił, że tak jak każdy naród pragnący chronić siebie 
i swoje prawa, tak i my nie mamy innej drogi, jak tylko to 
właśnie czynić. Stwierdził, że podróż na Ukrainę odbyliśmy 
we właściwym czasie i że w ten sposób powinniśmy wła-
śnie ściśle i konkretnie wykazywać zainteresowanie bieżą-
cą sytuacją. Na zakończenie przekazał nam podziękowanie 
za nasze dokonania i zamknął obrady. 

ZEBRANIE W URZĘDZIE GUBERNIALNYM 
– SPRAWA BOGDANOWA
Na zebranie w urzędzie gubernialnym w dniu 31 październi-
ka komisarz oskarżał nasz Komitet i nas o zorganizowanie 
spisku przeciwko Rosji. Twierdzono, że naszym naczelnym 
celem nie było zapobieżenie anarchii poprzez zorgani-
zowanie sił zbrojnych, lecz oderwanie Krymu od Rosji. 
Bogdanow rzucał ku nam najcięższe oskarżenia, z przeję-
ciem roztrząsając zorganizowanie przez nas Centralnego 
Komitetu Wykonawczego, fakt, iż nie przyłączyliśmy się 
do rosyjskich partii, że wybraliśmy na przewodniczącego 
Komitetu Wykonawczego tę samą osobę, co na muftiego, 
którego osoba miała rzekomo nasze sprawy maskować 
i chronić. Bogdanow, aby wbić pomiędzy nas klin, rzucał 
ciężkie oskarżenia, że ten tajny cel mają właśnie na myśli 
ci, którzy zdobyli wykształcenie w Turcji, twierdził, że nasz 
Komitet i ogół tatarskich rewolucjonistów jeszcze tego nie 
rozumieją. Wówczas mniej skłanialiśmy się ku przypusz-
czeniu, że Bogdanow bierze te oskarżenia z raportów swej 
tajnej organizacji, bardziej przypuszczaliśmy, że robi to 
po to, aby cały żywioł rosyjski zjednoczyć przeciwko nam. 
Prawdziwe oblicze sprawy poznaliśmy później, kiedy nasz 
brat, polski Tatar Arsłan Mirza Kryczyński, przybyły na 
Krym w 1918 r. w czasie okupacji niemieckiej, przewerto-
wał tajne akta rządu krymskiego i znalazł w papierach taj-
nej organizacji rosyjskiej donos Abbasa Mirzy Szirinskiego 
na nasz Komitet i Czelebiego Dżihana. Tenże Arsłan Mirza 

Kryczyński, w 1918 r. w Baku opublikował dzieło pt. Hudut 
ejaletlerinde Rus sijaseti (Polityka rosyjska na rubieżach), 
dedykowane świętej pamięci niezapomnianego Czelebiego 
Dżihana; w pracy tej przedstawił pełne teksty wszystkich 
donosów dostarczonych rosyjskiej tajnej policji. Donosy te 
dotyczyły okresu od roku 1788 aż do aresztowania Czele-
biego Dżihana. W książce na stronach 289–299 znajdują 
się doniesienia odnoszące się do aresztowania Czelebiego 
Dżihana. Pomiędzy tymi denuncjacjami znajduje się jedna 
– podpisana przez Abbasa Szirinskiego, przekazana Biuru 
Wywiadu Wojskowego z centralą w Sewastopolu... Dowie-
dziawszy się o tym, zrozumieliśmy, dlaczego Abbas odmó-
wił swego czasu współpracy z nami, dlaczego zamieszczał 
w rosyjskich gazetach najpodlejsze oskarżenia przeciwko 
nam, i w końcu – dlaczego popełnił samobójstwo, rzucając 
się pod pociąg. 

Kiedy Bogdanow zakończył obronę swych tez albo inny-
mi słowami – swoje oskarżenia, odczytano decyzję komisji, 
której przewodniczył gen. Rozwadorski (około połowy lip-
ca przybyły z Odessy do Akmesdżit i ofi cjalnie prowadzą-
cy śledztwo w sprawie aresztowania Czelebiego Dżihana), 
a składającej się z przedstawicieli komitetów żołnierskich 
frontu rumuńskiego, fl oty sewastopolskiej i czarnomor-
skiej, a także z Krawczenki – przewodniczącego wojsko-
wej strefy w Akmesdżit. W decyzji tej była mowa, że gu-
bernatorstwo „w związku z zaistniałą potrzebą” zażądało 
od wojskowej dyrekcji bezpieczeństwa w Sewastopolu 
aresztowania Czelebiego Dżihana oraz że został on zwol-
niony, by uniknąć pogwałcenia porządku publicznego. Nie 
dotknięto istoty rzeczy: czy skierowane przeciw Czelebie-
mu Dżihanowi oskarżenia były, czy nie były słuszne. Gdy 
tylko odczytano dokument, powiedziałem do będącego 
obok Sejta Dżelila Hattata, aby zaprezentował takie oto 
nasze stanowisko: „Odczytany dokument nie rozwiązuje 
zasadniczego problemu, co dowodzi, że cała sprawa jest 
prowokacją. Czy Czelebi Dżihan jest winien? Dlaczego nie 
powiedziano „tak” lub „nie”? Ponieważ jest niewinny – ale 
do tego nie mogą się przyznać. Poza tym – komisja zebrała 
się, by przeanalizować zarzuty kierowane ku naszemu mu-
ftiemu – mimo to nie zaproponowano, aby choć jeden z jej 
członków był od nas. To dowodzi, że jesteście nastawieniu 
do nas negatywnie i z uprzedzeniem. W związku z tym nie 
tylko nie przyjmujemy do wiadomości tej decyzji wydanej 
przez komisję, w której nie mieliśmy przedstawiciela, ale 
i nie weźmiemy udziału w dyskusji nad tą decyzją”. Na-
stępnie Ahmet Ozenbaszły odczytał nasze oskarżenie i de-
cyzje naszego komitetu. Dla złożenia odnośnych wyjaśnień 
ja zabrałem głos. Moja mowa trwała ponad godzinę, prze-
prowadziłem krytykę oskarżeń Bogdanowa, skierowanych 
przeciwko naszemu Komitetowi Centralnemu, a szczegól-
nie przeciw naszym inteligentom wykształconym w Turcji. 
Moje wystąpienie wywarło dobre wrażenie na części przed-
stawicieli socjalistów i bolszewików. 

Dżafer Sejdamet 
Tłumaczenie z jęz. tureckiego: Antoni Sarkady 

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

Archiwum Muzeum Tatarskiego w Bachczysaraju 
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