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Mychajło Jakubowycz

TATARSKA WYSTAWA W OSTROGU
Na Uniwersytecie Narodowym Akademia 
Ostrogska w Ostrogu (Ukraina) 21 kwiet-
nia 2018 roku otwarta została wystawa 
„Tradycje i współczesność Tatarów – pol-
skich muzułmanów”1. Jak powiedzieli or-
ganizatorzy, prezentacja była możliwa 
dzięki współpracy z polskim minister-
stwem spraw zagranicznych. Plansze 
wystawy przygotowane zostały w roku 
2017 przez Muzułmański Związek Religij-
ny w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Mu-
zeum Podlaskie w Białymstoku, według 
koncepcji Lucyny Lesisz i Barbary Pawlic-
-Miśkiewicz. Wystawiana była z wielkim 
powodzeniem w Polsce, a także poza jej 
granicami, m.in. w Katarze, Kazachstanie 
oraz Turcji. Kilka miesięcy temu gościła 
w ukraińskiej stolicy – Kijowie. 

Najważniejszymi i najbardziej cha-
rakterystycznymi artefaktami polskich 
Tatarów, z którymi można zapoznać się 
na wystawie, są księgi religijne, przede 
wszystkim rękopiśmienny Koran. Waż-
nym osiągnięciem są również chamaiły – zbiory modlitwy, 
opracowane przez imamów na rozliczne życiowe okazje. 
Zapisywano je arabskimi literami, ale fonetycznie przeka-
zywały język polski oraz białoruski. Dwadzieścia stanowisk 
przedstawia zwiedzającym historię społeczności tatarskiej 
na ziemiach polskich, specyfi kę ich kultury i religii, tatarskie 
zwyczaje i tradycje, a także aktualną sytuację wspólnoty.

Jak powiedziała dyrektor muzeum Akademii Ostrogskiej 
Anastazja Heleniuk, wystawa ma istotne znaczenie dla kul-
turalno-historycznego życia Ostrogszczyzny, ma charakter 
edukacyjny, przypomina o życiu Tatarów, którzy odegra-
li znaczącą rolę w historycznym formowaniu się Ostroga. 
Na zamieszczonych na planszach zdjęciach przedstawiono 
dzieje polskich Tatarów, ich kulturalną i religijną specyfi kę. 
Dzięki temu każdy oglądający może w przystępnej formie 
odkryć dla siebie nową stronicę historii.

Co ciekawe, ekspozycje połączono z wykorzystaniem ma-
teriałów z różnych polskich muzeów, w tym zestawieniu pre-
zentowanych po raz pierwszy. Wystawa daje szeroki obraz 
codziennego życia, światopoglądowej odrębności Tatarów, 
tym samym jednoznacznie promując tolerancję międzyreli-
gijna oraz międzykulturową. W szczególności ukazuje ży-
ciowe doświadczenia muzułmanów w Europie Środkowej 
i Wschodniej, pokazując nie tylko rozwój ich społeczności, 
ale także uczestnictwo w historycznych, politycznych oraz 
kulturalnych dziejach Polski i sąsiednich państw. 

Wystawa dostępna była dla zainteresowanych przez mie-
siąc. Jej organizatorami byli: Instytut Polski w Kijowie, Mu-
zeum Historii Uniwersytetu Narodowego Akademia Ostrog-
ska, Konsulat Generalny Polskiej Rzeczypospolitej w Łucku, 
Muzułmański Związek Religijny w RP oraz Muzeum Podla-
skie w Białymstoku.

Mychajło Jakubowycz 
Fot. Wiktoria Nazaruk 

1 (http://bibl iotekatatarska.pl/wystawa-plansz-tradycje- i -
wspolczesnosc-tatarow-polskich-muzulmanow/, dostęp 15.06.2018 r.)

Tatarska ekspozycja z Polski spotkała się w Ostrogu z wielkim zainteresowaniem.

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, 
że 23 czerwca 2018 roku w wieku 80 lat odeszła od nas

LEJLA MAJEWSKA 
Z DOMU KORYCKA

wieloletnia, zasłużona działaczka tatarsko-
muzułmańskiej społeczności, była przewodnicząca 

Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Białymstoku, 
osoba wielkiego serca i niespożytej energii, godnie 
kultywująca najlepsze tradycje naszych przodków 
i religii, darzona powszechnym szacunkiem oraz 

sympatią, na zawsze pozostanie w naszej pamięci. 

Do Boga należymy i do Niego wracamy:
Lejla Majewska jest już u Najwyższego.

Najgłębsze wyrazy współczucia Rodzinie 

składają

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

przewodniczący NKM MZR w RP 

członkowie
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP 

przedstawiciele 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP 

przewodniczący i członkowie
Głównej Komisji Rewizyjnej
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cięco-Młodzieżowy „Buńczuk”, działający prawie 20 lat przy 
Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej MZR w RP w Białym-
stoku, obecnie pod opieką Anny Mucharskiej. W programie 
były: recytacja wiersza, piosenki i taniec chłopców. Gościn-
nie wystąpił zespół z Brześcia na Białorusi.

Gratulacje zespołom złożyli przedstawiciele władz, 
w tym posłanka Danuta Pietraszewska, w imieniu Komi-
sji Sejmowej Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która 
w tym czasie obradowała nad problemami mniejszości na 
Podlasiu.

Działalność pozalekcyjna, w zespołach narodowościo-
wych, w świetlicach, klubach jest bardzo ważna, bo mło-
dzież zdobywa umiejętności i nie „szlifuje ulic”. Udział w fe-
stiwalach, niezależnie od rangi, daje dzieciom satysfakcję. 
Same festiwale, chociaż niektórzy mogą uważać je za mało 
ważne, pokazują, że kultura nie zna granic, przekracza je, 
łączy ludzi i całe narody.

Halina Szahidewicz 

24 kwietnia 2018 roku w Sali Łącznikowej, w gościnnych 
murach Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymsto-
ku, odbyła się jedenasta edycja Festiwalu Kultur. Pomysło-
dawcą i corocznym organizatorem tego przedsięwzięcia jest 
ekipa pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej nr 12. 
Sponsorami były władze państwowe, organizacje samorzą-
dowe i osoby fi zyczne. Podlasie to istny kalejdoskop religii, 
narodowości, grup etnicznych i etnografi cznych, pielęgnu-
jących swoje tradycję, kulturę, w tym tańce, muzykę, pieśni, 
piosenki, obyczaje i język.

Współczesność charakteryzuje się procesami unifi kacyj-
nymi dążącymi do globalizacji. W tej sytuacji zachowanie 
swoich tradycji i korzeni jest bardzo ważne, aby z różno-
rodności tworzyć też jedność. Zespoły dziecięce i młodzie-
żowe prezentowały w krótkich programach to, co przeka-
zali im przodkowie. Występowały grupy młodych artystów 
ze szkół, klubów, domów kultury, amatorskie zespoły przy 
związkach wyznaniowych, wśród nich Tatarski Zespół Dzie-

Anna Mucharska

… I NA WYSTĘPACH
15 maja 2018 roku Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy 
„Buńczuk” uczestniczył w uroczystej gali wręczenia nagród 
zwycięzcom Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Pod-
lasie – mnie ta ziemia od innych droższa…”, która odbyła 
się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Bia-
łymstoku. Konkurs, na który zgłoszono około 600 prac 
dzieci i młodzieży z podlaskich szkół podstawowych i gim-
nazjalnych, objęty był honorowym patronatem wojewody 
podlaskiego, marszałka województwa podlaskiego oraz pre-
zydenta Miasta Białegostoku. 

Zostaliśmy zaproszeni przez organizatorów, tj. Szko-
łę Podstawową nr 5 oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Białymstoku. Wystąpiliśmy z naszym 
programem krymskotatarskim, za który otrzymaliśmy dużo 
braw. 

Półtora miesiąca później wzięliśmy udział w XXIII Mię-
dzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklo-
rystycznych Mniejszości Narodowych, który odbywał się 
w Węgorzewie w dniach od 29 czerwca do 1 lipca br. 

Organizatorzy, jak zwykle, zaprosili dziecięce zespoły 
różnych grup mniejszości narodowych. W tym roku w miej-
scowym amfi teatrze wystąpiły zespoły z Ukrainy, Bułgarii, 
Białorusi, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Estonii i Polski. Nasz 
Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk” przed-

stawił zarówno program taneczny, 
jak i wokalny. Trio wokalne – Emila 
Mucharska, Adam Półtorzycki i Selim 
Mucharski – zadebiutowało piosenką 
Ekı çesme. Zgromadzona publiczność 
przyjęła występ gorącymi oklaskami. 

Oprócz prezentacji scenicznych 
było też sporo atrakcji, o które zadbali 
organizatorzy: Stowarzyszenie Integra-
cji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości 
Narodowych w Polsce „Czeremosz” 
w Węgorzewie oraz Węgorzewskie 
Centrum Kultury. Było ognisko inte-
gracyjne, rejs statkiem, a także dys-
koteka. Wyjeżdżaliśmy z Węgorzewa 
z wieloma wrażeniami i dobrymi wspo-
mnieniami o festiwalu. Dziękujemy 
organizatorom za zaproszenie i gorące 
przyjęcie.

Anna Mucharska Anna Mucharska (w centrum) z „Buńczukiem” w Węgorzewie.

Halina Szahidewicz

„BUŃCZUK” NA FESTIWALU...
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promocyjne i kalendarz muzułmański na rok 2018. Wiele po-
chwał zebrała przyrządzona przez Lillę Świerblewską halwa, 
do której skosztowania zapraszaliśmy. Nasza kuchnia była 
zresztą jednym z częstych tematów rozmów z odwiedzają-
cymi. W sumie działalność, jaką prowadzi tatarska społecz-
ność muzułmańska, spotkała się z powszechną sympatią. 

Tak wielka impreza sprzyja niespodziewanym spotka-
niom. W piątek, 18 maja, na stoisku literatury rosyjskiej 
pojawił się Tatar z Federacjı Rosyjskıej – Szamil Idiatullin, 
absolwent Uniwersytetu Kazańskiego, pisarz, o którym pi-
saliśmy w jednym z ubiegłorocznych numerów „Przeglądu 
Tatarskiego”. Zaprezentowaliśmy wówczas także fragment 
jego debiutanckiej książki pt. Tatarskij udar. Szamila zasko-

czyło bardzo spotkanie z polskimi Tata-
rami, a jeszcze bardziej wzmianka o nim 
w polskotatarskim czasopiśmie.

W niedzielę natomiast, 20 maja, na-
sze stoisko odwiedzili Jego Ekscelencja 
Yousif Eisa Bin Hassan Al Sabri, ambasa-
dor Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
w Warszawie oraz Mufti Rzeczypospolitej 
Polskiej Tomasz Miśkiewicz. Ambasador 
z dużym zainteresowaniem przeglądał 
albumy o tradycjach ślubnych i pogrze-
bowych oraz o zespole „Buńczuk”. Na 
prośbę ambasadora Musa Czachorowski 
odczytał fragment jednego ze swoich 
wierszy. 

Opiekę nad stoiskiem sprawowali: 
Dagmara Sulkiewicz, Dżaneta Miśkie-
wicz, Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Musa 
Czachorowski, Marek Moroń, Mirzogo-
lib Radzhabaliev, Szymon Grzegorczyk 
i Wioletta Maciejewska. 

Dziękujemy wszystkim zwiedzającym 
za wizytę. 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz 

W dniach 17–20 maja 2018 roku Najwyższe Kolegium Muzuł-
mańskie MZR w RP prezentowało swoje publikacje na War-
szawskich Targach Książki, które rozlokowały się na terenie 
Stadionu Narodowego. Dziewiąta edycja Targów stała się 
miejscem debiutu wydawnictwa NKM MZR w RP. Podczas 
czterech dni nasze stoisko odwiedziło ponad dziewięćset 
osób, w tym czasie odpowiadaliśmy na wiele zadawanych 
przez zwiedzających pytań, dotyczących religii islamu oraz 
historii i teraźniejszości polskich Tatarów. 

Publikacje NKM MZR w RP i Inicjatywy Wydawniczej 
Çaxarxan Xucalıq cieszyły się dużym zainteresowaniem, go-
ście oglądali książki i czasopisma, dopytywali się o nowe 
tłumaczenie Koranu oraz z uznaniem przeglądali materiały 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz

BYLIŚMY NA TARGACH KSIĄŻKI

Nasza ekipa na targach, 
od lewej: Dagmara Sulkiewicz, Barbara Pawlic-Miśkiewicz i Szymon Grzegorczyk.

Barbara Pawlic-Miśkiewicz

WSPOMINALIŚMY NASZEGO UŁANA
26 maja 2018 r. Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz 
Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Mu-
zułmańskiego MZR w RP, uczestniczył w spotkaniu wspo-
mnieniowym poświęconym Mustafi e Abramowiczowi, 
ostatniemu ułanowi Rzeczypospolitej, zorganizowanym 
przez Xenię Jacoby i rodzinę Abramowiczów na Cmen-
tarzu Południowym w Manchesterze w Wielkiej Brytanii. 
Muftiemu towarzyszyła żona Barbara. 

Uroczystość rozpoczął sygnał wojskowy i wprowa-
dzenie sztandarów, po czym odśpiewano hymn polski 
i brytyjski, a Xenia Jacoby powitała gości oraz rodzinę 
ułana. Następnie głos zabrali: Mieszko Pawlak, dyrektor 
z Biura Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 

Stefan Mustafa Abramowicz spoczął obok swej żony, Haliny, 
na cmentarzu w Manchesterze.
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kowaniem za zaproszenie i możliwość uczestnictwa we 
wspomnieniowym spotkaniu. 

Xenia Jacoby odczytała życiorys ułana, jeden z harcerzy 
odegrał sygnał Śpij kolego, następnie delegacje i rodzina 
złożyli wieńce przy grobie żołnierza. Spotkanie miało pod-
niosły i zarazem rodzinny, intymny wymiar; rodzina, ofi -
cjele, delegaci Wojska Polskiego i brytyjskiego, harcerze 
w skupieniu oddali cześć zmarłemu ułanowi. Po części ofi -
cjalnej goście zostali zaproszeni na wspólny obiad, następ-
nie mogli przejrzeć pamiątki, zdjęcia i odznaczenia Mustafy 
Abramowicza. 

Tekst i fot. Barbara Pawlic-Miśkiewicz 

w imieniu ministra Krzysztofa Szczerskiego, Leszek Rowicki, 
konsul generalny z konsulatu w Manchesterze – w imieniu 
ambasadora Arkadego Rzegockiego, posłanka na Sejm Mał-
gorzata Wypych oraz reprezentant posła Jana Dudy, podkre-
ślając w swych przemowach koleje losu Abramowicza, tak 
ściśle splecione z polską historią. 

Mufti Tomasz Miśkiewicz po ofi cjalnym wystąpieniu 
poprowadził modlitwę przy grobie, wyrecytował pierwszą 
surę, Fatihę, dua oraz trzydziestą szóstą surę, Ja Sin, w in-
tencji spokoju duszy Stefana Abramowicza. Mufti w swym 
przemówieniu podkreślił tatarską tożsamość żołnierza, pa-
triotyczny czyn i pamięć o ojczyźnie mimo lat spędzonych 
w Wielkiej Brytanii. Słowa modlitwy poprzedził zaś podzię-

Osiemnaście lat temu powstał 
Kielecki Ochotniczy Szwadron Ka-
walerii im. 13 Pułku Ułanów Wileń-
skich, który z czasem przekształcił 
się w fundację, będącą spadko-
bierczynią i kontynuatorką trady-
cji kawalerzystów z Nowej Wilejki, 
wśród których byli również tatar-
scy ułani. W związku z setną rocz-
nicą powstania 13 Pułku Ułanów 
Wileńskich 26 maja br. odbyła się 
w Kielcach uroczystość jubileuszo-
wa, której obchody planowane są 
również w Wilnie. Wydarzenie ob-
jęte zostało Patronatem Narodo-
wym Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
w Stulecie Odzyskania Niepodle-
głości oraz Honorowym Patrona-
tem ministra obrony narodowej. 
Swego wsparcia kawalerzystom 
udzielili: wojewoda świętokrzyski 
Agata Wojtyszek, marszałek woje-
wództwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas i prezydent Kielc Wojciech 
Lubawski. W gronie zaproszonych gości był Musa Czacho-
rowski, dolnośląski przedstawiciel Muzułmańskiego Związ-
ku Religijnego w RP, reprezentujący tatarską społeczność 
muzułmańską. 

Uroczystość rozpoczęła msza w bazylice katedralnej kon-
celebrowana przez księdza biskupa Mariana Florczyka. Wnę-
trze wypełniły poczty sztandarowe oraz kompania reprezen-
tacyjna 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Stamtąd – wraz 
ze Szwadronem Kawalerii Wojska Polskiego oraz Orkiestrą 
Wojskową z Krakowa – przemaszerowano ulicami miasta na 
Plac Wolności przed pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Tam szef szwadronu, chorąży kawalerii ochotniczej Mariusz 
Kowalski, poprowadził apel pamięci w hołdzie poległym 
i zmarłym żołnierzom 13 PU. Wśród zabierających następnie 
głos znalazł się Musa Czachorowski, który w imieniu Muftie-
go RP Tomasza Miśkiewicza oraz polskich Tatarów przeka-
zał kieleckim ułanom serdeczne pozdrowienia oraz wyrazy 
wdzięczności i uznania za kultywowanie pięknych patrio-
tycznych tradycji 13 Pułku Ułanów Wileńskich, w którego 

Musa Czachorowski

KAWALERYJSKA UROCZYSTOŚĆ 
W KIELCACH

składzie był przecież 1 Szwadron Tatarski. Po wystąpieniach 
i złożeniu wieńców przed pomnikiem Marszałka oraz defi la-
dzie pocztów sztandarowych i kompanii reprezentacyjnej 25 
BKPow. odbył się pokaz musztry konnej Szwadronu Kawa-
lerii WP, występ Orkiestry Wojskowej, a także pokaz spraw-
ności bojowej współczesnych kawalerzystów z Tomaszowa 
Mazowieckiego. 

W porze wieczorowej dokonano natomiast odsłonięcia 
tablicy upamiętniającej żołnierzy 13 Pułku Ułanów Wileń-
skich – bohaterów walk o niepodległość kraju i polskość 
Kresów w latach 1918–1944. Wmurowano ją przy wejściu 
do Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskie-
go, gdzie też odbyła się Gala Ułańska. Ostatnim punktem 
rocznicowych obchodów był Bal Ułański dla zaproszonych 
gości.

Musa Czachorowski 
Fot. Kielce.naszemiasto.pl 

Musa Czachorowski przekazał kieleckim ułanom pozdrowienia od tatarskiej społeczności.
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Od urodzenia związana z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, 
pomimo zamieszkania w Białymstoku wciąż angażuje się tu 
m.in. w przedsięwzięcia wystawiennicze oraz wydawnicze, 
propagując tatarską kulturę i tradycje. Serdecznie gratulu-
jemy tego zasłużonego uhonorowania, będącego przecież 
również dowodem uznania dla całej polskotatarskiej spo-
łeczności.

   Wojewoda dolnośląski, zwracając się do wyróżnionych 
osób, stwierdził, że przyznane przez Prezydenta RP odzna-
czenia stanowią podziękowanie za dbałość o kulturę przod-
ków i docenienie ich działalności w tym wymiarze. On sam, 
dodał, dziękuje działaczom mniejszości przede wszystkim 
za atmosferę dialogu międzykulturowego i międzyreligijne-
go. My zaś, z dziennikarskiego obowiązku, dodajmy, że or-
ganizatorem uroczystości była pełnomocnik wojewody dol-
nośląskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych 
Justyna Matkowska.

Musa Czachorowski                                                                                                                                      

Musa Czachorowski

ODZNACZENIA DLA MNIEJSZOŚCI

7 czerwca br. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń 
państwowych dla zasłużonych przedstawicieli mniejszości 
narodowych i etnicznych oraz osób działających na rzecz 
współpracy międzykulturowej. W imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak 
udekorował Złotym Krzyżem Zasługi działacza mniejszości 
łemkowskiej, Jarosława Horoszczaka, autora pierwszego 
słownika polsko-łemkowskiego. Srebrnymi Krzyżami Zasłu-
gi uhonorowano Elżbietę Ruszkowską, zajmującą się m.in. 
integracją społeczną, oraz Wojciecha Szczerbę, rektora 
Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. 
Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali m.in. Eugeniusz Habura, 
działacz mniejszości łemkowskiej, Ararat Koczarian – za-
służony przedstawiciel mniejszości ormiańskiej oraz Graży-
na Siwak, asystent edukacji romskiej z Lubania. Medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” wyróżniona została Maria 
Kieleczawa, artystka ludowa specjalizująca się w pisankach 
huculskich i łemkowskich.

   W uroczystości nie zabrakło także akcentu tatarskiego: 
za działania na rzecz podtrzymywania tożsamości narodo-
wej i etnicznej, Prezydent RP odznaczył Brązowym Krzyżem 
Zasługi naszą przedstawicielkę, Barbarę Pawlic-Miśkiewicz. 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz, odznaczona przez Prezydenta RP 
Brązowym Krzyżem Zasługi, i dolnośląski przedstawiciel MZR 

Musa Czachorowski.                                                                        

Z prawdziwym smutkiem informujemy,                                                                                                                 
że 23 czerwca 2018 roku zmarła, mając 80 lat, 

LEJLA MAJEWSKA 
Z DOMU KORYCKA

urodzona w Kruszynianach, gdzie też kilka lat temu 
postawiła swój wymarzony dom. 

Z oddaniem udzielała się w działaniach 
tatarsko-muzułmańskich, 

była przewodniczącą Muzułmańskiej 
Gminy Wyznaniowej w Białymstoku,                                   

okazując wielkie przywiązanie do religii i tradycji 
przodków. Była dobrym i życzliwym człowiekiem,                                                                                                 
otwartym na innych, na wszystko właściwie, co ją 

otaczało. Tego też oczekiwała od innych. 
Bóg powołał ją do siebie: niechaj otworzy przed naszą 

Siostrą z plemienia bramy Raju.

Allah rahmet eylesin

Z serdecznymi wyrazami współczucia Najbliższym

Zarząd i członkowie                                                                                                                       
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR 

w Białymstoku
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Uczniowie otrzymali świadectwa i upominki, sfi nanso-
wane ze środków Rady Rodziców oraz przy wsparciu Naj-
wyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, chwaląc 
się wiedzą zdobytą podczas całego roku szkolnego. Na 
zakończenie czekała na nich pełna kolorów i dźwięków 
zabawa w Papugarni. Dzieci nie tylko poznawały barwne, 
tropikalne i unikalne ptaki, ale też dotykały ich, a nawet 
karmiły. 

Naszym kochanym uczniom życzymy udanych i bez-
piecznych wakacji, abyśmy zobaczyli się na rozpoczęciu 
nauki religii w nowym roku szkolnym, we wrześniu.

Dagmara Sulkiewicz 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz

BAL TATARSKI 2018
15 czerwca br. goście z całego kraju już dziesiąty raz wspól-
nie świętowali zakończenie postu podczas Balu Tatarskie-
go, zorganizowanego przez Najwyższe Kolegium Muzuł-
mańskie MZR w RP. Imprezę rozpoczęło okolicznościowe 
wystąpienie Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza 

Miśkiewicza, następnie organizatorki uroczystości Rozalia 
Bogdanowicz i Barbara Pawlic-Miśkiewicz złożyły wszyst-
kim życzenia z okazji Ramadan Bajramu.

W modernistycznej przestrzeni białostockich „Spodków” 
goście z Białegostoku, Sokółki, Suchowoli, Suwałk, Dą-

browy Białostockiej, Gdańska, Wałcza, 
Sierpca, Katowic oraz Poznania bawili się 
do białego rana. Oprawę muzyczną za-
pewnił DJ Krzysztof Głowacki, natomiast 
w chwilach wolnych od tańca Maciej Mu-
cha prezentował klasykę muzyki rozryw-
kowej, grając na pianinie. 

Restauracja „Receptura” zadbała o cie-
płe dania i przekąski, uczestnicy balu mo-
gli również skosztować tatarskich przy-
smaków przygotowanych przez Macieja 
Szczęsnowicza. Goście byli zachwyceni 
tortem z cukierni „Kryszeń”, który orga-
nizatorzy przyozdobili odwołaniem do 
obchodzonego w tym roku pięknego jubi-
leuszu – setnej rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę. 

Tradycyjnie na parkiecie bawiły się 
wszystkie pokolenia; w fantastycznej 
atmosferze upłynął cały wieczór. 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz 
Takie było wspaniałe balowanie na Tatarskim Balu 2018 w Białymstoku!

Dagmara Sulkiewicz

ZAKOŃCZENIE NAUKI W BIAŁYMSTOKU...
17 czerwca br., w trzeci dzień Ramadan Bajramu, odby-
ło się uroczyste zakończenie nauki religii muzułmańskiej 
w roku szkolnym 2017/2018. Lekcje, z podziałem na pięć 
klas, organizowane były przez Muzułmańską Gminę Wy-
znaniową MZR w Białymstoku i odbywały się w Szkole 
Podstawowej nr 28.

W spotkaniu uczestniczyli: Mufti RP Tomasz Miśkie-
wicz wraz z małżonką Barbarą Pawlic-Miśkiewicz, prze-
wodnicząca Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR 
w Białymstoku Lilla Świerblewska, sekretarz gminy Nina 
Aleksandrowicz, skarbnik Anna Mucharska, imam Mirzo-
golib Radzhabaliev, nauczyciel Dagmara Sulkiewicz, dzieci 
i rodzice.

Lila Asanowicz

…I W KRUSZYNIANACH ORAZ BOHONIKACH
17 czerwca br. z inicjatywy Fundacji Tatarskie Towarzystwo 
Kulturalne odbyło się w Kruszynianach zakończenie religii 
roku szkolnego 2017/2018. Współorganizatorem była Mu-
zułmańska Gmina Wyznaniowa Bohoniki.

W tym roku dwadzieścia czworo dzieci z Gminy Kruszy-
niany i sześcioro z Gminy Bohoniki otrzymało świadectwa 
ukończenia jednego roku i przejścia do następnej grupy. 
Wszystkie za swą naukę otrzymały gratulacje, drobne 
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wodnik Katolicki”), byli: dr Edyta Gawron (Centrum Spo-
łeczności Żydowskiej w Krakowie, UJ), dr Paweł Stachowiak 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr 
Dariusz Bruncz (redaktor naczelny portalu ekumenizm.pl). 

Mówiono m.in. o polskości oraz obywatelskości mniej-
szości wyznaniowych i etnicznych, a także ich współ-
uczestnictwie w procesie tworzenia społecznego. W dal-
szej części konferencji odbywały się obrady w sekcjach, 
poświęcone m.in. polskiej kulturze religijnej i patriotycz-
nej. Odbył się również wieczór poetycki ks. Sławomira Ja-
nusza Sikory, proboszcza parafi i luterańskiej w Szczecinie, 
w oprawie muzycznej Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerze-
go Kurczewskiego. Podsumowania obrad i zakończenia 
konferencji dokonał ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna.

Musa Czachorowski 

upominki i życzenia miłego spędzenia 
wolnego czasu. Podziękowanie za cało-
roczną pracę otrzymali: imam Aleksan-
der Bazarewicz z Sokółki, imam Janusz 
Aleksandrowicz z Białegostoku, Artur 
Konopacki i Adam Półtorzycki. Mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku na ta-
kiej uroczystości spotkają się dzieci ze 
wszystkich naszych gmin.

W programie zaplanowana była połu-
dniowa modlitwa, na którą wszyscy uda-
li się do meczetu. Potem wysłuchaliśmy 
ciekawych wykładów: dr. Artura Kono-
packiego – „Zapomniane zajęcia Tata-
rów” – i prof. dr. hab. Adama Dobroń-
skiego – „Tożsamość Tatarów Polskich 
w aspekcie historycznym”. Nie mogło 
zabraknąć występu Tatarskiego Zespołu 
Taneczno-Wokalnego „Buńczuk”, który 
jak zwykłe był długo oklaskiwany.

Na zakończenie zaś był poczęstunek 
na świeżym powietrzu, pełny relaks i in-
tegracja. Do zobaczenia za rok. 

Tekst i fot. Lila Asanowicz 

Przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej Bohoniki Maciej Szczęsnowicz 
(drugi od lewej) oraz imam Aleksander Bazarewicz (czwarty od lewej) z podopiecznymi.

Musa Czachorowski

O JĘZYKU RELIGIJNYM W POZNANIU
W dniach 18–20 czerwca br. odbyła się w Poznaniu IX Inter-
dyscyplinarna Konferencja Naukowa Język religijny dawniej 
i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym). Organiza-
torami tego przedsięwzięcia byli: Zakład Gramatyki Współ-
czesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zespół Języka Religij-
nego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Aka-
demii Nauk, Komisja Języka Religijnego Międzynarodowego 
Komitetu Slawistów oraz Wydział Filologiczno-Filozofi czny 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

Do uczestnictwa zaproszony został Muzułmański Zwią-
zek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowany 
przez Musę Czachorowskiego, dolnośląskiego przedstawi-
ciela MZR, który wziął udział w panelu pt. „Rola Kościołów 
i wyznań w odbudowie państwa polskiego po odzyskaniu 
niepodległości w 1918 roku”. Współuczestnikami wydarze-
nia, moderowanego przez ks. dr. Mirosława Tykfera („Prze-

Musa Czachorowski

FESTIWAL MNIEJSZOŚCI WE WROCŁAWIU
To już jedenasty raz przedstawiciele mniejszości narodo-
wych i etnicznych spotkali się we Wrocławiu na Festiwalu 
Kalejdoskop Kultur. 23 czerwca br. Wyspa Słodowa gotowa 
była na zaprezentowanie naszej wielobarwności i wielo-
kulturowości. Tradycyjnie całą imprezę rozpoczął parad-
ny przemarsz zespołów przez centrum miasta: oryginalne 
kolorowe stroje, dźwięki muzyki oraz śpiewy wzbudzały 
wielkie zainteresowanie przechodniów. Bez jakiegokolwiek 

zarozumialstwa stwierdzić trzeba, że wzrok wrocławian 
przyciągał głównie Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny 
Buńczuk” kierowany przez Marię Chazbijewicz, który do 
stolicy Dolnego Śląska przyjechał aż z Białegostoku. 

Nie było to wszakże pierwsze spotkanie mieszkańców 
Wrocławia z tatarskimi pieśniami oraz tańcami. W pamięci 
bywalców Wyspy Słodowej wciąż pozostaje rok 2010 i wy-
stęp Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buń-
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nych, że podzieliliśmy na dwie grupy i każda grupa miała 
dwa spotkania: jedna 3 i 14 lipca, zaś druga 5 i 14 lipca. 
Pierwszego dnia – temat: halwa i dżajma. Zajęcia z dzie-
sięcioma kursantkami, które fi zycznie mogły wszystkiego 
dotknąć, prowadził fachowiec w tej dziedzinie – Maria Ra-
decka. Po trzech godzinach przyszli goście zaproszeni na 
degustację i wszyscy przy kawie i herbacie wymieniali się 
przepisami i doświadczeniem.

   Na kolejnym spotkaniu tej samej grupy pieczone były 
„prawdziwe” bułki drożdżowe i ka-
sza ryżowa, której smak zachował się 
tylko w naszych kuchniach. Zapachy 
rozchodziły się daleko, więc ochotni-
cy na degustację zjawili się znacznie 
wcześniej. Przygotowane potrawy 
bardzo smakowały, wieść o specjałach 
rozniosła się szybko i na następne de-
gustacje chętni zgłaszali się sami. 

    W drugiej grupie byli sami Ta-
tarzy a wśród nich jeden mężczyzna 
i dzieci. I oni mieli w planie  halwę, 
dżajmę, bułki drożdżowe i kaszę ryżo-
wą. Potrawy na warsztaty były wybra-
ne celowo, ponieważ przygotowywa-
ne są podczas wieczerzy i pogrzebów, 
a coraz mniej osób umie je zrobić.

  Zainteresowanie tematem projek-
tu było bardzo duże, a uczestniczyli 
w nim nie tylko mieszkańcy Sokółki, 
ale też osoby z Białegostoku i Turcji.

Tekst i fot.  Lila Asanowicz 

obecnie białostocczanka, Róża Chazbijewicz, prezes Fun-
dacji Tatarskie Towarzystwo Kulturalne, przy której działa 
zespół. W pewnym stopniu przyczyniła się również do tego 
wielka taca czak-czaka, którym częstowano publiczność. 
„Buńczuk” śpiewał i tańczył, zadebiutowali udanie Lenka 
Leszczyńska i Emir Talkowski, swobodą sceniczną zwracał 
uwagę Dawid Chazbijewicz, zaś popis ekspresji i radości 
z tańca dał Bronisław Kuryłowicz.

Niestety, mimo obietnic, nie otrzymaliśmy zdjęć z wy-
stępu. Tak to już bywa z obietnicami.

Musa Czachorowski 

czuk”, stworzonego i prowadzonego przez Halinę Szahide-
wicz. To było coś! 

Wróćmy jednak do tegorocznego festiwalu, na którym 
zaprezentowały się zarówno profesjonalne, jak i amator-
skie zespoły przedstawiające m.in. kulturę romską, nie-
miecką i łemkowską. Sporo ekspresji i koloru wniosły młode 
tancerki z Indii oraz równie młodzi i pełni energii tancerze 
z Adżarii, autonomicznej republiki w Gruzji. Piknikową at-
mosferę tworzyły też rozmaitego rodzaju animacje i warsz-
taty dla dzieci, rękodzielnicze oraz etnicznej kuchni. Jed-
nak prawdziwe ożywienie nastąpiło za sprawą „Buńczuka”, 
który przedstawiła niegdysiejsza mieszkanka Wrocławia, 

Lila Asanowicz

TATARSKA INICJATYWA
Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Boho-
niki otrzymał dofi nansowanie z Gminy Sokółka na projekt 
„Bądźmy zdrowi”. W jego ramach członkowie związku, ale 
nie tylko, mogli zajęcia z jogi – aktywizujące i usprawniają-
ce osoby starsze, które miały dolegliwości z kręgosłupem 
i kolanami, a chciały podnieść kondycję fi zyczną. Ćwicze-
nia, jak to ćwiczenia – bardzo potrzebne, ale wyczerpujące.

  Drugi element projektu – warsztaty kulinarne kuchni 
tatarskiej – przerósł wszelkie oczekiwania. Było tylu chęt-

Po gotowaniu nadszedł czas na degustację.

Lila Asanowicz

KALIGRAFIA
Temat bardzo ciekawy, trochę pracy przy pisaniu projek-
tu i udało się. Już kolejny rok Związek Tatarów Rzeczypo-
spolitej Polskiej Oddział Bohoniki pisze projekty związane 
z wielokulturowością i tym razem pomysł „Kaligrafi a a wie-
lokulturowość” wzbudził duże zainteresowanie. 

   Dotację otrzymaliśmy z Fundacji „Sokólski Fundusz 
Lokalny” realizującej program „Działaj Lokalnie” Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności na mocy umowy zawar-
tej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Ale to nie 
wszystko. 8 lutego br. odbył się pierwszy w dziejach So-
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 Halina Szahidewicz

POŻEGNANIE 
26 czerwca 2018 roku na mizarze w Kruszynianach 
pożegnaliśmy Lejlę Majewską – muzułmankę, Tatar-
kę, Polkę. 

Lejla – Lola, Lila – nie miała łatwego życia, ani 
prywatnego, ani służbowego. Była jednak osobą po-
godną i pełną empatii do ludzi i przyrody w pełnym 
pozytywnym tego wymiarze. Z ogromną cierpliwo-
ścią pokonywała trudności, konsekwentnie realizu-
jąc swe zamiary, kształcąc się, kształcąc też dzieci. 
Ciężko pracowała, aby zapewnić lepszy byt dzie-
ciom, które kochała nad życie.

Za otrzymaną pomoc duchową, moralną i finanso-
wą odpłaciła ofiarodawcom z nawiązką dobrem. „Za 
uderzenie kamieniem odpłacała chlebem”. Pewien 
pan powiedział mi, że więcej trzeba chleba, niż nam 
się zdaje, a ja twierdzę, że kamienie się wyczerpią, 
zaś żytko będzie rosło na wypiek chleba.

Była przyjaciółką lojalną, ale nie bezkrytyczną, 
a na tym polega prawdziwa przyjaźń. Była osobą 
wierzącą, udzielała się w pracy na rzecz środowiska 
muzułmańsko-tatarskiego nie tylko w Polsce.

Uczniowie, wychowankowie, zarówno dzieci, jak i młodzież, ba – dorośli, którzy mieli oka-
zję z nią pracować, pamiętają Ją jako osobę stale uśmiechniętą, wspaniałą nauczycielkę, wy-
chowawczynię i pedagoga.

Żegnając Lejlę, polecam Ją opiece Najwyższego. Spoczywaj w spokoju, wróciłaś do miejsca, 
gdzie się urodziłaś.

Halina Szahidewicz 
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kółki event – Giving Circle. Zgłosiłam nasz 
projekt i w licytacji zdobyliśmy największą 
kasę – ponad 800 zł. Tym samym mamy 
większą pulę do dyspozycji. Naukę kali-
grafi i poprowadzi zdolny, młody człowiek 
– Jakub Andracki, a uczestnicy to przed-
stawiciele naszego wielokulturowego spo-
łeczeństwa. Współorganizatorami tego 
wydarzenia są: Liceum Ogólnokształcące, 
Biblioteka Publiczna i Uniwersytet Trzecie-
go Wieku.

  Za nami już pierwsza lekcja. W piękną, 
słoneczną, wakacyjną sobotę 21 lipca br. 
stawili się zapaleńcy, którzy chcieli poznać 
tajniki pięknego pisania. Oby wszyscy wy-
trwali z tym postanowieniem do końca, bo 
planujemy wydać album z postępem prac 
wszystkich uczestników.

Tekst i fot.  Lila Asanowicz 
Zajęcia z kaligrafi i prowadził Jakub Andracki.
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muzułmańskiej wspólnoty oraz wszystkich osób zaintere-
sowanych islamem. 

    Dystrybucją będzie się zajmowała kancelaria Muftia-
tu w Białymstoku. Przewidziano po jednym bezpłatnym 
egzemplarzu przekładu Koranu na każdą rodzinę należą-
cą do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, zgod-
nie z wykazami sporządzonymi przez zarządy poszcze-
gólnych gmin wyznaniowych. W związku z tym prosimy 
o uregulowanie wszelkich spraw formalnych związanych 
z przynależnością do danej gminy (także uregulowanie 
składek). 

  Wszyscy inni zainteresowani mogą zwracać się do 
kancelarii e-mailowo: biuro@mzr.pl lub telefonicznie: +48 
605 612 137.

Redakcja 

NOWY PRZEKŁAD KORANU
Jak już informowaliśmy na stronie internetowej Muzuł-
mańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, po ponad trzech latach tłumaczenia, korekt oraz 
przygotowań technicznych prowadzonych przez zespół 
wydawniczy – współczesny polskotatarski przekład Świę-
tej Księgi islamu, Koranu, ukaże się na początku paździer-
nika bieżącego roku.

Inicjatorem tego znaczącego nie tylko dla społeczności 
muzułmańsko-tatarskiej przedsięwzięcia jest Mufti Rze-
czypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczą-
cy Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, 
zaś samego tłumaczenia podjął się Musa Czachorowski, 
znany z wielu przekładów, publikowanych na łamach na-
szych czasopism oraz w formie książkowej. Kilkumiesięcz-
ną korektą zajmowały się Rozalia Bogdanowicz i Barbara 
Pawlic-Miśkiewicz. Księga stanowi wspaniały prezent dla 

Aleksander Miśkiewicz

PODZIĘKOWANIA DLA KSIĘŻY WERBISTÓW
W najnowszym półroczniku  misjologiczno-religioznaw-
czym księży werbistów „Nurt” SVD, t. 142, zeszyt 2 
(grudzień 2017, rocznik 51) znaczna część artykułów po-
święcona jest Tatarom polskim lub w ogóle tematyce 
ogólnotatarskiej. Tytuł tego tomu brzmi: Tatarzy i Tatarzy 
polscy. Dziękować za to należy redaktorowi naczelnemu 
„Nurtu” ks. dr. Adamowi Michałko-
wi SVD. Dla pisma tematyka mu-
zułmańska nie stanowi żadnej no-
wości, jest bowiem stale obecna na 
jego stronach, a w niedawnej prze-
szłości islamowi poświęcone zosta-
ły aż trzy numery półrocznika. 

W najnowszym tomie, wśród au-
torów tekstów o Tatarach polskich 
lub ogólnotatarskich, napotkamy 
naszych starych znajomych z roz-
licznych prac, poświęconych tej 
tematyce, a wydanych m.in. przez 
Akademię im. Jakuba z Paradyża 
w Gorzowie Wlkp., tamtejszą Wo-
jewódzką i Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną im. Zbigniewa Herberta, 
Muftiat na Rzeczpospolitą Polską 
oraz Związek Tatarów RP. 

Znajdziemy tu artykuły dr. hab. 
Czesława Łapicza, dr hab. Joanny 
Kulwickiej-Kamińskiej i dr Mag-
daleny Lewickiej z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr 
hab. Katarzyny Warmińskiej z Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie oraz dr. Piotra Krzyżanow-
skiego z gorzowskiej akademii. 

O Macieju Musie Konopackim wspomina mgr Rafał Ber-
ger, a o związkach i stowarzyszeniach tatarskich w Polsce 
napisała dr hab. Aldona M. Piwko z Uniwersytetu Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Nie można pomi-
nąć artykułu o świętowaniu u Tatarów polskich na Biało-
stocczyźnie pióra dr. Józefa Więcławika SVD z Misyjnego 

Seminarium Duchownego w Pie-
niężnie. 

O problemach etnicznych pol-
skich, litewskich i białoruskich Ta-
tarów napisała pochodząca z Rosji 
dr hab. Swietłana Czerwonnaja, 
obecnie kierownik Katedry Etnolo-
gii i Antropologii Kulturowej Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Artykuł został napisany 
w języku rosyjskim, podobnie jak 
tekst Siergieja A. Anoszki, Tatara 
krymskiego urodzonego na Biało-
rusi, teologa, poświęcony depor-
tacji, repatriacji i okupacji Tatarów 
krymskich w kresie 1944–2017. Au-
torem prac o Tatarach polskich, 
w tym jednej z dr. Piotrem Krzy-
żanowskim, jest piszący te słowa. 
Pozostałe publikacje periodyku 
poświęcone zostały tematyce 
ogólnoreligijnej, nie tylko muzuł-
mańskiej. 

         
Aleksander Miśkiewicz 
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Henryk Jankowski

CZASOPISMO NAUKOWE „TATARICA”
„Tatarica” od roku 2013 wychodzi 
w dwóch zeszytach rocznie, w dość du-
żym jak na pismo naukowe nakładzie, 
bo 1000 egzemplarzy. Do chwili obecnej 
ukazało się osiem numerów, dwa ostat-
nie, siódmy i ósmy – za rok 2017. Jest to 
pismo naukowe „research journal”, jak 
podają redaktorzy, redagowane przez 
Rädifa Dżamaletdinowa oraz czterna-
stoosobowy zespół redakcyjny przy Uniwersytecie Ka-
zańskim. W skład zespołu wchodzą badacze zagraniczni 
z Chin, Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Rumunii i USA. 
W istocie jednak wskazany redaktor i zespół są jedynie ko-
mitetem doradczym, a prace redakcyjne wykonuje zespół 
wykonawczy na czele z G. Galiulliną i M. Chäbetdinową. 
Zespół ten składa się z kilku podzespołów redagujących 
następujące działy: językoznawczy, literaturoznawczy, 
historia i społeczeństwo, kultura, osobowości i oświata, 
personalia, recenzje oraz kronika wydarzeń naukowych 
w świecie turkijskim. 

Tytuł „Tatarica” podany jest tylko łacinką, nie ma pod-
tytułu, a wszystkie nagłówki działów są w trójjęzyczne 
w następującej kolejności: angielski, tatarski, rosyjski. Taki 
właśnie trójjęzyczny jest układ całego pisma, choć zawar-
tość artykułów – jak niżej wykażę – jest nieco inna, a więc 
trójjęzyczna jest strona redakcyjna, spis treści, dane o au-
torach oraz instrukcja dla autorów.

Warto to podkreślić z kilku powodów. Po pierwsze re-
daktorzy pisma dążą do wydawania czasopisma międzyna-
rodowego i zgodnie z dzisiejszą światową rzeczywistością 
pierwszym językiem jest angielski. Po drugie, ponieważ 
jest to pismo tataroznawcze, zrozumiała jest obecność ję-
zyka tatarskiego, a skoro Tatarstan jest republiką w skła-
dzie Federacji Rosyjskiej, istnienie języka rosyjskiego jest 
konieczne zarówno prawnie, jak i praktycznie. Po trzecie, 
o ile w nominalnie niezależnych poradzieckich republikach 
turkijskich „turkolodzy tytułowi”, czyli azerbejdżańscy, ka-
zachscy i inni mają ambicję wydawania międzynarodowych 
pism turkologicznych, to pismo jest o węższym zakresie, 
tataroznawcze. Wydaje mi się, że o ile doprowadzenie do 
tego, by poradzieckie pisma turkologiczne stały się praw-
dziwymi międzynarodowymi pismami o wysokim poziomie 
jest bardzo trudne, w tym wypadku – właśnie dzięki węż-
szemu zakresowi – „Tatarica” taką szansę mają. Po czwarte 
i ostatnie wreszcie, podczas gdy wiele nowych postsowiec-
kich, często pseudonaukowych czasopism z daleka trąci 
sowietyzmem, w tym wypadku redaktorzy postarali się, by 
tej łatki uniknąć. Przede wszystkim nie ma tu podtytułu 
z pseudoangielskim scientifi c, co jest kalką z rosyjskiego 
naucznyj, a co jak wiadomo nie jest w humanistyce używa-
ne. Nie ma też tak charakterystycznego podtytyłu scienti-
fi c-practical, co jest również kalką radzieckiego myślenia 
nauczno-prakticzeskij, w czym najczęściej nie ma ani do-
brej nauki, ani praktyki.

W dalszej części skupię się na przybliżeniu zawartości 
i układu najnowszego zeszytu ósmego. Oczywiście w tym 
przeglądzie nie może być szczegółowych recenzji poszcze-
gólnych materiałów, ograniczę się przeto do uwag ogól-
nych. Otóż w tym zeszycie są dwa artykuły językoznawcze, 

dwa literaturoznawcze, dwa w dziale historia i społeczeń-
stwo, dwa w kulturze, osobowości i oświacie, trzy w perso-
naliach i jeden w dziale recenzji. Większość artykułów nie 
jest trójjęzyczna, jest dwujęzyczna angielsko-rosyjska, je-
den angielsko-tatarski, wszystkie jednak z krótkimi stresz-
czeniami w języku tatarskim.

W dziale językoznawczym (Language – Tĭl – Jazyk) jest 
artykuł Azimchana Ybyraja i Gülnar Altajewej „Obrazy ani-
mistyczne w etnokulturze Tatarów i Kazachów”1 (s. 7–21) 
w wersji angielskiej i rosyjskiej ze streszczeniem tatarskim. 
Drugi artykuł poświęcony językowi to „Nazywanie czło-
wieka nazwami zoonimicznymi na materiale południowych 
gwar Obwodu Tümeńskiego” (s. 22–41) Güzäl Fäjzulliny, 
również po angielsku i rosyjsku ze streszczeniem tatar-
skim.

W dziale literaturoznawczym (Literature – Ädäbijat – 
Literatura) mamy artykuł Władimira Rogaczowa i Olgi 
Naldiejewej „Mordwińsko-tatarskie związki etnokulturowe 
w folklorze” (s. 42–62) oraz artykuł Elwiry Nagumanowej 
„Problemy wokół współczesnej poezji tatarskiej w przekła-
dach na język rosyjski” (s. 63–82), oba w takich samych 
wersjach językowych, jak poprzednie.

Dział History and society – Tarich, dżemgyjät – Istorija 
i obszczestwo otwiera artykuł niemieckiego badacza, zaj-
mującego się dziejami Tatarów, szczególnie w Niemczech, 
Mieste Hotopp-Rieckego „Nagrobki tatarskie w środko-
wych Niemczech jako miejsce pamięci niemiecko-tatar-
skiej” (s. 83–106), zaś następny w tym dziale to przy-
czynek Ajdara Chäbetdinowa i Miläwszä Chäbetdinowej 
„Tło historyczne i prototypy bohaterów dramatu N. Isän-
beta «Wychodźstwo» (1923): Przemyślenia po spektaklu 
«Uchodźcy» I. Zäjnijewa” (s. 107–123), oba także w takich 
samych wersjach językowych.

Dział Culture, personality and education – Mädäni-
jat, szäches, mägarif – Kul’tura, licznost’, obrazowanije 
na pierwszym miejscu zamieszcza artykuł G lszat Fät-
tachowej „Teatr z Älmät jako przykład rozwoju teatru 
w małych miastach” (s. 124–146), a po nim artykuł Dilärä 
Müchämmätjarowej (s. 147–162) „Wartość historyczna 
wkładu Mirchäjdara Fäjzi do kultury tatarskiej”, wersje ję-
zykowe – jak poprzednie.

W kolejnym dziale Personalia znalazły się trzy opraco-
wania: Tahira Gyjladżewa (ros. Gilazowa) „G. Ibrahimow 
– pisarz, uczony i mąż stanu” (s. 163–177) – pierwszy ar-
tykuł w dwóch tylko wersjach językowych, angielskiej 
i tatarskiej, Rawzy Kŭlszäripowej o W. Bogorodzickim (s. 
178–184) w wersji angielskiej i rosyjskiej oraz streszczenia-
mi we wszystkich trzech językach oraz Rasicha Salächowa 

1   Tytuły podaję we własnym przekładzie polskim.
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ważnie jest ona całkiem przyzwoita. Jednak wszystkie arty-
kuły nie przekraczają satelickiego kręgu rosyjskiego – jak 
widać z cytowanej literatury, są to najczęściej opracowania 
w języku rosyjskim i tatarskim. W wielu przypadkach jest 
to zrozumiałe, gdyż brakuje opracowań wielu tematów po 
angielsku. Jednak dobrze byłoby, gdyby autorzy korzysta-
li przynajmniej z międzynarodowej literatury w sprawach 
ogólnych, metodycznych i teoretycznych. Wszelako trzeba 
sobie zdać sprawę z tego, że często nie mają oni łatwego 
dostępu do takich opracowań.

Inną zaletą czasopisma jest to, że choć artykuły niean-
gielskojęzyczne tłumaczą na angielski, podają w nawiasie 
język oryginalny. To ważne, bo wiele czasopism publikuje 
artykuły bez wskazania na to, wskutek czego czytelnik jest 
zdezinformowany i trudno mu dojść, jaki był tytuł i forma 
nazwiska autora w języku oryginalnym, i w ogóle w jakim 
języku dany artykuł był opublikowany.

Jak sprawdzałem, treść wersji językowej na ogół jest 
zgodna, chociaż bywa, że wersja językowa rosyjska jest 
pełniejsza. Na przykład, w artykule o nazwach zoonimicz-
nych niektóre dłuższe przykłady z języka tatarskiego nie 
miały tłumaczenia na angielski (np. s. 23), a na rosyjski 
– tak.

Podsumowując, półrocznik „Tatarica” jest ważnym i po-
trzebnym czasopismem. Zachęca autorów i czytelników 
do publikowania i czytania po angielsku, ale w pewnym 
stopniu dba też o język tatarski. Prezentuje nam artykuły 
z szeroko pojętej humanistyki, zawężając jednocześnie za-
kres do spraw tatarskich. Lekturę artykułów w tym piśmie 
polecam czytelnikom, zwłaszcza że czasopismo ma swoje 
archiwum w sieci (tatarica.kpfu.ru). W przeciwieństwie do 
wydania na papierze, strony internetowe są tylko po rosyj-
sku, ale artykuły są we wszystkic h wersjach językowych, 
jak w wydaniu papierowym.

Henryk Jankowski 

i Jeleny Gabdrachmanowej o Bakyju Urmanczym (s. 185–
192), w takich samych wersjach językowych, jak poprzedni. 

W dziale recenzyjnym (Reviews – Recenzija häm 
küzätüwlär – Recenzji i obzory) zamieszczono recenzję 
Älfi nä Subhatulliny księgi pamiątkowej dla uczczenia 60. 
rocznicy śmierci Sadri Maksudiego, wydanej w Turcji (s. 
193–199). Recenzja jest w języku angielskim, rosyjskim i ze 
streszczeniem tatarskim. 

Dział kroniki (Scientifi c chronicles of the Turkic world – 
Tǚrki dǚnjä fänni kronikasy – Naucznaja kronika tjurksko-
go mira) składa się z dwóch części. W pierwszej znalazły 
się wydarzenia minione w roku 2017, w drugiej wydarzenia 
zapowiedziane od lipca do grudnia tegoż roku (s. 200–220) 
we wszystkich trzech wersjach językowych.

Z powyższego przeglądu wynika, że czasopismo obej-
muje szeroki zakres nauk humanistycznych, fi lologię, hi-
storię, kulturę, sztukę z pewnymi zagadnieniami społecz-
nymi. Co do działów i ich zawartości, mam jedną uwagę. 
Otóż wydaje się, że „osobowość” niepotrzebnie współwy-
stępuje z działem „personalia”. 

Jak widać, większość artykułów zamieszczona jest 
w dwóch językach, angielskim i rosyjskim. Język angielski 
na pierwszym miejscu – jak wyżej wspomniałem – wyraź-
nie podkreśla ambicje międzynarodowe redakcji. W in-
strukcji dla autorów czytamy, że materiały winny być nad-
syłane w dwóch z trzech języków: tatarskim lub rosyjskim 
oraz angielskim, powinny też mieć krótkie streszczenie we 
wszystkich trzech językach (s. 227). Redakcja pisze, że ar-
tykuły przysłane po angielsku nie muszą być tłumaczone 
na tatarski i rosyjski, a więc przez to zachęca autorów do 
publikowania po angielsku. Redakcja dodaje, że przyjmuje 
artykuły do tłumaczenia za opłatą.

Dobrze, że styl artykułów w języku angielskim jest po-
dobny do stylu czikagowskiego, podczas gdy rosyjski – do 
radzieckiego, to samo dotyczy wersji tatarskojęzycznych. 
Jeśli chodzi o poziom angielszczyzny, wydaje się, że prze-

HISTORIA • NAUKA • LITERATURA

Musa Czachorowski

TATARSKIE BAJKI: 
ODZYSKIWANIE TRADYCJI

Opowieści towarzyszą ludziom od zawsze. Niegdyś prze-
kazywano sobie historie o bohaterskich zmaganiach i wiel-
kich czynach, opiewano wspaniałe postaci wojowników, 
władców, pięknych księżniczek. Opowiadaniami starano 
się również oswoić niezrozumiałe, wzbudzające lęk zjawi-
ska, które wydawały się naszym przodkom działaniami sił 
nadprzyrodzonych, jakichś groźnych bóstw, ingerujących 
w ludzkie życie. W ten m.in. sposób powstawały bajki, 
baśnie, podania: „Towarzyszą ludziom chyba od zawsze. 
Przekazują ludowe mądrości, wyśmiewają ludzkie przywa-
ry, są przestrogą, uczą, bawią, przypominają dawne czasy 
[...]”1. Ich wymowa jest zazwyczaj jednoznaczna: zło nie 
popłaca, a dobro zwycięża. Kłamstwo zawsze wychodzi na 
jaw, prawda zaś triumfuje. Nieuczciwie zdobyte bogactwo 

1 M. Czachorowski, Tatarskie dziedzictwo [w:] Tatarskie bajanie, Wro-
cław 1437/2016, s. 7-9. 

nie daje szczęścia, natomiast skromność i pracowitość za-
pewnia spokój oraz ludzki szacunek

W społeczności polskich Tatarów, mieszkających na zie-
miach Rzeczypospolitej już od ponad sześciuset lat, nie 
przetrwało, niestety, żadne odwieczne bajanie. Jeśli było, 
w tym obiegowym znaczeniu, to zapewne takie same, jak 
u ówczesnych sąsiadów: Polaków, Litwinów, Rusinów. Wła-
sne opowieści koncentrowały się wokół spraw religijnych, 
religia bowiem – islam – była i wciąż jest tym, co jednoczy 
tatarską wspólnotę i pozwala jej na zachowanie tożsamo-
ści i trwanie przez wieki. Prawdopodobnie rozmaite przy-
powieści o charakterze religijnych zachowały się w starych 
tatarskich kitabach i chamaiłach, rękopiśmiennych księ-
gach religijnych, które Tatarzy zapisywali językiem staro-
polskim i dialektem kresowym, ale wykorzystując do tego 
alfabet arabski. Ich rozczytywaniem zajmuje się obecnie 
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Centrum Badań Kitabistycznych w Toruniu, kierowane 
przez prof. Joannę Kulwicką-Kamińską. 

W ostatnich dziesięcioleciach polscy Tatarzy podjęli 
wysiłek odzyskania swej tożsamości kulturowej, wydawa-
ne są tatarskie czasopisma, książki tatarskich autorów, 
nagrywane płyty z tatarskimi pieśniami. Sięgnięto rów-
nież do bajek i różnych opowieści, które bardzo udanie 
zaaklimatyzowały się w tatarskiej – ale nie tylko – świa-
domości. W roku 2009 Inicjatywa Wydawnicza Çaxarxan 
Xucalıq z Wrocławia, założona i prowadzona przez pi-
szącego te słowa, opublikowała zbiór nogajskich bajek 
ludowych pt. Kara-Batyr i Błękitny Koń. Książka zawiera 
47 bajek (baśni, opowieści), przetłumaczonych z języka 
rosyjskiego przez Musę Czachorowskiego oraz jego syna, 
Daniela, i: „[...] jest pięknym dowodem szacunku współ-
czesnego człowieka dla tradycji i obyczajowości innych 
narodów oraz troski o zachowanie wytworów tej kultury 
dla następnych pokoleń”2.

Okazało się, że w pewnym momencie bajki te rozpo-
częły samodzielne życie poza stronicami książki. W roku 
2012 zaistniały podczas białostockiego Festiwalu Inny 
Wymiar czytane przez Musę Czachorowskiego do muzyki 
elektronicznej w wykonaniu Mateusza Wysockiego3. Tego 
ostatniego zainspirowały tak bardzo, że stworzył specjalną 
ścieżkę muzyczną połączoną z głosem Czachorowskiego. 
Tak powstała płyta pt. „Mniej niż 40 opowieści”4, zaprezen-
towana w roku 2013 na kolejnej realizacji projektu Wschód 
Kultury / Inny Wymiar w Białymstoku. W licznych recen-
zjach podkreślano, że płyta: „[...] to projekt realizowany 
przez Mateusza Wysockiego (Fischerle) wraz z tatarskim 
poetą, tłumaczem i aktywistą Musą Czachorowskim. Pole-
ga on na umiejscowieniu bajek tatarskich w nowym kon-
tekście. Konfrontuje nowoczesną, momentami abstrak-
cyjną elektronikę z pogranicza gatunków, takich jak dub, 
drone i glitch z hipnotycznym głosem Musy. Bajki, których 
głównym odbiorcą zwykły być dzieci, wybrane zostały tym 
razem według nieco innego klucza – wyeksponowania tych 
cech tekstu, które rzadko występują w rodzimych opowie-
ściach tego typu”5. 

Bajki poszły w świat: okazały się ciekawym źródłem 
informacji o tatarskim folklorze. Tatarskie bajkoczytanie 
odbywało się m.in. we wrocławskiej szkole żydowskiej, 
podczas Nocy Muzeów, Dnia Dziecka itd. Najciekawszym 
jednak przedsięwzięciem związanym z książką Kara-Batyr 
i Błękitny Koń było niewątpliwie utworzenie młodzieżowe-
go Teatru Bajek Nogajskich w Radomsku6. Podczas wakacji 
w zabytkowej Zagrodzie Tatarskiej w Stobiecku Miejskim, 
dzielnicy Radomska, odbywały się warsztaty teatralne pro-
wadzone przez Anitę i Krzysztofa Zygmów, a zorganizo-
wane przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Radomsku 
przy wsparciu fi nansowym Powiatu Radomszczańskiego 
w ramach dofi nansowania zadania w zakresie działań na 
rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego. Wakacyjna zabawa przerodziła się nieomal 
w profesjonalne zainteresowanie: Teatr Bajek Nogajskich 
zaczął pojawiać się na krajowych i zagranicznych festiwa-

2 G. Zając, Bajkowe refl eksje [w:] Kara-Batyr i Błękitny Koń, Wrocław 
2009, s. 5-6.

3 http://bok.bialystok.pl/wydarzenia/wydarzenie/wschod-kultu-
ry-2012/ (dostęp: 3.10.2017).

4 http://www.nowamuzyka.pl/tag/mniej-niz-40-opowiesci/ (dostęp: 
3.10.2017).

5 http://bdta.pl/index.php/project/mniej-niz-40-opowiesci/ (dostęp: 
3.10.2017).

6 http://radomsko.naszemiasto.pl/tag/teatr-bajek-nogajskich-radom-
sko.html (dostęp: 3.10.2017).

lach oraz przeglądach, zdobywając uznanie i liczne nagro-
dy7. 

Piszący te słowa miał przyjemność gościć w Zagrodzie 
Tatarskiej na jednym z wakacyjnych spektakli, po którym 
spróbował wyjątkowego chleba z maki gryczanej, zwanego 
„tatarczuchem”8. Jest to tradycyjny produkt od niepamięt-
nych czasów wypiekany w okolicach Radomska, zapocząt-
kowany ponoć przez osiedlonych tu niegdyś jeńców ta-
tarskich. I znamienne, że przy okazji przypomniano sobie 
o tatarskich koneksjach Stobiecka Miejskiego: „Według tra-
dycyjnych podań osiedlili się tutaj jeńcy tatarscy, których 
zwano Karaskami bądź też Kluchami. Sama nazwa miejsco-
wości ma się wywodzić od «stu biesów», czyli 100 Tatarów 
sprowadzonych przez rycerza w charakterze jeńców. O ta-
tarskim pochodzeniu mieszkańców świadczyć miało także 
to, że mają chaty tatarskie, pola orzą w półksiężyc i dzielą 
je na morgi, a nie na zagony. Przypisywano im też wpro-
wadzenie uprawy tatarki (gryki) w okolicach Radomska”9. 

Kolejny bajkowy eksperyment nastąpił w grudniu 2015 
roku. W Gminnym Ośrodku Animacji Kultury i Rekreacji 
w Szudziałowie członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przedstawili inscenizację bajki Pomysłowy biedak10, pocho-
dzącej ze wspomnianego zbioru Kara-Batyr i Błękitny Koń. 
Oznacza to, że treść bajek z tatarskiego świata oraz ich 
przesłanie jest zrozumiałe i bliskie mieszkańcom Polski. 
Może dzięki nim odkrywają nieznane dotąd sobie cechy 
tatarskiego charakteru oraz obyczajowości, pozornie dale-
kie, a przecież całkiem swojskie.

Tymczasem w roku 2012 zespół wydawniczy przy 
Najwyższym Kolegium Muzułmańskim Muzułmańskie-
go Związku Religijnego w RP zaprezentował podobną, 
a jednak całkiem nową wartość. Opublikowana została 
książka pt. Baśnie, podania i legendy polskich Tatarów, 
które spisał i zilustrował Selim Chazbijewicz. W zbiorze 
znalazły się dwadzieścia dwie opowieści, m.in. O kołdu-
nach, O biednym Tatarze, O prorokach i ludziach, Testa-
ment Dżyngis Chana oraz O Ewliji Kontusiu. W słowie od 
autora dowiadujemy się, że: „Większość zachowanych po-
dań, legend i opowieści to apokryfy religijne, opowieści 
o prorokach, który wymienieni są w Biblii i Koranie, bądź 
przekazy związane z osoba Proroka Muhammada. […] 
Część tekstów oparłem na zasłyszanych w dzieciństwie 
opowieściach, które snuła moja prababcia […] Niektóre 
fabuły pochodzą z kitabów i chamaiłów, rękopiśmiennych 
książek pisanych i produkowanych przez Tatarów w Pol-
sce i na Litwie”11. 

Mamy tu więc do czynienia z zapisem reliktowych zgoła 
tekstów, które przetrwały wieki w pamięci autora. Książka 
po raz pierwszy prezentuje polskiemu czytelnikowi ten ro-
dzaj literatury polskich Tatarów. Jest to przebogaty mate-
riał poznawczy: historyczno-obyczajowy oraz religijny. Jak 
wspomina S. Chazbijewicz, całość przygotowana była do 
druku już na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wie-
ku, jednak dopiero teraz – dzięki staraniu Muzułmańskie-
go Związku Religijnego, który przyjął na siebie pieczę nad 
utrwalaniem dziedzictwa kulturalnego tatarskiej społecz-
ności muzułmańskiej w Polsce – ujrzała światło dzienne. 

7 http://www.radomsko24.pl/teatr-bajek-nogajskich-z-wyroznie-
niem-4150 (dostęp: 3.10.2017).

8 M. Czachorowski, Tatarskie tropy w Radomsku, „Przegląd Tatarski”, 
nr 3 (15), 1433/2012, s. 6–7. 

9 https://pl.wikipedia.org/wiki/Stobiecko_Miejskie (dostęp: 3.10.2017).
10 http://sokolka.pl/2015/12/03/23831/ (dostęp: 3.10.2017).
11 S. Chazbijewicz, Od autora [w:] Baśnie, podania i legendy polskich 

Tatarów, Białystok 1434/2012, s. 6-7.
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Kolejne „bajkowe” przedsięwzięcie podjęła w roku 2016 
Inicjatywa Wydawnicza Çaxarxan Xucalıq we współpracy 
z Najwyższym Kolegium Muzułmańskim MZR. Musa i Da-
niel Czachorowscy wyszukali i przetłumaczyli trzydzieści 
dziewięć bajek tatarskich i krymskotatarskich oraz im po-
krewnych, m.in. kazachskich, baszkirskich, uzbeckich, tu-
reckich, turkmeńskich, a nawet nawet jedną czacharską, 
gdyż: „Tatarzy nie tylko mówili, ale słuchali również ba-
jania swoich sąsiadów. Zamieszkują przecież w tak wielu 
krajach, na tak wielu ziemiach o odmiennych bajkowych 
smakach – od dalekiego wschodu, poprzez rozległe stepy 
Eurazji, do podnóża Kaukazu i na czarnomorskim wybrze-
żu. Od wielu wieków żyją w Polsce i na Litwie. Dzięki wsłu-
chiwaniu się w opowieści innych ludów, wzbogacały się ich 
własne. Poznawali przy okazji tradycje swych sąsiadów, ich 
zwyczaje, zalety i przywary. Teraz otwiera się przed nami 
szeroko «tatarskie bajanie» [...]”12. Taki też jest tytuł całej 
książki: Tatarskie bajanie, czyli bajki, podania i opowieści 
z całego tatarskiego świata. 

Bajki rozeszły się nad podziw szybko, więc zespół wy-
dawniczy Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR 
postanowił tym razem złożyć do ministerstwa spraw we-
wnętrznych i administracji wniosek o dofi nansowanie pu-
blikacji w roku 2017. Środki uzyskano i dzięki temu ukazał 
się zbiór zatytułowany Baju, baju, z tatarskiego kraju. Do 
bajek znanych z Tatarskiego bajania Czachorowscy dołą-
czyli kilkanaście nowych, prezentując czytelnikowi w su-
mie pięćdziesiąt dwa teksty. Istotne wzbogacenie książki 
stanowi dziewięć rysunków Iryny Malinskiej13, artystki-ilu-
stratorki, designera i grafi ka. Ta Polka, urodzona na ukra-
ińskim obecnie Podolu, mieszkająca niegdyś w Teodozji na 
Krymie, obecnie zaś na Dolnym Śląsku, wspaniale odnajdu-
je się w subtelnej i pełnej wyrazu wschodniej ornamenty-
ce. Kolejnym atutem książki jest niewątpliwie wprowadze-
nie pt. Ludowe bajki tatarskie, czyli ocalenie tradycji pióra 
dr hab. Violetty Wróblewskiej, prof. Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu14.

Jak zauważył w słowie wstępnym Mufti RP Tomasz 
Miśkiewicz: „Opowieści te pozornie nie mają żadnego lub 
prawie żadnego związku z islamem. Jednak funkcjonując 
w społeczności muzułmańskiej i niejako z niej wyrastając, 
nie popadają w konfl ikt z zasadami wiary, a nawet wpi-
sują się w jej największą opokę, w lud, który wierzy pro-
sto i prawdziwie, szczerze i mocno. I w ludowych opowie-
ściach realizują się podstawowe zasady naszej religii: zwal-
czanie zła dobrem, pomaganie potrzebującym i dzielenie 
się z ubogimi, przeświadczenie o wszechmocy Boga Jedy-
nego”15. Warto zaznaczyć, że książka ukazała się w jubile-
uszowym roku 620-lecia osadnictwa tatarskiego w Wielkim 
Księstwie Litewskim. 

I ta edycja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Już 
kilkanaście dni po odbiorze książki z drukarni, 17 czerw-
ca 2017 roku we wrocławskim Klubie Surowiec odbyło się 
„Wspólne  bajanie, czyli tatarskie bajek bajdurzenie”, jako 
impreza otwierająca 10 Festiwal Kalejdoskop Kultur, pod-
czas którego występują dolnośląskie mniejszości narodo-
we i etniczne. Bajanie, prowadzone przez Musę Czacho-

12 M. Czachorowski, Tatarskie bajanie [w:] Tatarskie bajanie, czyli bajki, 
podania i opowieści z całego tatarskiego świata, Wrocław, 1437/2016, 
s. 8–9.

13 http://kudowa.web-port.pl/aktualnosci/4322/ (dostęp: 3.10.2017).
14 V. Wróblewska, Ludowe bajki tatarskie, czyli ocalenie tradycji [w:] 

Baju, baju, z tatarskiego kraju, Białystok 1438/2017, s. 7–15.
15  T. Miśkiewicz, Niech dobro zwycięża [w:] Baju, baju, z tatarskiego 

kraju, Białystok 1438/2017, s. 5.
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rowskiego, połączone było z warsztatami plastycznymi dla 
dzieci młodszych i starszych, podczas których zaprezen-
tować się miała Iryna Malinska. W klubie zjawiło się oko-
ło trzydziestu osób, w tym przedstawiciele wrocławskiej 
społeczności tatarskiej: Leila Zdrzyńska (z domu Koryc-
ka), Barbara Ziemba (z domu również Korycka), Krzysz-
tof Olechnowicz i Krzysztof Pyclik. Czachorowski nie tylko 
czytał bajki, ale też opowiadał o tatarskiej historii oraz 
zwyczajach16. 

Podobna impreza zorganizowana została przez szcze-
ciński oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w ra-
mach projektu „Okno na Świat: Tatarzy”. 18 wrześ nia 2017 
roku w ProMediach odbyła się promocja książki Baju, baju, 
z tatarskiego kraju oraz warsztaty dla dzieci i spotkanie 
dla dorosłych poświęconym kulturze i obyczajom polskich 
Tatarów. Musa Czachorowski mówił o bajkach, o dziejach 
dawnych i dniu współczesnym polskich Tatarów, a następ-
nie Iryna Malinska spotkała się z dziećmi, którym prezen-
towała technikę tworzenia ilustracji za pomocą akwareli 
i soli17. Wśród kilkudziesięciu szczecinian nie zabrakło 
miejscowych Tatarów: Tahiry Szczęsnowicz, Żanety Miś-
kiewicz, Kamilli Hołody i Macieja Jasińskiego. Dzień póź-
niej, 19 września, nastąpiło spotkanie z dr. Aleksandrem 
Miśkiewiczem (rodzinnie i osobiście bardzo ze Szczecinem 
związanego), połączone z promocją jego najnowszej książ-
ki Tatarzy wierni Polsce, a który 21 września poprowadził 
spacer tatarskimi śladami po Szczecinie18. 

Najnowszym dokonaniem podjętym przez zespół wy-
dawniczy Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR 
jest płyta CD z wybranymi tatarskimi bajkami i muzyką 
w tle. Niebawem już się ukaże, wtedy też zaprezentowana 
zostanie na łamach „Przeglądu Tatarskiego”. Wszystkie te 
publikacje oraz przedsięwzięcia towarzyszące są dowoda-
mi żywotności polskiej społeczności tatarskiej i ukazują 
jej kulturotwórcze aspiracje. Nasi Tatarzy chcą czerpać 
ze swego dziedzictwa, aby zaznaczać i wzmacniać swoją 
tożsamość. A bajki: „[...] stanowią świadectwo trwania 
poprzez możliwość sięgania, odwoływania się do jednego 
źródła, z którego życiodajną moc czerpało już tak wiele 
pokoleń. Te wszystkie opowieści tworzą bowiem opokę, na 
której wspiera się nasza tożsamość, łączącą się z przeszło-
ścią i będącą spadkiem drogocennym dla naszego potom-
stwa”19.

Musa Czachorowski 

16  P. Nalewajko, Tatarskie Musy bajanie, „Przegląd Tatarski”, nr 3 (35), 
143/2017, s. 2.

17  http://sektor3.szczecin.pl/okno-swiat-tatarzy/ (dostęp: 3.10.2017).
18  http://mbp.szczecin.pl/dokument,601.html (dostęp: 3.10.2017).
19 M. Czachorowski, Tatarskie bajanie [w:] Tatarskie bajanie, czyli bajki, 

podania i opowieści z całego tatarskiego świata, Wrocław, 1437/2016, 
s. 7.
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Mustafa Konopacki

O POCHODZENIU SZAHUNIEWICZÓW
Analiza historii małych narodów zakłada kompleksowe po-
dejście w badaniu etapów rozwoju okreś lonej kultury. Waż-
ne jest, aby systematycznie i wieloaspektowo przeanalizo-
wać zjawisko społeczne w związku z przeszłością. W cen-
trum uwagi mamy tatarską arystokrację: książąt i ułanów 
– górną warstwę tatarskiego społeczeństwa. Na przykładzie 
pradawnej rodziny tatarskiej Szahuniewiczów, postaram 
się jak najgłębiej przyjrzeć histo-
rycznej przeszłości, aby powiązać 
ją z teraźniejszością samoistnego 
narodu.

 Ekspansję Tatarów należy 
rozpatrywać jako logiczny etap 
wielkiej wędrówki ludów, relacji 
między Zachodem a Wschodem. 
Kompaktowe zasiedlenie umoż-
liwiło ówczesnym władzom roz-
wiązać ważne problemy: demo-
grafi i oraz zapewnienia rekrutacji 
warstwy wojskowej. Pierwsza 
wzmianka o przesiedleniu znacz-
nej liczby Tatarów do Wielkiego 
Księstwa Litewskiego zbiega się 
z początkiem rządów Witolda. To 
wydarzenie przekazuje nam dzie-
jopis tureckiego sułtana Murada 
IV, Ibrahim Peczewi [İbrahim Pe-
çevî lub Peçuylu İbrahim Efendi, 
1574–1650]: „Kiedy w 1391 groź-
ny Timur przyszedł do Kipczaku, 
wielu tatarów zostało wzięto do 
niewoli albo ich zabito, lecz kilka 
tatarskich plemion przybyło na Li-
twę {1}.

Przesiedleńcy należeli do 
pewnej tatarskiej hordy, plemion 
i rodów. Sami Czyngisydzi – za-
łożyciele Imperium Mongolskiego 
mieli różne pochodzenie plemien-
ne, lecz stanowili podstawę rządzącej klasy. Struktura woj-
skowego stanu przypuszczała odpowiednią subordynację 
– priorytetowy status ułańskiego stanu potomków Czyngi-
sydów, tatarskiej arystokracji. Synonim ułańskiego stanu – 
Assanczukowiczowie – wyższa kasta, elita rządząca, opoka 
królewskiej władzy. Praojciec chorągwi – Ułan Assanczuk. 
O jego pochodzeniu i potomstwie niewiele wiadomo. Nie-
miecki badacz I. Wolf uważa, że sam antenat Ułanów żył 
w przybliżeniu w połowie XIV stulecia i zostawił potomstwo 
Szatysza i NN Ułana. W herbarzu S. Dziadulewicza uściśla 
się genealogia Ułanów. Te poprawki pozwalają nadać syste-
mowość stanowi ułańskiemu jako podstawie początku tatar-
skiego społeczeństwa. Ono stymulowało rozwój i kształto-
wanie oddzielnych rodzin.

 Szahuniewiczowie – element ułańskiego stanu Assan-
czukowiczów należeli do Dżałoirów, dosyć dużego plemie-
nia, przesiedlonego jeszcze w czasach Dżocziego do jego 
ułusu. Jak twierdzi Peczewi, nawiązując do anonimowego 
litewskiego Tatarzyna – przybyli na Litwę dobrowolnie 
i pod patronatem wielkiego księcia Witolda. W roku 1396 

sam chan Złotej Ordy, Tochtamysz, szukał azylu na Litwie 
i został wysłany do miasta Lidy. Witold obiecywał mu swoją 
pomoc i dał nadzieję powrotu na chański tron. Jan Szahunie-
wicz Ułan, data narodzin nieznana, nosił tytuł ułana pocho-
dził z rodu kniaziów Ułanów-Assanczukowiczów był synem 
Szahunia Asanowicza, jednego z właścicieli Zasula w roku 
1592, wnukiem marszałka Asana Achmeciewicza Ułana. 

Odniesione przez Witolda zwy-
cięstwo nad Tatarami, pobudziło 
sojuszniczych książąt do napaści 
na wspólnego wroga. W roku 1397 
sojusznicze wojska pod Azowem 
przeprawiły się przez Don i ude-
rzyły na Ordę Azowską, przegoni-
ły ją do Wołgi i wzięły do niewoli 
kilka ułusów. Dużą część, z żona-
mi i dziećmi, przegnały na Litwę, 
gdzie osiedlono ich razem z Tata-
rami pochodzącymi z Kipczka. 

 Pod koniec XIV i na począt-
ku XV stulecia pojawiły się tak 
zwane obszary tatarskiej osiadło-
ści – strefy spoistego pobytu li-
tewskich Tatarów z odpowiednią 
plemienną przynależnością. Tak 
powstały ugrupowania wojskowe 
– chorągwie juszyńska, baryńska, 
najmańska, jałoirska i kondracka 
pod przewodnictwem ułanów. 
W źródłach wymienione różne 
wskaźniki liczebności Tatarów. 
Można przyjąć, że na początku 
XV wieku mieszkało na Litwie, 
w przybliżeniu, około 40 tysię-
cy Tatarów. Liczba ta stale się 
zmieniała, zachowując przy czym 
stałą tendencję do zmniejszania 
się. Szczególnie pod koniec XVI 
i w pierwszej połowie XVII stu-

lecia zmniejszyła się ilość tatarskich posiadań i stanu słu-
żebności. Tatarskie chorągwie traciły swą dawną plemienną 
tożsamość, stając się terytorialnymi formacjami. Z końcem 
XVI wieku nastąpiła konsolidacja tatarskiego społeczeń-
stwa, które przebrało formę feudalnego stanu służebnego. 

 Zademonstrować to można na przykładzie Assanczu-
kowiczów. Linia Szatysza jest reprezentowana przez Majka 
i Wojszutka – trzecie pokolenie Ułanów. Wojszutko zosta-
wił syna Achmecia, który wzmiankowany jest w Litewskiej 
Metryce roku 1546 w sprawie Milkomana Miskowicza Sza-
gajdewicza {2}. Achmeć Wojszutkowicz wspominany jest 
w spisie z roku 1528 jako chorąży chorągwi ułańskiej. Zo-
stawił trzech synów: Szach-Dewleta – założyciela rodu Ma-
luszyckich, Hasana – marszałka ułańskiej chorągwi, założy-
ciela rodu Chasieniewiczów, Żdanowiczów oraz Zasulskich, 
i Szahuna, wzamiankowanego w Litewskiej Metryce w roku 
1567 jako pocztowy, przy hetmanie wileńskim {3}. Szahun, 
zapisany jako właściciel części Dowbuciszek oraz Siołka, zo-
stawił syna Jen-Seita, który wspomina się w sądowej sprawie 
starościny Kriczewskiej Słucziny o wycinaniu lasu. Siostra 

Wywód Familij Tatarów z Dżerayłów Szahuniewiczów.                                                                                                  
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Jen-Seita, Kasia, fi guruje jako żona Jakuba Starińskiego. Jen-
-Seit zostawił trzech synów: Dawida, Czymbaja i Narusza, 
pierwszy nie zostawił potomstwa, a drugi jest założycielem 
rodu Czymbajewiczów herbu Warnia. 

 Szahun w roku 1631 fi guruje jako właściciel części Siołka, 
Dowbuciszek i Bogdanowa. Zostawił dwóch synów: Bog-
dana i Abubekira, z których Bogdan wspominany w roku 
1658 jako rotmistrz królewski, właściciel Siołka oraz Dowbu-
ciszek. Abubekir Szahuniewicz razem z żoną Chadyczą Ja-
nuszewiczówną w roku 1669 posiadali część Dowbuciszek, 
Bogdanowa i Pikcieniszek. Szahun Jenseitowicz wspomina 
się w sprawie o kupnie majątku u Zembina Sienulewicza, 
carewicza, od 24 lipca 1613 roku, gdzie fi guruje z herbem 
Aksak. W drugim dokumencie, od 7 sierpnia 1623 roku, kopii 
od księcia Szeżlana Dżemiahmilowicza. Te dokumenty po-
zwalają wnioskować, że potomkowie Szahuniewiczów herbu 
Aksak posiadali folwark Wojkuciszki w powiecie trockim.

 Majko Szatyszewicz zostawił czterech synów: Adkę, 
Nuruma, Mahmecia, Begima i Iwaszkę. W roku 1506 bra-
cia wystąpili jak poręczyciele księcia Ihibiaga – ułana za-
wołżańskiego wziętego do niewoli w bitwie pod Kleckiem. 
Mahmeć w spisie 1522 roku wspominany jako zmarły. Be-
gim zostawił syna Alikesza, który w spisie 1567 roku fi gu-
ruje jako królewski rotmistrz chorągwi grodzieńskiej. Ułan 
Alikesz Assanczukowicz posiadał część folwarku Zasule 
i Kamelan. W roku 1592 zamienił część Zasula na część Do-
wbuciszek, należących do kuzyna Dżynaja Baktyszewicza 
Koryckiego {4}. 

Koniec XVI, początek XVII wieku to dosyć ciężki etap 
w historii litewskich Tatarów, co wiązało się z wewnętrzny-
mi problemami Rzeczypospolitej. Zawarcie Unii Lubelskiej 
odbywało się w dosyć skomplikowanej sytuacji politycz-
nej. Wojna z Rosją stymulowała wewnętrzną niestabilność 
w strukturze klasy panującej między magnateriami i szlach-
tą. Stałe wojny z Portą Ottomańską i jej wasalem, chanem 
krymskim, negatywnie wpływały na położeniu miejscowych 
Tatarów. Kontrreformacja, negatywnie oddziaływała na po-
łożeniu muzułmańskiej ludności, potężniały rozgraniczenia, 
sprzeczności między tatarską i miejscową szlachtą. Jeśli 
w czasach księcia Witolda i jego następców ustawodaw-
stwo równało Tatarów i miejscową szlachtę w stosunkach 
życia społecznego i osobistego, uznawało ich dziedzicznymi 
posiadaczami, co pozwalało Tatarom nabywać posiadania 
ziemskie i nimi zarządzać, co w roku 1496 roku było wyjątko-
wą prerogatywą szlachty. To w połowie XVI wieku znaczna 
ilość tatarszczyzny przeszła w ręce ziemskiej szlachty. Spis 
księcia Matwieja Ogińskiego, ciwuna wileńskiego, ujawnił, 
że znacznie zmniejszyła się liczba Tatarów, wykonujących 
obowiązek wojskowy. Król przeszkadzał szlachcie, która na-
bywała tatarszczyzny bez jego pozwolenia, i byli zmuszeni 
służyć bez opłaty ze stratą majątku. W roku 1631 ukazem 
Zygmunta III była zainicjowana rewizja Jana Kierdeja{5}.

 Te uchwały stawiały przed sobą cel umocnić osobistą 
służbę Tatarów, którzy z przyznanej ziemi zobowiązani byli 
odprawiać wojskowe pochody na swój rachunek bez wyna-
grodzenia. Hetmanom nie pozwalano płacić osiadłym Tata-
rom, z obawy utraty przyznanego mienia. Z czasem takie 
skrępowanie własności tatarskich posiadłości zostało zapo-
mniane, tym bardziej, że w roku 1569 wszystkie posiadłości 
ziemskie, nabyte w dowolnym czasie, były uznane za wiecz-
nie dziedziczne {6}. Położenie stanu służebności i miejskie-
go nie miało istotnej różnicy. W przywileju króla Kazimierza, 
danym ziemiom litewskim w roku 1457 – miejscy mieszkańcy 
w ogóle są porównywalne z książętami, panami i bojarami, 

oprócz prawa wyjeżdżania za granicę oraz zarządu nad pod-
władnymi ludźmi, więc i Tatarzy mieli odpowiednie prawa 
{7}.

 Analiza dokumentów pozwala stwierdzić, że rodzina 
Szahuniewiczów osiadła dawno temu w okolicach Wilna. Na 
początku wieku XIX powstały dwie linie: oszmiańska i wa-
runkowo wileńska. Przedstawiciele oszmiańskiej na począt-
ku wieku wnioskowali o uznanie szlachectwa przed mińską 
szlachecką komisję gubernialną. W tak zwanym wnioskowa-
niu wspomina się przynależność plemienną do Dżałoirów 
i herbu Trzaska. Kapitan wojsk rosyjskich Aleksander Iwano-
wicz Szahuniewicz stawił się przed gubernialną deputacją 
szlachecką w Mińsku jako dziedzic, syn Iwana Mustafowi-
cza Szahuniewicza, którego przodek Mustafa Szahuniewicz 
dostał przywilej od króla polskiego pod koniec wieku XVII. 
Fakt, że Mustafa Szahuniewicz był związany z Bogdanem 
Szahuniewiczem i jego bratem Abubekirem, nie został udo-
kumentowany, ale jest to bezdyskusyjne. 

 Przedstawiciele linii wileńskiej w reprezentacji szlachty 
wykazywali się z herbem Aksak, wspominając o darowiźnie 
polskiego króla Augusta II z roku 1731 – Samuelowi Musta-
fowiczowi Szahuniewiczowi folwarku Wojciszki lub Wojku-
ciszki w powiecie oszmiańskim. Według wersji wileńskiej tej 
genealogii {8} Samuel Szahuniewicz zostawił dwóch synów, 
Iwana (Jana) i Józefa, o czym świadczy dokument z roku 
1757. Iwan Samuelowicz Szahuniewicz w roku 1791 otrzymał 
stopień chorążego od króla polskiego Stanisława Augusta. 
Mustafa Aleksandrowicz służył w wojsku polskim, a następ-
nie w litewskim pułku ułanów w służbie rosyjskiego cesarza 
Pawła I w randzie namiestnika. W roku 1797, mając 35 lat, 
złożył oświadczenie o zwolnieniu z przyczyn zdrowotnych. 
W sprawie jest petycja do najwyższego imienia podpisana 
przez dowódcę pułku {9}. 

 W rodowodzie są pewne nieścisłości, a w konsekwen-
cji niespójności, aby je zrozumieć, powrócimy do przodka, 
księcia Mustafy Szahuniewicza. Właściciel majątku folwar-
ków Ostapkowszczyzna i Michałowszczyzna, a także części 
Sorok Tatarów, tzw. Szahuniewszczyzny, w roku 1686 po-
zostawił testament żonie i trzem synom Samuelowi, Alek-
sandrowi i Jakubowi. Aleksander Mustafowicz Szahuniewicz 
rotmistrz królewski, oprócz majątku otrzymanego przez 
dziedziczenie od ojca, nabył majątek ziemski Bogdanowo 
i folwark Łoszin w powiecie oszmiańskim, przywilej od króla 
polskiego Augusta II, z małżeństwa z Ewą Adamowicz miał 
znanego nam syna Mustafę. Mustafa Aleksandrowicz Sza-
huniewicz z małżeństwa z Sofi ą Kryczyńską zostawił synów 
Jana i Samuela. Jan najwidoczniej zmarł wcześnie, o czym 
wspomniano w wywodach {10}.

 Samuel Mustafowicz Szahuniewicz mieszkał w folwarku 
Łoszyn, był właścicielem czterech poddanych, a także miał 
dotacji na grunty. Z małżeństwa z Sofi ą Zabłocką miał syna 
Bazylego (Wasylego) – korneta Smoleńskiego Pułku Ułań-
skiego i Abrahama. W archiwum historycznym Republiki 
Białoruś znajduje się dokument oświadczenia korneta Bazy-
lego Szahuniewicza do Komisji Heraldyki o przynależności 
do rodziny Szahuniewicz, spis ludności ze szlachetnego po-
chodzenia powiatu oszmiańskiego. W konkluzji o nadanie 
szlachty są akty urodzenia: № 1 1806 r. Bazylego Samuelo-
wicza i № 2 1813 r. Abrahama Samuelowicza. Potwierdzają 
one, że dzieci są zrodzone z zarejestrowanego małżeństwa 
Samuela Mustafowicza i Rozalii Zabłockiej Szahuniewicz. 
W rodowodzie Iljasewiczej 1843 r. Bazyli Samuelowicz Sza-
huniewicz pojawia się jako poseł wileńskiej szlacheckiej ko-
misji, emerytowany porucznik i poręczyciel. 
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der (24.02.1832 r.) i Tamerlan (15.08.1833 r.). Najwyraźniej 
między przedstawicielami rodziny Szahuniewiczów istniały 
problemy, które doprowadziły do dodatkowej reprezentacji 
synów Józefa.

 Bracia mieli długą i kłopotliwą korespondencję z władzą, 
z nadzieją na potwierdzenie szlachetnego pochodzenia. 
9.11.1860 r. Wileńska szlachecka deputacja wywodowa po 
wysłuchaniu dekretu cara Aleksandra II i rządowego senatu 
o uznaniu Tatarów z rodziny Szahuniewicz za szlachtę, po-
stanowiła: wpisać na specjalną listę rodzin tatarskich synów 
Józefa Samuelowicza. Młodsi bracia, Aleksander Józefowicz 
i Tamerlan Józefowicz, służyli w pułku wielkołuckim, co po-
twierdza dokument z 23.02.1860 r. podpisany przez dowód-
cę 3 Dywizji Piechoty stacjonującej w Grodnie. Rodowód 
rodziny Szahuniewiczów został przerwany na przełomie XIX 
i XX wieku. Ostatni zapis pochodzi z roku 1906. Mówi się 
w nim o urodzeniu chłopca z zarejestrowanego małżeństwa 
Aleksandra Ambrożewicza i Marianny z Szahuniewiczów. 
Ostatni potomek starożytnego tatarskiego rodu jest więc 
bezpośrednio związany więzami matczynego pokrewień-
stwo z Abrahamem Józefowiczem Szahuniewiczem. Potom-
kowie szlachetnej rodziny tatarskiej Dżałoirów zostawili 
znaczny ślad w historii. 

Mustafa Konopacki  

Bibliografi a:
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Родословная Шагуневичей. Национальный исторический архив РБ. 
Ф.319, оп. 2 д. 31.
Родословная Шагуневичей (виленская версия), Letuvos Valestibes Isto-
ricos Archivas/f/3? Ap1? R.3.

 W wersji wileńskiej rodowodu Szahuniewiczów w roku 
1831 wspomniana jest żona Samuela Mustafowicza Felicja 
Kryczyńska, być może to jego druga małżonka. Przedstawi-
ciele rodu wspominają Józefa syna Samuela i brata Iwana Sa-
muelowicza, jednak w konkluzji tego faktu brakuje. Według 
wersji wileńskiej Józef Samuelowicz – urodzony w roku 1806 
– jest znacznie młodszy od Iwana Samuelowicza Szahune-
wicza. Drugi syn Mustafy Szachunewicza, porucznik wojska 
polskiego Samuel Mustafowicz, w roku 1748 zapisał w testa-
mencie żonie i synowi Janowi (Iwanowi) prawo własności 
folwarku Ostapkowszczyna w powiecie grodzieńskim. Iwan 
Samuelowicz Szahuniewicz zostawił syna Aleksandra, który 
wraz z żoną Elżbietą Czymbajewicz nabył folwark Czerkasy 
od braci Muchów. Aleksandr Iwanowicz Szahuniewicz, ka-
pitan wojsk rosyjskich, na początku wieku XIX wraz z Sa-
muelem Mustafowiczem Szahuniewiczem są bezpośredni-
mi spadkobiercami rodziny Szahuniewiczów. Aleksander 
Iwanowicz Szahuniewicz miał synów Józefa (9.03.1809 r.) 
i Amurata (10.?.1813 r.) urodzonych z zarejestrowanego 
małżeństwa Aleksandra Iwanowicza Szahuniewicza i Elżbie-
ty z Czymbajewiczów. 

 Fakt pochodzenia jest potwierdzony odpowiednim wpi-
sem do nr 5333 z 5 maja 1816 r. Przywilej Augusta II z roku 
1731 wydany rzekomo Samuelowi Szahuniewiczowi na fol-
wark Wojkuciszki we wniosku nie jest wspomniany. Folwark 
ten został wymieniony na liście dziedzictwa Mustafy Sza-
huniewicza. Jakub Szahuniewicz, trzeci syn Mustafy Szahu-
niewicza, w dokumentach jest wspomniany tylko raz, jako 
chorąży wojska litewskiego. W związku z tym bardzo trudno 
jest określić, jak i przez kogo kogo odbywa się interakcja 
między tymi dwiema liniami. Być może, Józef jest synem 
Samuela, jednak nie pasuje to czasowo. Synowie Józefa to 
Abraham (10.06.1827 r.), Sulejman (20.05.1830 r.), Aleksan-

Mychajło Jakubowycz

OSTROGSCY TATARZY
Kiedy mówi się o osadnictwie polskich Tatarów, to wymie-
nia się przede wszystkim Polskę, Białoruś i Litwę. Dość 
rzadko natomiast zwraca się uwagę na tatarskie osadnictwo 
na ukraińskim Wołyniu, jednym z regionów, gdzie muzuł-
mańskie wspólnoty pojawiły się już w początkach XVI wie-
ku. Ponadto, pomijając wszystko inne, tutaj zachowały się 
rozliczne miejsca związane z Tatarami (np. ulica Tatarska 
i baszta w Ostrogu, mizary w Ostrogu, Jurkowcach itp.), 
podobnie jak rękopisy, wśród których szczególne zaintere-
sowanie wywołuje zbiór zapisanych stron Koranu, odkryty 
dopiero w 1992 roku. 

Zanim przejdziemy do opisania rękopisu, warto zwrócić 
uwagę na historyczny kontekst jego powstania. Pierwsze 
tatarskie osadnictwo w Ostrogu i okolicznych rejonach 
pojawiło się w XVI wieku, za sprawą jeńców nogajskich 
oraz krymskich Tatarów (osiedlonych tu po bitwie pod 
Wiśniowcem w roku 1512). Według dokumentów historycz-
nych z tego okresu, już w roku 1565 w Ostrogu działał me-
czet; dziesiątki tatarskich gospodarstw wymienia się w Ak-
tach podziału Ostroga pomiędzy synami kniazia Wasyla 
Konstantyna Ostrogskiego (1603 i 1621). Znany jest Przy-
wilej dla Tatarów wołyńskich, wydany w roku 1669 przez 
króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, potwierdzający 

ich status szlachecki. O setkach Tatarów mieszkających 
w Ostrogu i sąsiednich osadach Wołynia (Połonne, Staro-
konstantynów, Majdan-Łabuń) poświadczają także póź-
niejsze dokumenty (Osiadłość miasta Ostroga anno 1708) 
oraz Generalne opisanie guberni wołyńskiej (sporządzone 
około roku 1800). Jeszcze w roku 1911 w guberni wołyńskiej 
(Jurkowce, Ostróg) zamieszkiwało około 340 muzułma-
nów, funkcjonował meczet i biblioteka, a imama zatwier-
dzał Taurydzki Muzułmański Zarząd Duchowny z centrum 
na Krymie. W Jurkowcach (wieś leżąca 20 km od Ostro-
ga, obecnie obwód chmielnicki Ukrainy), meczet działał 
do roku 1925, zaś jego ostatni imam podczas rządami so-
wieckimi był represjonowany i wreszcie zesłany na Sybir. 
Dzięki temu, ze Ostróg, w odróżnieniu od Jurkowców, po 
roku 1922 znalazł się w granicach Polski (do roku 1939), 
wspólnota muzułmańska istniała tu do początku II wojny 
światowej. Obecnie wśród ostrożan znajdziemy niemało 
tatarskich potomków: rodziny Lebiedziów, Bajraszewskich, 
Asanowiczów, Żdanowiczów, Muchlów i inne. 

Rękopis Koranu, przechowywany w Ostrogskim Pań-
stwowym Rezerwacie Historyczno-Kulturalnym (rejestr КН 
20366/VI Р – 2477), został nabyty w roku 1992 przez miej-
scowych etnografów od starszej już rodziny ostrogskich 
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mnienia w naszym czytaniu), można znaleźć również w rę-
kopisach wykonanych w innych regionach muzułmańskiego 
świata. Na Uniwersytecie Michigan (USA) przechowywany 
jest osmański rękopis z końca XV – początku XVI wieku, 
powstały najprawdopodobniej w Stambule i zawierający 
nieomal identyczny z ostrogskim tekst modlitwy chatm al-
-Kuran. Podobne odkryjemy w wielu innych: jest to w pełni 
zrozumiałe, bowiem kitaby zachodnich Tatarów wywodzi-
ły się właśnie z osmańskiej tradycji przepisywania Koranu 
(także reprezentowanej na Krymie). Arkusza ostrogskiego 
rękopisu z zakończeniem tej modlitwy jednak nie udało się 
znaleźć. 

Nieco czytelniejszy okazał się wykonany po arabsku i ła-
cinką napis po modlitwie sadaka Allahu al-Azim, umieszczo-
ny w niższej części stronicy. Na samym początku znajduja 
się dwa arabskie słowa (sahib i malik, oznaczające „właści-
ciel” lub „autor”, w danym kontekście najwidoczniej „prze-
pisywacz”). Następnie można odczytać alfabetem arabskim 
(w transliteracji): Mustafa Lebiedz. Pisany Koran roku tysz-
czonst dwesti dewiatnaszczego od... Muhammada Proroka 
Zu al-Ka’da dewontego dnia od Isy Proroka... Następnie 

mamy wyraźny napis 
po polsku: Roku 1804 
Mesiaca Aprila Dnia 
9. Oznacza to, że Ko-
ran przepisał niejaki 
Mustafa Lebiedź, któ-
ry zakończył swoją 
pracę w miesiącu zu 
al-ka’da 1219 roku, tj. 
9 kwietnia 1804. Ta-
tarski ród Lebiedziów 
(niewątpliwie przy-
byłych do Ostroga 
z Białorusi) był znany 
w Ostrogu już od koń-
ca XVII wieku, a jego 
potomkowie mieszka-
ją w tej miejscowości 
do tej pory.

Ostrogski Koran 
pozostawia jeszcze 
cały szereg pytań dla 
dalszych badań. Jed-

nak, wychodząc z przedstawionych powyżej faktów, już dzi-
siaj można stwierdzić, że rękopis przedstawia sobą unikato-
wy zabytek religijnej tradycji polskich Tatarów na Wołyniu. 
Poza tym, że tekst, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, 
został przepisany właśnie w Ostrogu lub jego rejonie, to 
manuskrypt pozostaje jedynym znanym rękopisem Koranu, 
wykonanym na Wołyniu (a jak się wydaje, w ogóle na za-
chodniej Ukrainie). Dalsza analiza tekstu i poszukiwanie no-
wych źródeł rękopiśmiennych może otworzyć perspektywy 
głębszej znajomości z historia islamu na ukraińskiej części 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, mianowicie w rejonie Wo-
łynia, Galicji i Podola.

Mychajło Jakubowycz 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 

 

Tatarów. Według ich słów, przez pewien czas ten Koran 
znajdował się w ostrogskim meczecie, który działał do koń-
ca XIX wieku. Koran z Ostroga zapisany jest na papierze 
czerpanym lokalnego pochodzenia z błękitnym odcieniem, 
o wymiarach 19 (długość) na 14 (szerokość) centymetrów. 
11 sur oraz modlitwa – du’a chatm szarif, czyli du’a chatm 
al-Kuran, wznoszone po zakończeniu recytacji wszystkich 
sur Świętej Księgi – zapisano na arkuszach zebranych w 19 
zszytych zeszytów, z których każdy składa się z dwudzie-
stu stronic. Część zeszytów z powodu zużycia rozerwały się 
na oddzielne arkusze. Okładka z cienkiej skóry ogólnie za-
chowała się w niezłym stanie; brzegi niektórych stronic są 
obdarte, zdarzają się plamy, jednak nie stwierdzono braku 
arkuszy (poza fragmentami sury al-Hudżurat i kilku stronic 
końcowej modlitwy, z której pozostał tylko pierwszy ar-
kusz).

Tytuł każdej sury oznaczony został dodatkowymi czerwo-
nymi ramkami oraz zapisany czerwonym atramentem, po-
dobnie naniesiono oznaczenia dżuzów (1/30 część Koranu). 
Co ciekawe, to poza rzadkimi wyjątkami, kopista nie używał 
przyjętego w arabskich końcówkach ta marbuta, a stosował 
zwykłe ta, jak w języ-
kach turkijskich. Sło-
wa w niektórych aja-
tach łączą się, trudno 
odróżnić od siebie 
poszczególne litery 
(np. ghajn i fa), cho-
ciaż w całości tekst 
jest dość dokładny 
i czytelny. Cechy te są 
charakterystyczne dla 
kitabów w ogóle, bo-
wiem w XIX wieku do-
bra znajomość języka 
arabskiego wśród 
polskich Tatarów była 
rzadkością. 

Do ostatniej sury 
dołączona jest nie-
wielka rytualna for-
muła, zazwyczaj wy-
mawiana zaraz po 
zakończeniu czytania 
Koranu (niekoniecznie całego, jak w przypadku wspomnia-
nej powyżej chatm al-Kuran). Nosi ona nazwę sadaka Alla-
hu al-Azim i zawiera następujące arabskie słowa: Du’a sada-
ka Allahu al-Azim. Bi-Ismi Allahi ar-Rahman ar-Rahim. Sa-
daka Allahi al-Azim wa-sadaka Rasuluhu al-Karim wa-nahnu 
ala zalika min asz-szahidin. Subhana Rabbuka Rabb al-izza 
amma jasifun. Wa-as-salamu ala al-Mursalin wa-al-hamdu 
li-Allahi Rabbi al-alamin1 (W imię Boga Miłosiernego, Miło-
ściwego. Prawdziwy Allah Wszechmocny i prawdziwy Jego 
szlachetny Wysłannik, i my jesteśmy tego świadkami. Chwała 
Panu, Panu mocy, [który jest ponad to] co oni Mu przypisu-
ją, i pokój posłańcom, i chwała Allahowi, Panu światów!). 

Na samym końcu rękopisu, jak już wspomniano, znajduje 
się du’a chatm Al-Kuran. Rymowany tekst tej właśnie modli-
twy, zawierającej m.in. słowa Allahumma takabbal minna 
chatma Al-Kuran wa-tadżawwaz fi na ma kana fi  tilawatihi 
min as-sahw wa-an-nisjan2 (Niech Bóg przyjmie od nas za-
kończenie czytania Koranu i zbawi nas od błędu lub zapo-

1 Konsultacja arabistyczna prof. dr hab. Marek M. Dziekan.
2 Konsultacja arabistyczna prof. dr hab. Marek M. Dziekan.
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Strona z ostrogskiego chamaiłu.
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Musa Czachorowski

OSZMIAŃSKI ZAPIŚNIK
Otrzymałem niedawno wiadomość od prof. Michaiła Tarełki, 
starszego pracownika naukowego w Centrum Badań 
Białoruskiego Języka, Kultury i Literatury Narodowej Aka-
demii Nauk Białorusi, który zajmuje się m.in. badaniami nad 
tatarskim rękopiśmiennictwem. Profesor napisał m.in.: „Pod 
koniec ubiegłego roku (2017) byłem w Oszmianie i tam, 
w jednej rodzinie tatarskiej, znalazłem rękopis (chamaił), 
w którym są jak zwykle teksty modl itewne w języku arabs-
kim oraz inne, w języku polskim lub polsko-białoruskim za-
pisane literami polskimi. Wśród nich wiersze albo piosenki, 
z których jedna jest wersją utworu «Ty pójdziesz górą». Na 
końcu tych tekstów adres 
«Życia Tatarskiego» w Wil-
nie”.

Ten oszmiański zapiśnik 
(nie użyję tu wszakże 
określenia chamaił, gdyż 
obawiam się, że nie spełnia 
ku temu wymogów formal-
nych, tzn. nie ma w nim 
jednak tekstów mod-
litewnych) jest najpraw-
dopodobniej szkolnym 
zeszytem w kratkę, z kilko-
ma kartkami, z których dwie 
zostały w połowie odcięte. 
Możliwe, że pochodzi 
z drugiej połowy lat trzy-
dziestych, gdy ukazywało 
się „Życie Tatarskie”. Na 
stronie zapisano bowiem 
ołówkiem:

adresat: Muftjat Redakcja Życia tatarskiego
miejscowość: m. Wilno
ulica N. d.: zauł. ś-to Michalski
domu N. 5
poczta: Wilno
przesyłam prenumeratę za półrocze 2 gie
Sadowski Juljan

Na użytkowanie zapiśnika jeszcze po 25 czerwca 
1941 roku, czyli po zajęciu Oszmiany przez Niemców, 
sugerować może zanotowanie (chyba atramentem) 
na jednej ze stron trzynastu słówek niemieckich i ich 
tłumaczenia na polski. 

Połówka kolejnej strony została podzielona na tabelkę 
do wpisywania ocen szkolnych z polskiego, rachunków, geo-
grafi i i przyrody. Z czterech imion uczniów czytelne są dwa: 
Marja i Józef, pozostałe to prawdopodobnie Adam i Maciej. 
Wszystko wykonano ołówkiem, tylko oceny odnotowano 
atramentem.

Jedyna strona, którą można ewentualnie powiązać 
z chamaiłem, to ćwiczenie w zapisywaniu (atramentem) 
samodzielnych liter arabskich, następnie z samogłoskami 
krótkimi oraz łączonych. Reszta kartek zawiera ołówkowy 
zapis słów piosnek, które przytaczamy w oryginalnym brz-
mieniu.

Pogodny wieczór swiętego Jana sliczna pogoda z wiec-
zora tam na pogurku klekała mama trzymała corkę 
zemdlaną nie płacz korolciu nie płacz aniele nie jeden 
Leon na swiecie chociaż on do nas bywał nie wiele ale 
jak wruci nie żuci. Och mama mama Leon nie wruci bo 
cosm mie serce tak bije

Albo w pobiegu konia z siodła zżuci albo zły człowiek 
zabije Leon przyjeżdza do Karoli ni goscie się bawią przy 
slubie a Karolina na innym łonie inni jej usta całuje ach 
Karolina gdzie twe przysięgi gdzie twe zaklęcie podziałeś 

tyś mnie mowiła pow-
róc ach powróc a teraz 
z innym

ślub wzięła wracaj kon-
iku wracaj do domu tu 
dla nas niema miesz-
kania tam przy dolinie 
gdzie strumyk płynie 
tam dla nas posciel 
posłana szabla zabłysła 
ziemia zadrżała zginął 
jak ruska Korona a Kar-
olina na innym łonie 
wszystko patszała w ta 
strone. 
Koniec

Wezme ja Kontusz 
szabla przypasze. Po-
jde do dziewczyny 

pojde do jedynej tam się ucieszę przyszedłem do niej 
pukam w w okienko wyjdża dziewczyna wyjdziesz je-
dyna wyjdzżesz panienko wyszła dziewczyna wyjdzżesz 
wyjdzżesz panienko jedyna jako ruży kwiat oczki 
zapłakała rączki załamała zmie

nił jej się świat czego ty płaczesz czego lemętujesz 
dziewczyna moja jak ja nie mam płakać lemietować 
nie biędę twoja biedziesz dziewczyna biedziesz jedyna 
biediesz dalibug ludzi mi nie [?]aja rodzicie odaja i tak 
samo sadzi Bug. ty pujdziesz borem ty pujdziesz borem 
a ja lasami ty umyjesz wodą ty wodą

a ja łeskami ty pujdziesz górą ty górą a ja doliną ty zak-
witniesz różą a ja kaliną ty biędziesz panna przy welkim 
dworze a ja bedem ksiedziem w białym klasztorze a jak 
pomrzemy z kazamy sobie złote litery wybic na grobie 
a kto tam przyjdzie przyczyta sobie złączona miłosc leży 
w tym 

grobie 
Oczy czarnie oczy twe wconsz na demną dawną mają 
moc każdej nocy widzę je lsnon nade mną każdą noc 
zdaleka sen kołuj niebyć mą [?] [?] trudy noc besęna 
trwa żal [?] mi dusze mroczy żal

Zapiśnik odnaleziony w Oszmianie.
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Jak widać z powyższego, zeszyt, przechowywany od 
kilkudziesięciu lat w Oszmianie, nie jest chamaiłem. Stanowi 
natomiast pamiątkę codzienności życia dawnej tatarskiej 
społeczności na Kresach. Przeminęły pokolenia, zmieniły się 
granice, on zaś ocalał i stał się swoistym dowodem istnienia 
w określonym czasie i miejscu. 

Musa Czachorowski 

Wstanu rana pa utru ili weczerneju paroju agdzieże 
gdzieże miłoj moj gdzieże wstrecim się staboju prajszli 
li cie dni prajszli czasy gdzie my gulalii s taboju zarwali 
a ty je cwiety gdzie paliwali my staboju 2) nie płacz dzie-
cia malego nie płacz on wie nie pojał twajej muki on 
opatulił ciebia szyja i całował ciebia odskuki kamnie ty 
doktar nie padchodzi majej balzni nie wzniajesz maja 
balez dawano w grudzi ty jejo

chuże razdrażajesz cipier zapiernieca maja cibiaja bol-
sza ne miszaju ja zemia ju od lubi cibia ja druga a staw-
laju
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Musa Czachorowski

KIM BYŁ TEN CZŁOWIEK?
Tatarzy-ułani, Tatarzy-żołnierze, tatarska służba wojskowa 
Rzeczypospolitej – jakże częste to skojarzenia, pojawiające 
się nieomal natychmiast, gdy zapytamy kogoś o Tatarów 
w Polsce. I dobrze, i pięknie nawet, można powiedzieć, ale 
tak naprawdę, to wciąż niewiele na ten temat wiadomo. Na-
jlepiej zbadana jest I Rzeczpospolita. Bardzo mało wiemy 
o tatarskim uczestnictwie w powstaniach narodowych 
i o służbie wojskowej w okresie zaborów. Tatarzy zamiesz-
kiwali przede wszystkim wschodnie tereny Polski, dlatego 
też, jeśli decydowali się na karierę wojskową, to służyli 
zazwyczaj w armii rosyjskiej. Byli jednak również w armii 
pruskiej oraz austro-węgierskiej. 

Zaskakującą postacią jawi się kpr. Bronisław Czyngis-
chan1, który w latach 20. służył w 15 Szwadronie Kawalerii 
KOP w Hancewiczach (obecnie Białoruś), gdzie też został 
pochowany 5 czerwca 1928 roku. Jego nazwisko (chociaż 
może są to tylko imiona) wskazywałoby na tatarskie po-
chodzenie, podobnie jak samo miasteczko musi mieć 
tatarską przeszłość2, skoro w jego obecnym herbie widnieje 
półksiężyc z gwiazdą. Niestety, na temat kpr. Czyngis-chana 
nie udało odnaleźć się żadnych więcej informacji.

Razem z Tatarami służyli polscy obywatele rozmaitego 
pochodzenia i rozmaitej religii. Wspólnie walczyli za jedną 
ojczyznę i wspólnie ginęli. Oto pod białym krzyżem spoczy-
wa Jan Łacinowicz z Jazdy Tatarskiej, który poległ 31.12.1919 
roku. Może ktoś wie, kim był ten człowiek, skąd pochodził, 
gdzie wojował. Każda, najskromniejsza nawet wiadomość, 
będzie mile widziana.

1 https://forum.dobroni.pl/f/kawaleryjskie-smierci/91110/16 (dostęp 
24.06.2018 r.).

2 http://polesie.org/2484/hancewicze/ (dostęp 24.06.2018 r.).

Henryk Jankowski

KRYMSKI TATAR W MAUTHAUSEN-GUSEN
Kilka lat temu zwrócił się do mnie pewien krakowianin 
z prośbą o odczytanie wpisu skreślonego pismem arabskim 
na akwareli, przedstawiającej słynne Jaskółcze Gniazdo 
z okolic krymskiego Aj Todoru i Rusałkę lub Nimfę Wodną 
z wybrzeża nieopodal Mischoru. Panem tym był Zdzisław 

Józewicz, syn więźnia obozu koncentracyjnego Mauthau-
sen-Gusen. Ów więzień, Stefan Józewicz, osadzony w obo-
zie w latach 1940–1945, prowadził potajemnie pamiętnik. Jak 
powiedział mi jego syn Zdzisław, Stefan Józewicz znał biegle 
niemiecki i był zatrudniony w administracji obozowej, mając 

Musa Czachorowski 
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we wcześniejszych źródłach. W roku 1945 została przemia-
nowana na Zawodskoje2. Jak z Bor Czokrak mógł powstać 
Borszograd? Zapewne z jakiegoś podobieństwa dźwiękowe-
go początkowej części nazwy, zaś drugi człon -grad mógł 
dodać właściciel pamiętnika do nic mu nie mówiącej, a obco 
brzmiącej nazwy, może po prostu -krak skojarzył mu się 
z -grad.

Bardzo ciekawe jest porównanie formy rosyjskiej i krym-
skotatarskiej nazwiska autora wpisu. Otóż Charzbajew, z ro-
syjską klońcówką -ew, odpowiada rodzimej formie Qarsbay 
(wym. Karsbaj), dobrze widocznej i dwukrotnie podanej we 

wpisie własnym autora akware-
li. Natomiast rosyjskiej formie 
imienia Chaterchan odpowiada 
krymskotatarskie Qadirqan. Jak 
wiadomo, turkijskie q było czę-
sto wymawiane z przydechem, 
co Rosjanie słyszeli jako ch, jak 
to jest z nazwą Qazaq > Kazach, 
co my przejęliśmy od Rosjan. 
Wiemy, że różne ludy turkijskie, 
choć zmuszone są ofi cjalnie 
używać form rosyjskich narzu-
conych przez władze, między 
sobą używają nazw rodzimych. 
Stąd Qarsbay, nie Charzbajew.

Druga ciekawa rzecz to to, że 
autor używa pisma arabskiego. 
Jak wiadomo, pismo arabskie 
zastąpiono w roku 1927 łacinką, 
którą w roku 1939 odgórnym 
nakazem zmieniono na cyryli-
cę. Jednak ludzie, wykształceni 
w jakimś piśmie, często zacho-
wują je – przynajmniej w użyciu 
prywatnym i osobistym, nieraz 
do końca życia. W tym wypad-
ku użycie pisma arabskiego mo-
gło mieć zarówno tło osobiste, 
przywiązanie do tradycji, jak 
i konspiracyjne.

Niestety, część wpisu Karsba-
ja jest trudna do odczytania. To 

jest zawsze problem z krótkimi wpisami. Gdy mamy dłuższy 
tekst, zazwyczaj jesteśmy w stanie poradzić sobie z jednost-
kowymi właściwościami grafi i. Co jest pewne, pierwsze dwa 
wyrazy w pierwszym rządku do Qarsbay Qadirqan, a więc 
nazwisko i imię, wpis kończy też powtórzenie nazwiska 
Qarsbay w drugim rządku. Resztę możemy w dużym przy-
bliżeniu odczytać jako Maudda musulman coldaşın (stan-
dardowo yoldaşıñ) ‘twój przyjaciel w Maud’, gdzie „Maud” 
byłby skrótem od Mauthausen.

Cały napis brzmiałby zatem następująco: Qarsbay Qadi-
rqan Maudda musulman coldaşın. Qarsbay3.

A może ten artykuł dotrze do kogoś z Krymu, kto znał 
Qadirqana i opowie nam o jego dalszych losach?

Henryk Jankowski 

2 S. A. Jefi mov (red.), Administratiwno-territorialnyje preobrazowanija 
w Krymu. 1783–1998 gg. Spravocznik, Simferopol, Tavrija-Pljus, 1999, 
s. 78, 409. Nazwy krymskotatarskie rusyfi kowano od dawna, by Krym 
całkowicie przemienić na rosyjski po zesłaniu Tatarów 18 maja 1948 r.

3 Na możliwość odczytu Maudda ‘w Maud’ wskazał mi też prof. Dariusz 
Kołodziejczyk z Wydziału Historycznego Uniwersytetu w Warszawie, 
z którym konsultowałem odczyt, i za co mu serdecznie dziękuję.

dzięki temu dostęp do farb i papieru. W obozie zaprzyjaźnił 
się z Tatarem z Krymu, który wpisał mu się do dziennika. 
Wpis – jak wyżej wspomniałem – widnieje na ilustracji. Jak 
wynika z wyjaśnień Zdzisława Józewicza, autorem obraz-
ka jest również tatarski więzień. Jest godnym podziwu, że 
w warunkach obozowych potrafi ł tak znakomicie i wiernie 
odtworzyć oba słynne krymskie zabytki. Dodajmy, że takich 
ilustrowanych wpisów w dzienniku jest więcej, między inny-
mi wpis Marcela Wyrwińskiego z Poznania z ilustracją po-
znańskiego ratusza, Abrama Hyyrynena (Aapram Hyrynen) 
z Jääski w Finlandii (dziś Karelia w Rosji) z ilustracją fi ńskie-
go krajobrazu oraz Mohameda 
Rabaka (po arabsku widnieje 
forma Zabah) z Algierii na tle 
arabskiej pustyni z arabskimi 
jeźdźcami konnymi.

Pan Zdzisław Józewicz wy-
konuje kopie pamiętnika na po-
trzeby muzeum obozu w Gusen 
i wiele rycin można tam zoba-
czyć. Wróćmy jednak do wpisu 
Tatara Krymskiego i akwareli.

Co do obiektów widocz-
nych na ilustracjach, Jaskółcze 
Gniazdo (1912) przypisuje się 
Leonidowi Sherwoodowi (Le-
onid Władimirowicz Szervud). 
Ten piękny zameczek na ska-
le stał się jednym z symboli 
Krymu, widnieje na wielu al-
bumach, widokówkach i bro-
szurach. Mniej więcej z tego sa-
mego okresu pochodzi pomnik 
Rusałki pośród wodnej toni, 
trzymającej na ręku dziecko. 
Według legendy przedstawia 
on dziewczynę o imieniu Arzy, 
porwaną przez złego starca Ali 
Babę i wywiezioną do haremu 
sułtana. Choć urodziła dziecko, 
nie zaznała szczęścia i pewne-
go dnia wraz nim rzuciła się 
z baszty saraju w fale wodne 
i przemieniwszy się w Rusałkę – nimfę wodną – dopłynęła 
do rodzinnego Mischoru1.

Jak widać, w górnym prawym rogu reprodukcji widnie-
je wpis na maszynie do pisania w ortografi i niemieckiej: 
„Charzwajew Chaterchan Borschograd Raj. Simfi ropol”, 
zapewne też z okresu pobytu pana Stefana w obozie kon-
centracyjnym. Wpis ten wymaga komentarza. Po pierwsze 
zawiera dwa błędy. „Simfi ropol” łatwo poprawić na Symfe-
ropol, w niemieckiej ortografi i powinno być „Simferopol”. 
Stefan Józewicz musiał zapisać nazwę stolicy Krymu ze słu-
chu, która jak wiadomo nosi tatarską nazwę Aq Meçit z Aq 
Mescid (wym. Ak Meczit i Ak Mesdżid; w wymowie często 
skracana do Akmecz). Błąd drugi to „Borschograd”, a więc 
domniemany Borszograd. Otóż takiej miejscowości na Kry-
mie, a zwłaszcza w okręgu symferopolskim nie ma. Chodzi 
tu zapewne o dawną wioskę Bor Czokrak (Bor Çoqraq) na 
południowy zachód od Symferopola, która swą nazwę bie-
rze od źródła i potoku o takiej nazwie ‘Kredowy Zdrój’. Miej-
scowość ta pojawiła się późno, w XX w., gdyż nie ma jej 

1 S. D. Kociubinskij, Skazki i legendy tatar Kryma, Simferopol, Gosizdat 
ASSR Kryma, 1936, s. 305–311.

Tatarska akwarela z obozu.
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mowy o bardziej intymnych stosunkach, gdyż nawet zbyt 
wyraźny uśmiech dziewczyny mógł spowodować uszczerbek 
na jej reputacji.

Wiek małżeński dla dziewcząt to zwykle 16–17 lat, czasem 
14–15, rzadko 12–13. Dla chłopców to 16–18 lat. Wypadało 
też, aby mąż był o trzy do pięciu lat starszy od żony. Wśród 
kryteriów wyboru partnera, duże (może i najważniejsze) 
znaczenie miała i nadal ma przynależność socjalna i narodo-
wościowa narzeczonych. Obowiązkowo zwracano uwagę na 
pochodzenie i rodowód przyszłych partnerów. Ważne było 
również zdrowie: czy zdarzały w ich rodzie chroniczne choro-
by. Żona powinna mieć czyste, dobre pochodzenie – nie być 
dzieckiem naturalnym, właściwie się prowadzić, wypełniać 
muzułmańskie obrzędy, być dziewicą. Jeśli jest wdową i nie 
rozwódką, czy może rodzić dzieci. Przy dokładnym rozpatry-
waniu rodowodu, kierowano się chęcią wzmocnienia przy-
szłego pokolenia, dlatego też nie powinna dziwić szczegó-
łowość w sprawdzaniu stanu zdrowia całego rodu, z którym 
zamierzano się spokrewnić. U Tatarów, jak i u wielu innych 
narodów, istnieje obyczaj starszeństwa wśród braci i sióstr 
przy zawieraniu małżeństw. Poza nielicznymi wyjątkami prze-
trwał do dziś. Normą było zamieszkanie młodych po ślubie 
u męża lub jego rodziców. Odstąpienie od tego, uważano za 
hańbę. Wśród ludu mawiano: Jortka kergencze – utka ker, 
dosłownie: „Lepiej wejść w ogień, niż zięciem w dom”.

Tradycyjna rodzina tatarska jest monogamiczna i oparta 
na zasadach patriarchalnych; dla kobiet zwyczajowe było 
unikać mężczyzn. Główną cechą rodziny patriarchalnej było 
kategoryczne rozdzielenie płci według ich funkcji socjalnych 
i socjalno-psychologicznych. Różnice w zachowaniu obu płci 
są na tyle wyraźne, że można mówić o dwóch, nieznacz-
nie tylko przenikających się, prawie równoległych światach 
chłopców i dziewczynek, młodych mężczyzn i dziewcząt. 

Małżeństwo w islamie rozpatruje się jako naturalną więź 
między mężczyzną i kobietą. Od początków islamu muzuł-
manom wpajano, że stosunki małżeńskie – to źródło miło-

Z dawien dawna Tatarzy kształtowali swoje codzienne życie 
w oparciu o Koran i szariat. Właśnie religia w wielu aspek-
tach służyła formowaniu się tatarskiej kultury i tradycji. Wiara 
zawsze była łączącym ogniwem, służyła i pomagała stać się 
jednym duchem i ciałem wobec wielu doświadczeń dotyka-
jących ten naród. I do dziś dnia wyznanie nie pozwala na 
rozmycie się Tatarów wśród rosyjskich mieszkańców. Religia 
powstrzymuje zanik wartości moralnych, tak potrzebnych dla 
istnienia wspólnoty.

Wśród Tatarów wciąż ceniona jest rodzina, a wstąpienie 
w związek małżeński uznaje się za nieodzowne. W przeszło-
ści była jedyną możliwą formą pełnego funkcjonowania go-
spodarstwa i gwarancją spokojnej starości. Tatarzy, podob-
nie jak i inne narody muzułmańskie, zawarcie małżeństwa 
uważają za święty obowiązek muzułmanina: „Ten, kto zawarł 
związek małżeński, ma więcej zasług przed Bogiem niż naj-
pobożniejszy muzułmanin, który pozostaje w kawalerstwie”. 
„Dzieci nauczano żyć zgodnie z prawami szariatu. W wycho-
waniu dzieci decydująca była władza ojca. Dziewczynka, od 
najmłodszych lat słyszała o tym, że trzeba być pokorną wo-
bec męża, «gdyż nieposłuszeństwo wobec niego równe jest 
nieposłuszeństwu wobec Boga», a chłopiec wiedział, że on 
ma być panem swojej żony”.

W przeszłości, na wybór partnera w małżeństwie wpływ 
miała ekonomia gospodarki: rodzinie potrzebna jest synowa 
– pracownica, która może rodzić dzieci. Główną formą wybo-
ru partnera było swatanie. Najważniejsze, zgodne z tradycja-
mi, wymagania i przedstawiane narzeczonej pozostają w za-
sadzie niezmienione do dziś. Powinna odznaczać się dobrym 
charakterem i być pracowita, a także z głębokim szacunkiem 
odnosić się do rodziców męża. Przy wyborze narzeczonej do-
kładnie obserwowano jej stosunek do pracy w czasie prac se-
zonowych. Mieć synową i nadal trudzić się w gospodarstwie, 
uważano za niedostojne dla teściowej. Było niedopuszczal-
nym, aby synowa wstała rano później niż teściowa, której 
głównym zadaniem było przestrzeganie obyczajów i tradycji 
w rodzinie, a także opieka nad dziećmi.

Swobodne kontakty wśród młodzieży 
tatarskiej były ograniczane przez normy 
szariatu. Jednakże młodzi chłopcy i dziew-
częta, zawsze znajdowali możliwości 
spotkania – w czasie zbierania plonów, 
sianokosów czy też przy źródełku, gdzie 
dziewczyny chodziły po wodę. Młodzi 
mężczyźni, szykujący się do żeniaczki, spe-
cjalnie jeździli na poszukiwanie narzeczo-
nej do sąsiednich wsi, do dalszej rodziny 
lub przyjaciół. Istniała nawet osobna na-
zwa dla takich podróży – wypatrywanie 
dziewczyny. Na cześć przybywającego 
młodziana organizowano dziewczęce lub 
młodzieżowe gry i zabawy, lub też przy-
gotowywano aułak, czyli młodzieżowe 
wieczorki. Często stanowiły one jedyną 
legalną formą spotkań młodzieży obojga 
płci. Srogie normy szariatu nie zezwalały 
na swobodne kontakty między zakocha-
nymi. Wychowanie dziewcząt wpajało im 
niechęć ku zbyt bezpośredniemu zachowa-
niu wobec chłopców, które mogłoby zostać 
uznane za lekkomyślne. Nie było w ogóle 

HISTORIA • NAUKA • LITERATURA

TATARSKA RODZINA (1)

Tatarska rodzina z początków XX wieku.



23

PRZEGLĄD TATARSKI Nr 3/2018

zdarzało się to wśród bogatych 
chłopów i mieszczan. 

Wszystkie ogniwa władzy sku-
piały się w ręku głowy rodziny, 
zazwyczaj starszego mężczyzny 
– dziadka, ojca, brata. Określał on 
wewnętrzne zasady życia rodziny, 
miał prawo interweniować w sto-
sunki dorosłych członków rodziny, 
dysponował ostatecznym słowem 
przy wyborze narzeczonego lub 
narzeczonej. Regułą było, że obo-
wiązki sprawiedliwie rozdzielano 
między wszystkich członków ro-
dziny. W rzeczywistości bywało 
z tym różnie, ale w dzisiejszych ro-
dzinach tatarskich naturalną formą 
jest równouprawnienie partnerów.

Aż do końca XIX wieku stosunki 
gminne i rodzinne były regulowa-
ne głownie przez obyczaje ludowe 
(gadat) w połączeniu z normami 
muzułmańskiego prawa małżeń-
sko-rodzinnego lub też całościo-

wego szariatu. Istniały charakterystyczne dla wszystkich Ta-
tarów zwyczaje pomocy rodzinnej czy prawa sąsiedzkiego, 
według którego sąsiad był zrównywany z krewnymi. Do dziś 
dnia, wśród Tatarów zachowuje się związki z krewnymi i są-
siadami. Ich podtrzymywanie stało się niezwykle aktualne we 
współczesnych, trudnych socjalno-ekonomicznie czasach. 

Prawo muzułmańskie spotyka się z wieloma uprzedzenia-
mi: w islamie dozwolona jest poligamia, kobieta nosi całkowi-
cie zakrywającą ją odzież itp. Niektóre zakazy wywołują fale 
niezrozumienia i osądów ze strony niemuzułmanów, bowiem 
kontrastuje to ze zwyczajami naszego współczesnego świata. 
Aby zrozumieć cechy muzułmańskiego prawa małżeńsko-ro-
dzinnego, trzeba by zajrzeć za „parawan” muzułmańskiej ro-
dziny i tylko wtedy można zobaczyć, co ona sobą naprawdę 
przedstawia.

Moralne i etyczne normy szariatu zabraniają spoglądać 
na siebie obcym mężczyznom i kobietom. Mężczyznom nie 
wolno nawet patrzeć na włosy obcej kobiety, nie mówiąc 
już o jej twarzy lub rękach. Muzułmaninowi wolno patrzeć 
na twarz i ręce „kobiety z ludu Księgi” (chrześcijanki lub 
żydówki), ale już nie na inne części ciała. Od muzułmanek 
szariat wymaga zakrywania ciała i włosów przed wzrokiem 
innych mężczyzn, także niepełnoletnich chłopców, którzy 
już „odróżniają dobro od zła” (określenie często używane 
w odniesieniu do niepełnoletnich chłopców, którzy coś już 
wiedzą o stosunkach intymnych).

Przy zawieraniu małżeństwa, gdy mąż zawarł umowę, że 
ożeni się z dziewczyną, a nagle okaże się się, że coś jest nie 
tak, ma wtedy prawo unieważnić ślub. Jeśli mężczyzna, ka-
waler, naruszył zakaz islamu, który mówi o intymnych kon-
taktach z kobietą, musi się z nią ożenić. Biorąc pod uwagę 
dostępność muzułmańskiego rozwodu, nie sprawia to męż-
czyźnie większych kłopotów. Jednak z punktu widzenia mu-
zułmańskiej etyki, postępek taki może się zakończyć nieprzy-
jemnie zarówno dla mężczyzny, jak i kobiety – szczególnie, 
gdy stanie się powszechnie znany. Może wówczas spowodo-
wać odrzucenie społeczne takiej osoby i zakaz wstępowania 
z nią w związek małżeński.

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: 
Daniel St. Çaxarxan Czachorowski  

http://mama73.ru/traditions/u-tatar/682-tatarskaya-semiya.html 

ści, współczucia i zrozumienia. W szczególności zachęca się 
mężczyzn, aby dobrze odnosili się do swoich żon, o czym 
wspomina się w przekazach Proroka Muhammada. Małżeń-
stwo w rodzinie patriarchalnej jest uważane za akt kończący 
wychowanie młodego pokolenia, który powinien wzmacniać 
rodzinę i cały ród. Dlatego też, tak ważną jest rola rodziców 
i rodziny w wyborze narzeczonego i narzeczonej.

Jest jeszcze inna, ciemniejsza strona małżeństwa. Związki 
między wyznawcami różnych religii były zabronione, jedno 
z nich musiało zmienić wyznanie. Jednak bywały przypadki 
odejścia od rodziny, gdy jedna ze stron nie zgadzała się z wy-
borem syna lub córki. Młodzi przechodzili do tych rodziców, 
którzy zgodzili się ich przyjąć, zrywając wszystkie związki 
z drugą stroną. Po upływie roku lub po urodzeniu pierworod-
nego, rodzice z obu stron powinni się spotkać, żeby uznać 
nowe związki rodzinne i małżeństwo dzieci za rzeczywiste. 
Także w przypadku porwania narzeczonej, po narodzeniu się 
dziecka, rodzice dziewczyny powinni uznać małżeństwo i ro-
dzinę dzieci.

Po zawarciu małżeństwa żona przechodziła na własność 
i w zależność od swojego męża. Rodzice dziewczyny nie wtrą-
cali się we wzajemne stosunki młodych, a nawet zachęcali 
córkę do posłuszeństwa mężowi, także gdy stosunki w ich ro-
dzinie były skomplikowane. Rozwody wśród Tatarów zdarzały 
się wyjątkowo rzadko, ich inicjatywa wychodziła zazwyczaj od 
mężczyzny. Przy rozwodzie, zwracał tę część kałymu, która 
była przeznaczona na utrzymanie żony. Kobieta mogła zabrać 
ze sobą wszystkie rzeczy osobiste.

Teza o niższym statusie kobiet, przy jej dokładnej anali-
zie, mogłaby stać się tematem dyskusji. Faktyczna rola ko-
biety w rodzinie często okazywała się nie w pełni taka, jaką 
można by sobie wyobrazić, rozpatrując jedynie rodzinne 
prawo muzułmańskie. To przejawiało się m.in. w braku pra-
wa wyboru narzeczonego w przypadku wydawania za mąż 
niepełnoletnich, w ciężkim położeniu synowej w rodzinie, 
w nierównym podziale majątku przy rozwodzie, w zakazie 
chodzenia z odsłoniętą twarzą po ulicy. Ważna była także 
rola i miejsce starszej kobiety w dużej rodzinie oraz matki 
– głowy rodziny w małej. Wreszcie, władza starszej żony 
nad młodszymi, jeśli mężczyzna miał ich kilka. Od końca 
XIX wieku przypadki wielożeństwa były niezwykle rzadkie 
wśród Tatarów. W wyjątkowych przypadkach mężczyzna 
mógł sobie pozwolić na posiadanie dwóch żon. Najczęściej 
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cia dachowego, co wykonano ze środków parafi an. Praw-
dopodobnie szlachetna i zamożna mieszkanka ufundowała 
niegdyś w tej parafi i meczet, który nosił jej imię, ale ni-
estety zabytek nie zachował się  do naszych czasów. Wakuf 
składał się z 4 sklepów, 1/4 piekarni, 3/4 dziesięciny ziemi 
ogrodowej i domu, co przynosiło dochód 200 rubli .

Przy głównej ulicy miasta rozciąga się Abit Efendi 
Maalle z meczetem Jangan Dżami, zbudowanym w latach 
40. XVIII wieku, a w początkach wieku XIX poddanym pr-
zebudowie. Wakufny dochód z 14 sklepów wynosił rocznie 
550 rubli. W kwietniu 1895 roku Adży Emir Efendi [Acı 
Emir Efendi], imam Abit Efendi, skierował prośbę do Rady 
Miejskiej o zgodę na odbudowę meczetu w miejscu star-
ego, zagrożonego upadkiem. Zezwolenie zostało wydane 
z zaleceniem, aby fasada przebiegała prosto, zgodnie z linią 
sąsiednich budynków4.

W roku 1911 do Departamentu Kierownictwa Duchowego 
skierowano projekt i kosztorys przebudowy budynku so-
borowego meczetu Abit Efendi na kwotę 4907 rubli. Kierow-
ali przebudową: Adży Luman [Acı Lüman], Adży Medżit 
[Acı Mecit] i Seit-Amet Adży Umierow [Seit-Amet Acı Umer]. 
Warto zauważyć, że modlitwy w tym meczecie odbywały 
się do roku 1938, podczas gdy pozostałe meczety w mieście 
były zamknięte. W roku 1938 tamtejszy imam był repres-

4 ГКУ РК ГАРК, ф.27, оп.13, д.4887. Утверждение проектов на 
устройство и ремонт мечетей в 1914-1915 гг., л. 6.

HISTORIA • NAUKA • LITERATURA

Elwis Osmanow

ZNIKAJĄCE MECZETY 
STAREGO BACHCZYSARAJU
Najważniejszym składnikiem każdego zespołu architekton-
icznego są obiekty sakralne. W miastach Chanatu Krym-
skiego były nimi meczety. 

Bachczysaraj dzielił się na kwartały (maalle), posiadające 
zazwyczaj swój meczet i cmentarz. Często nazwa parafi i 
pochodziła od nazwy meczetu, na przykład kwartał Tachtały 
Dżami, Arsłan Aga, Jangan Dżami [Tahtalı Cami – Drewn-
iany Meczet, Arslan Ağa, Yañan Cami – Spalony Meczet] 
itp. Według świadectwa Ewliji Czelebiego, w XVII wieku 
znajdowały się w Bachczysaraju 24 meczety1.

Meczety Krym można podzielić na dwa rodzaje: kopu-
laste i bazylikowe. Te, które dotrwały w Bachczysaraju do 
naszych czasów, także te przedstawione na fotografi ach 
z początków XX wieku, nie mają już kopuł. Pokryte są niski-
mi połaciowymi dachami piramidalnego kształtu (niektórzy 
badacze nazywają je namiotowymi2). Wzorcem dla klasy-
cznych tureckich meczetów kopulastych XVI–XVII wieku 
była Hagia Sofi a3. Zachowane meczety Bachczysaraju, być 
może poza dwoma pałacowymi, należą do wieku XVIII. Ich 
kopuły mogły zostać zniszczone i następnie przykryte lub 
zasłonięte czterospadowymi dachami, co może być ust-
alone specjalistycznymi badaniami.

Dzisiaj, ze względu na ogromną liczbę wyburzonych 
domów, zaułków, budynków publicznych i religijnych, układ 
miasta ulegał poważnym zmianom. 
Jednak decydującym momentem jej 
planowej struktury był i pozostanie 
związek akcentowanych budynków 
sakralnych z krajobrazowym kom-
pleksem doliny rzeki Czuruk Su 
[Çürük Su, Zgniła Woda], która 
podzieliła miasto na dwie części.

Podróżnego, wkraczającego do 
średniowiecznego Bachczysaraju, 
witał kwartał Jangy [Yañı Maalle, 
Nowy Kwartał], obecnie ulica 
Rakitskiego. Meczet Jangy Maalle 
Dżami [Yañı Maalle Cami] został 
zbudowany w roku 1828 przez 
parafi  anina Sala, bez pozwolenia 
władz gubernialnych. Wakuf: 1/2 
dziesięciny z ogrodu i trzy sklepy, 
przynoszący dochód 45 rubli na 
rok. 

Przy wjeździe do starej części 
dzisiejszego Bachczysaraju zna-
jduje się kwartał Umm Gülsüm (ul. 
Rzeczna). Tamtejszy meczet wznie-
siono pod koniec XVII wieku i już 
około połowy XIX stulecia wymagał 
częściowej przebudowy pokry-

1 Э. Челеби, Книга путешествий. Крым и сопредельные области, 
2008, с. 48.

2 Czterospadowymi (przyp. tłum.).
3 О. Шуази, История архитектуры: в 2 т., 1937, с. 79.

Minaret meczetu parafi i Kady Maalle. Lata 1920–1930. 
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um CIK Krymskiej ASSR 20 
marca 1932 roku postanow-
iono: „Muzułmański meczet 
Arsłan Aga w mieście Bach-
czysaraju zlikwidować, mając 
na uwadze wymagania szero-
kich mas pracowniczych”9.

W późniejszym okresie 
w miejscu zniszczonego mec-
zetu Arsłan Aga znajdował 
się letni kinoteatr „Rodina”. 
Obok, po lewej stronie, 
zachował się piętrowy bu-
dynek z łukowym wejściem 
i wewnętrznym dziedzińcem. 
Jest to dawny zajazd, który 
w czasach sowieckich nazy-
wano Domem Chłopskim.

Na lewo od centralnej 
ulicy, która w XIX wieku 
nazywała się Bazarową, 
rozciągał się kwartał Szah 
Bołat [Şah Bolat Maalle], 
noszący imię wezyra chana 
Muhammeda IV Gereja. 

O tym znamienitym wielmoży i jego pałacu wspomina 
w swojej pracy Ewlija Czelebi. Obecnie są to ulice Szkolna 
i Październikowa. Niewielki budynek meczetu znajdował 
się w parafi i o tej samej nazwie, w centralnej części star-
ego Bachczysaraju, na zachód od zabudowań Pałacu 
Chańskiego. Według danych archiwalnych meczet tego 
kwartału został zbudowany pod koniec XVI wieku. W roku 
1887 zmieniono pokrycie dachu bez zezwolenia władz gu-
bernialnych. Wakufną własność stanowiło sześć sklepów, 
przynoszących roczny dochód w wysokości 300 rubli .

W październiku 1928 roku meczet Szah Bołat – zgod-
nie z decyzją Krymskiego CIKa do spraw kultu – wraz 
z dwunastoma innymi został zam knięty. Stan świątyni był 
niezadowalający, nie można było jej do niczego przystosować, 
dlatego też przeznaczono ją do rozbiórki. Teren byłego mec-
zetu Szah Bołat jest obecnie prywatną własnością10.

Bezpośredni związek przestrzenny z chańskim pałacem 
miały dwa nieistniejące już meczety: Jangy Dżami [Nowy 
Meczet, Yañı Cami] i Jeszil Dżami [Zielony Meczet, Yeşil 
Cami]. Miejsce, gdzie się znajdowały, dotychczas pozostaje 
niezabudowane. 

Jangy Dżami wzniesiony został pod koniec XVII wieku 
przy głównej, centralnej ulicy, w ciągu handlowym (ba-
zirgjanlar iczi, bazirgyanlar içi), i terytorialnie należał do 
parafi i Szah Bołat. W roku 1887 parafi anie zmienili pokry-
cie meczetu bez powiadomienia władz gubernialnych. 
Wakuf składał się z sześciu sklepów, 9 warsztatów garbar-
skich i kawiarni i przynosił roczny dochód w wysokości 28 
rubli11. W początkach lat 30. XX wieku, po pożarze, który 
w znacznym stopniu zniszczył budynek, Jangy Dżami został 
całkowicie rozebrany.

Na prawo od ulicy Bazarowej znajdowała się parafi a 
meczetu Jeszil Dżami. Historia jego budowy wiązała się 

9 ГКУ РК ГАРК, ф. Р-663, оп.10, д.1700. Материалы о ликвидации 
мусульманской мечети «Арслан-Ага» в 1933 г.

10 ГКУ РК ГАРК, ф. Р-663, оп.10, д.1581. Материалы о ликвидации 
мусульманской мечети «Аджи-Коккей» в 1928-1929 гг., л.19.

11 ГКУ РК ГАРК, ф.27, оп.13, д.8314. Список существующим мечетям 
в Симферопольском уезде Таврической губернии. Составлен 11 
апреля 1889 г. по городу Бахчисараю, л.35.

jonowany, a w okresie powojennym budynek przekształcono 
w piekarnię. 

W następnym kwartale Kady [Qadı5 Maalle], obecnie 
ulice Zatrubczenki i Gajdara, znajdowała się najstarsza 
łaźnia miejska oraz stary cmentarz. Być może, w tym 
kwartale mieszkał sędzia szariacki, kadi. Według archiwal-
nych danych, odnoszących się do roku 1889, gdy przeprow-
adzano opis stanu wszystkich muzułmańskich obiektów 
sakralnych na półwyspie, zanotowano, że meczet w tamte-
jszej parafi i zbudowany został pod koniec XV wieku. W roku 
1888 przerobiono pokrycie dachu bez zgody władz guber-
nialnych. Jego wakuf pod koniec XIX wieku, przynoszący 
roczny dochód w wysokości 600 rubli, składał się z 17 
sklepów6. Podczas trzęsienia ziemi w roku 1927 uszkodzeniu 
uległ minaret meczetu. W październiku tegoż roku podjęto 
ze środków własnych mieszkańców kwartału prace przy-
gotowawcze, mające na celu rozbiórkę minaretu7. 

Nazwa kwartalnego meczetu i parafi i – Tabana 
– pochodziła od zniekształconego arabskiego słowa 
oznaczającego garbarstwo. W kwartale bowiem, gdzie 
znajdował się ten meczet, było wiele warsztatów garbar-
skich – tabakhane – od których kwartał i jego meczet wziął 
swoją nazwę. 

Meczet Arsłan Aga znajdował się na jednym z ba-
zarów starego Bachczysaraju, noszącym nazwę Tuz Bazar 
(Solny Bazar). Najwcześniejsze wzmianki o tym meczecie 
znajdują się w zapisach notatnika sędziego wojskowego 
za rok 1677: Arslan Ağa Camii Mahallesi – parafi a meczetu 
Arsłan Aga. Z danych archiwalnych wynika, że w roku 1887 
meczet przeszedł kapitalny remont za zgodą TMDP. Jego 
osobliwością był brak wakufu8. Podczas posiedzenia Prezydi-

5 Kady [qadı] – kadi, sędzia szariacki (przyp. tłum.).
6 ГКУ РК ГАРК, ф. 27, оп. 13, д. 8314. Список существующим мечетям 

в Симферопольском уезде Таврической губернии. Составлен 11 
апреля 1889 г. по городу Бахчисараю, л. 40.

7 ГКУ РК ГАРК, ф.Р-663, Крым ЦИК Крымской АССР, 1921-1938 гг., 
оп.10, д.1567. Выписка из протокола заседания Президиума Крым 
ЦИКа о ликвидации мусульманской мечети «Осман-Кую» в г. 
Бахчисарае в 1928 г, л. 3.

8 ГКУ РК ГАРК, ф.27, оп.13, д.8314. Список существующим мечетям 
в Симферопольском уезде Таврической губернии. Составлен 11 
апреля 1889 г. по городу Бахчисараю, л.38.

Meczet soborowy Jangy Dżami. Lata 1920–1930. 
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dach meczetu został zmieniony bez pozwolenia władz 
guberni15. 9 stycznia 1912 roku w wydziale budowlanym 
urzędu gubernialnego złożono projekt podwyższenia ścian 
i pięciomiesięcznego remontu budynku meczetu Adży Kok-
kej, którym zajmował się Afuz Umer Dżemil oglu [Afuz Ümer 
Cemil oğlu]. W odpowiedzi na prośbę wydział budowlany 
nie stwarzał żadnych przeszkód. 12 czerwca 1912 roku Afuz 
Umer Dżemil oglu skierował pismo do gubernatora Taurydy, 
że meczet Adży Kokkej został przebudowany kosztem 900 
rubli, wydanych przez komisję wakufną. Poprosił również 
o oddelegowanie technika w celu zbadania budynku i poz-
wolenie odprawiania ceremonii religijnych w meczecie. Do 
oglądu został skierowany gubernialny architekt Sawicki, 
który był zadowolony z przebudowy meczetu16.

25 września 1928 roku sporządzono raport z przeglądu 
opuszczonych budynków sakralnych Bachczysaraju. Przy 
meczecie Adży Kokkej odnotowano, że parterowy budynek 
zbudowano z łamanego kamienia, z dachem pokrytym 
tatarską dachówką, z drewnianą nadającą się do użytku 
podłogą i grubym, czystym sklepieniem. Z jednej strony 
budynku znajduje się drewniany korytarz z niewielkim 
składzikiem. Na dziedzińcu jest nieduży kamienny mina-
ret i kamienna studnia. Powierzchnia dziedzińca wynosi 25 
metrów kw. Budynek w stanie dobrym. Po trzęsieniu ziemi 
w roku 1927 w jednym narożniku wykryto pęknięcie, także 
okna wymagały naprawy. 

Podczas posiedzenia Prezydium Rady Miejskiej Bach-
czysaraju 23 maja 1928 roku przyjęto postanowienie o lik-
widacji miejsca kultu. Po zamknięciu meczetu zamierzano 
przeznaczyć go na archiwum lub niewielki klub17.

15 ГКУ РК ГАРК, ф.27, оп.13, д.8314. Список существующим мечетям 
в Симферопольском уезде Таврической губернии. Составлен 11 
апреля 1889 г. по городу Бахчисараю, л.23.

16 ГКУ РК «ГАРК», ф.64, оп. 1, д. 761. О разрешении обывателям 
Бахчисарая постройки и перестройки зданий в 1895 г., л.2-6.

17 ГКУ РК «ГАРК», ф.Р-663, оп.10, д.1581. Материалы о ликвидации 
мусульманской мечети «Аджи-Коккей» в 1928-1929 гг., л.19.

z  legendą o nieszczęśliwej 
miłości krymskiego chana 
Krym Gereja do Dilary 
Bikecz. Niestety, o niej 
samej nie zachowały się 
żadne informacje. Czy 
rzeczywiście tytuł „bikecz” 
[biqeç] wskazywałby na jej 
wysoką pozycję w hierarchii 
chańskiego dworu: bikec-
zami na Krymie nazywano 
wysoko postawionych nad-
wornych zarządców. 

Według niektórych 
danych ten sakralny 
obiekt postawiła sama 
Dilara Bikecz, zgodnie 
z funkcjonującym wśród 
szlachetnych mieszkanek 
pałacu zwyczajem ofi ar-
owania środków na wzno-
szenie budynków religi-
jnych. Wskazywał na to na-
pis na jednej ze ścian: „Di-
lara, Boże miłosierdzie dla 
niej, rok 1178” (1764)12.

W roku 1915 
przewodniczący TUAK A.I. Markiewicz dokonał oglądu 
meczetu i doszedł do wniosku, że ma on istotne artystyc-
zne i historyczne znaczenie, ale: „[…] górna część mina-
retu zarwała się, okna są bez framug i ram, dach prawie 
całkowicie się zawalił”13. Według niego, powodem porzuce-
nia meczetu było to, że pod koniec XVIII stulecia w nim lub 
w jego pobliżu zabito mułłę i z tego powodu uznany został 
za nieczysty i nie mógł już spełniać swojej roli. W każdym 
bądź razie niebawem Jeszil Dżami niebawem został zlikwid-
owany, a pod koniec XIX wieku w jego budynku powstała 
tatarska szkoła – mekteb. 

16 lipca 1915 roku Zarząd Guberni Taurydzkiej powiadomił 
Taurydzką Archiwalną Komisję Uczelnianą, że specjalna 
komisja wakufna nie posiada żadnych funduszy nie tylko 
na utrzymanie meczetu Jeszil Dżami, ale i nie jest w stanie 
sprawować nad nim nadzoru.

Zarząd gubernialny interesowało, czy TUAK nie 
mogłaby wziąć na siebie starań o ochronę i utrzymanie 
budynku meczetu Jeszil Dżami. W odpowiedzi na to TUAK 
powiadomiło gubernatora Taurydy, że Komisja nie posiada 
możliwości przyjęcia odpowiedzialności za Jeszil Dżami 
i zasugerowało zwrócić się z petycją do Rady Miejskiej 
Bachczysaraju „o podjęcie środków ochrony od zniszczenia 
tego interesującego zabytku tatarskiej przeszłości na Kry-
mie”, zajmującego wyjątkowe miejsce w historii sakralnych 
obiektów Bachczysaraju . Meczet nie zachował się jednak 
do naszych czasów: krótko po oswobodzeniu Bachczysaraju 
od niemieckich okupantów został zniszczony14.

Powyżej Jeszil Dżami, na północnym stoku bachczysara-
jskiej doliny, znajdował się kwartał Adży Kokkej [Acı Kök-
key] (ul. Gorkiego). Tamtejszy meczet powstał pod koniec 
XVII wieku i w spisie wakufów Bachczysaraju za rok 1786 
był wymieniony jako meczet Hadżi Kokej. W roku 1883 

12 М. Гинзбург, Омер – придворный живописец и декоратор крымских 
ханов Селямет и Крым-Гиреев, 1992, с.218.

13 А.И. Маркевич, Мечети Ешиль-Джами и Тахталы-Джами в 
Бахчисарае, 1915, с.257

14 Э. Османов, Мечеть Ешиль-Джами в Бахчисарае, 2013, с.84-96.
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Meczet Jeszil Dżami. Lata 1920–1930. 
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W latach 80. XIX wieku poddany był pracom remontowym 
bez stosownego zezwolenia władz gubernialnych. Posiadał 
nieznaczny wakuf, który dawał dochód 50 rubli rocznie 
z dziesięciny ziemi ogrodowej. Do września 1928 roku, 
kiedy to przeprowadzono inspekcję wszystkich obiektów 
religijnych, zniszczony budynek bez sufi tów postanowiono 
przeznaczyć na magazyn. 30 października 1928 roku post-
anowieniem Centralnej Komisji do spraw Kultu meczet Ok-
suz Dżami został zlikwidowany22.

W kwartale Szeer Ustu [Şeer Ustü Maalle], pod adresem 
ulica Szmidta 35, stał meczet derwiszów – tekke – według 
archiwalnych danych zbudowany w roku 1756. W ostatniej 
ćwierci XIX wieku pokrycie dachu zostało zmienione bez 
pozwolenia wyższej władzy. Do meczetu należał dom z ogro-
dem, przynoszący dochód 40 rubli. Religijna zabudowa 
kwartału nie zachowała się, cudem ocalała tylko fontanna, 
poddana znaczącym zmianom, obecnie niefunkcjonująca.

W położonym nieopodal kwartale Szeer Kustu [Şeer Küstü 
Maalle] zlokalizowany był parterowy, kamienny budynek 
meczetu o tej samej nazwie, postawiony pod koniec XIV 
wieku. Zgodnie z archiwalnymi informacjami odnoszacymi 
sie do roku 1889, jego pokrycie dachowe wymagało remon-
tu, który został przeprowadzony bez angażowania władz 
gubernialnych. Do wakufu należała kawiarnia, przynosząca 
nieznaczny dochód roczny w wysokości 38 rubli23. Pod 
koniec lat 20. XX wieku opustoszały budynek chylił się do 
upadku i wymagał kapitalnego remontu. W październiku 
1928 roku meczet zlikwidowano24.

Według relacji Ewliji Czelebiego, wokół Pałacu 
Chańskiego położone były pałace wielmożów. Z tego po-
wodu powyżej kwartału Szah Bołat, po drugiej stronie 
rzeki Czuruk Su, leżał kwartał Kajtazan Aga [Kaytazan Ağa 
Maalle] (obecnie ulica Spai), znanej historycznej postaci, 
będącej wezyrem. Kamienny parterowy budynek modlite-
wny powstał w początkach XVIII wieku. W roku 1880 meczet 
przebudowano bez zezwolenia władz gubernialnych. Wakuf: 
6 sklepów dających roczny dochód 210 rubli. W roku 1928 
postanowiono przysposobić budynek pod salę sportową25. 
Nie przetrwał do naszych czasów. 

Dalej, wzdłuż koryta Czuruk Su, znajdował się kwartał 
Syrły Czeszme [Oszklona – a może Ukryta – Fontanna, Sırlı 
Çeşme Maalle], gdzie zachowały się powstałe około roku 
1740 zabudowania meczetu o tej samej nazwie oraz jego 
mekteb.

W roku 1886 zadaszenie meczetu zostało wyremon-
towane przez parafi an pod udziału władz gubernialnych. 
Wakufny dochód kwartału pochodził z 10 sklepów26. Obec-
nie meczet Syrły Czeszme (róg ulic Zatrubczenki i Spai) 
utracił tradycyjną formę świątynną i w okresie 1917–1980 
użytkowany był jako budynek przemysłowy.

Meczet Asma Kuju [Asma Kuyü], znajdujący się w kwartale 
o tej samej nazwie, zbudowano w połowie XVIII wieku, 
a w roku 1882 przebudowano pokrycie dachu bez zezwole-

22 ГКУ РК «ГАРК», ф.Р-663, оп.10, д.1582. Выписка из протокола 
заседания Президиума Крым ЦИКа о ликвидации мусульманской 
мечети «Оксюз-Джами» в г. Бахчисарае в 1928 г., л.2.

23 ГКУ РК ГАРК, ф.27, оп.13, д.8314. Список существующим мечетям 
в Симферопольском уезде Таврической губернии. Составлен 11 
апреля 1889 г. по городу Бахчисараю, л.26.

24 ГКУ РК «ГАРК», ф.Р-663, оп.10, д.1583. Выписка из протокола 
заседания Президиума Крым ЦИКа о ликвидации мусульманской 
мечети «Шеэр-Кустю» в г. Бахчисарае в 1928 г, л.2.

25 ГКУ РК «ГАРК», ф.Р-663, оп.10, д.1569. Выписка из протокола 
заседания Президиума Крым ЦИКа о ликвидации мусульманской 
домовой мечети в г. Бахчисарае в 1928 г, л.1.

26 ГКУ РК ГАРК, ф.27, оп.13, д.8314. Список существующим мечетям 
в Симферопольском уезде Таврической губернии. Составлен 11 
апреля 1889 г. по городу Бахчисараю, л.28.

W kwartale Szaban Mułła [Şaban Molla Maalle] (przy 
ulicy Gorkiego 33-a) znajdował się kamienny parterowy bu-
dynek meczetu pokryty tatarską dachówką oraz tekke der-
wiszów zbudowane przez hadżiego Ali Agę [hacı Ali Ağa] 
w roku 1686. W roku 1889 pokrycie dachowe zostało zmieni-
one bez pozwolenia władz gubernialnych. Wakuf składał 
się z 1,5 sklepu oraz domu, przynosząc roczny dochód 
w wysokości 54 rubli.

W drugiej połowie XX wieku budynek meczetu nie posiadał 
już podłóg ani sufi tów, brakowało również okien i drzwi. 
Po trzęsieniu ziemi w wielu miejscach ścian znajdowały się 
pęknięcia, a z jednej strony w ogóle się zawaliła. Drewn-
iany minaret meczetu pozostawał w opłakanym stanie. 
Zgodnie z protokołem Centralnej Komisji do spraw Kultu 
z 31 października 1928 roku meczet Szaban Mułła został 
zamknięty, a budynek byłego meczetu miano zburzyć18. 

Jedną z charakterystycznych, związanych z islamem bu-
dowli Bachczysaraju, był meczet (tekke) w kwartale Suwłu 
Koba [Wodna Grota, Suvlu Koba Maalle] (Tekke Maalle), 
położony przy ulicy Gorkiego 37. Kamienny parterowy bu-
dynek, podzielony na dwa pomieszczenia, powstał najpraw-
dopodobniej w drugie połowie XVII stulecia. Przy mecze-
cie postawiono fontannę – czeszme [çeşme]. W roku 1856 
przeprowadzono częściową przebudowę bez zezwolenia 
władz gubernialnych, dlatego też jej szczegóły nie są znane. 
W roku 1911 Taurydzkie Muzułmańskie Kierownictwo Duch-
owe (TMDP) przedstawiło Radzie Miejskiej raport imama 
o przebudowie meczetu parafi i Suwłu Koba. TMDP zwróciło 
się również do władz gubernialnych o przysłanie technika 
w celu oglądu meczetu19.

W lutym 1912 roku Szejch Selamet Efendi [Şeyh Selamet 
Efendi] skierował wniosek do Rady Miejskiej o zezwolenie 
na budowę z własnych środków tekke w kwartale Suwłu 
Koba. Urząd gubernialny chciał się dowiedzieć z jakich fun-
duszy będzie utrzymywane tekke, a także w jakiej odległości 
znajdzie się projektowany budynek od cerkwi prawosławnej 
i najbliższych domów mieszkalnych20. Szejch Selamet Efen-
di odpowiedział, że stary budynek tekke jest niezdatny do 
użytku, a nowy utrzymywany będzie z zasobów wakufnych. 
Po technicznym sprawdzeniu projektu, wydział budowlany 
powiadomił TMDP, że projekt nowego tekke został zatwi-
erdzony i przekazany Szejchowi Selametowi Efendiemu 31 
lipca 1912 roku.

W ciągu lat 1912–1914 budynek, który popadł już w za-
niedbanie, zgodnie ze staraniem imama Szejcha Selameta 
Efendiego został przebudowany. Postanowieniem Prezydi-
um Bachczysarajskiej Rady Miejskiej z 23 maja 1928 roku 
meczet kwartału Tekke Maalle przeznaczono do likwidacji. 
Podczas oględzin stanu konstrukcji odkryto małe pęknięcia 
w ścianach, brakowało szyb w oknach, konieczna była 
naprawa dachu. Zgodnie z protokołem Centralnej Komisji 
do spraw Kultu z 31 października 1928 roku meczet Suwlu 
Koba został zlikwidowany21.

W kwartale Oksuz Dżami [Öksüz Cami Maalle], przy uli-
cy Proletariackiej 7/35, znajdował się kamienny parterowy 
budynek meczetu zbudowanego pod koniec XVII wieku. 

18 ГКУ РК «ГАРК», ф.Р-663, оп.10, д.1584. Выписка из протокола 
заседания Президиума Крым ЦИКа о ликвидации мусульманской 
мечети «Шабан-Молла» в г. Бахчисарае в 1928 г, л.2.

19 ГКУ РК «ГАРК», ф. 27, оп. 13, д. 4183. Об утверждении проектов 
мечетей в 1911 г., л.55.

20 ГКУ РК «ГАРК», ф. 27, оп. 13, д. 4455. Об утверждении проектов 
мечетей в 1912 -1915 гг., л.29.

21 ГКУ РК «ГАРК», ф.Р-663, оп.10, д.1571. Выписка из протокола 
заседания Президиума Крым ЦИКа о ликвидации мусульманской 
мечети «Текие-Маале» в г. Бахчисарае в 1928 г, л.2
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nia odpowiednich władz, dlatego brakuje o tym informacji. 
Własność wakufna, składająca się z domu, piekarni i części 
kawiarni, przynosiła roczny dochód w wysokości 100 rubli. 
Po trzęsieniu ziemi w roku 1927 minaret meczetu Asma Kuju 
został silnie uszkodzony i rozebrany przez parafi an na własny 
koszt27. Budynek meczetu, położony przy ulicy Czerwonej 
Floty 22/24, nie zachował się do naszych czasów.

Kultura urbanistyczna okresu sowieckiego miała w sto-
sunku do historycznych typów kultury charakter rekonstruk-
cyjny, jednak historyczna część starego miasta utraciła wów-

27 ГКУ РК «ГАРК», ф.Р-663, Крым ЦИК Крымской АССР, 1921-1938 
гг., оп.10, д.1567. Выписка из протокола заседания Президиума 
Крым ЦИКа о ликвидации мусульманской мечети «Осман-Кую» в г. 
Бахчисарае в 1928 г, л.3.

czas większość ważnych elementów zabudowy, np. znaczną 
liczbę m eczetów. Jednocześnie zachowały się niektóre 
z charakterystycznych cech wschodniej tożsamości, gdy 
pojedyncza struktura, będąca int egralną częścią zespołu 
miasta, pozostawała w zależności od struktury planowania. 
Defi niującym czynnikiem struktury architektoniczno-urban-
istycznej stało się to, że większość tej zabudowy wzniesiona 
była w historycznym centrum starego miasta, gdzie miast-
otwórcza rola należała do Chańskiego Pałacu.

Elwis Osmanow 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 

Dżafer Sejdamet

WSPOMNIENIA (21) 

WSTECZNICY

Gdy przygotowywaliśmy się do tej walki, dotarła do nas de-
klaracja, że 24 września w Bakczysaraju krymscy ulemowie 
pod przewodnictwem Ibrahima Tarpiego Efendiego zwołują 
kongres w celu powołania „centrum ulemów” dla ochrony 
wiary wstrząsanej „szkodliwymi prądami” oraz aby prze-
dyskutować społeczne i religijne kwestie społeczności ta-
tarskiej. Stało się jasne, że nasi mirzowie i wstecznicy ze 
wsparciem Rosjan usiłują znów nam zaszkodzić. Aby temu 
zapobiec, Czelebi Dżihan dał do gazety „Millet” ogłoszenie, 
w którym stwierdził, że na Krymie nie ma ani jednego czło-
wieka godnego miana uczonego (ulema), i podkreślił, że 
nasz komitet jest gotów wspólnie omawiać problemy religij-
ne i narodowe. Stwierdził też, że przedsięwzięcia takie jak 
wspominamy kongres ulemów przyniosą nam jedynie szko-
dę. Niby – ulemowie, nie przykładając wagi do słów Czele-
biego Dżihana ogłosili, że i tak w ustalonym terminie zwo-
łają kongres. Wobec tego pilnie wysłaliśmy do Bakczysaraju 
Sejta Dżelila Hattata i jeszcze jednego, dwóch towarzyszy, 
aby skłonili nasz tamtejszy komitet i wszystkie komitety ro-
botnicze, rzemieślnicze, żołnierskie i kobiece do wspólnego 
udania się na owo zebranie, i tam, w imieniu narodu wyra-
żenia żądania, aby nie odbywać zebrania. Sejt Dżelil Hattat 
i jego towarzysze mieli przygotować grunt pod ten plan. 

24 września ulice Bakczysaraju w poprzek obwieszono 
transparentami z ajetami i hasłami religijnymi, a na budyn-
ku, w którym miał się odbyć kongres, wywieszono zielone 
sztandary. Przybywający z każdego zakątka Krymu wstecz-
ni ulemowie zbierali się w kafehanach1, rozprawiali o o na-
szym ateizmie i naszych zamiarach „zniszczenia religii”. 

Wbrew tym przygotowaniom i gorączkowej atmosferze, 
zaraz po otwarciu kongresu ulemów, szefowie i delegaci 
wszystkich organizacji z Bakczysaraju weszli do sali obrad 
i w imieniu całej społeczności Bakczysaraju zażądali roz-
wiązania kongresu. Młodzież pozbierała sztandary, odbyła 
się krótka modlitwa i następnie uczestnicy kongresu roze-
szli się, a ulemowie nie próbowali powtórnie zorganizować 
zebrania. 

1 Qafehane – krtat. kawiarnia.

24 września wieczorem, gdy pracowałem u siebie w biu-
rze fundacji przybył do mnie przewodniczący naszej or-
ganizacji młodzieżowej z dwoma kolegami. Przynieśli 
i przekazali sztandary, a następnie opowiedzieli, co się 
wydarzyło. Oczy tych młodych ludzi, pełne wiary i entu-
zjazmu, tryskały radością. Czuli się jak zwycięscy żołnierze 
– zdobywcy twierdzy i sztandarów nieprzyjaciela. Podzię-
kowałem im i powiedziałem, że biedni mułłowie, oszukani 
intrygami wrogów naszego ludu i pewnych osób z inte-
ligencji, to ludzie naiwni i nie należy żywić wobec nich 
wrogich uczuć. Dodałem, że od nich, młodych, oczekujemy 
bardziej poważnego podejścia, że prawdziwa walka rozgry-
wa się z tendencją nie uznającą naszych praw, reprezentu-
jącą rosyjską mentalność. Powiedziałem, aby o tym nie za-
pominali, że ważne dla nas jest, aby ją zwyciężyć. Młodzi 
ludzie, dali słowo, że do końca, wraz z nami będą walczyć 
dla narodu. Uściskałem ich, ucałowałem i poprosiłem, aby 
przekazali od nas pozdrowienia i podziękowania wszyst-
kim mieszkańcom Bakczysaraju. 

Jakże dziwne i równocześnie znaczące jest to, że „Dże-
nup Haberleri”, organ prasowy rosyjskich umiarkowanych 
i liberalnych partii, nie powstrzymał się od wyrażenia ubo-
lewania z powodu nieodbycia się kongresu ulemów (Jela-
gin, artykuł: Inkilap senelerinde Kyrym Tatarlary’nyn Milli 
Hajalleri – Narodowe iluzje Tatarów Krymskich w latach 
rewolucji – Magazyn: „Szark Medżmuasy”, nr 5, s. 206, rok 
1924). W ten sposób stało się jeszcze jaśniejsze, z kim byli 
w sojuszu nasi ulemowie – albo według powiedzenia bol-
szewika Jelagina – Ibrahim Tarpi i jego kompania. Po roz-
wiązaniu kongresu ulemów na nowo oddaliśmy się roztrzą-
saniem problemu władzy na Krymie – zagadnieniu wciąż 
czekającemu na rozstrzygnięcie. 

PIERWSZY KROK 
KU WŁADZY NAD KRYMEM
Od początku sierpnia, czyli od chwili odejścia Bogdanowa 
ze stanowiska gubernatora, wspomniana kwestia przybie-
rała różnorakie warianty – myśmy jednak nie zaakceptowa-
li żadnego. Bogdanow, chociaż z gubernatorstwa odszedł, 
w dalszym ciągu był członkiem rady gubernialnej. 

5 sierpnia Kierenski utworzył mieszany rząd głównie 
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ce pośród innych narodów Rosji. Zaprezentowałem nasz 
pogląd na temat – niezbyt jasnej - przyszłości rewolucji: 
– stwierdziłem, że w Rosji nie da się zapewnić jedności, 
utworzyć silnego rządu, zagwarantować porządku. Pod-
kreśliłem, że istnieje konieczność, abyśmy jak najszybciej 
i rzetelnie zajęli się naszą jednością, tak aby uchronić się 
przed nieporządkiem, jaki może zawitać na Krymie. Stwier-
dziłem, że nasi wrogowie będą uciekać się do najbardziej 
chytrych sposobów, aby nas podzielić, a szczególnie, aby 
wstrząsnąć naszym Centralnym Komitetem Wykonawczym. 
Powiedziałem, że nie tylko więc ulemów w Bakczysaraju 
czy mityng żołnierzy w Akmesdżit jest dla nas szkodliwy, 
wielką szkodę przynoszą nawet plany takowych działań. 

Oświadczyłem, że 
chociaż nasz komitet 
wystawił moją kan-
dydaturę i zebranie 
oklaskami przyjęło tę 
propozycję, to jed-
nak powinno nastą-
pić tajne głosowanie 
– oświadczyłem, że 
będę mógł przyjąć tę 
historyczną odpowie-
dzialność tylko pod 
jednym warunkiem, 
a jest nim: „przyzna-
nie mi nieograniczo-
nego pełnomocnictwa 
w działaniu na rzecz 
przyszłości naszego 
narodu i kraju”. Dalej 
stwierdziłem: „z po-
wodu rosnącej w Rosji 
anarchii nie można 

określić, czy Zgromadzenie Założycieli w ogóle się zbierze 
i gdzie się zbierze, ponadto – z kim, ze względu na nasz 
byt narodowy, powinniśmy wejść w sojusz. W związku z tym 
uważam, że należy mnie wyposażyć w pełnomocnictwo, 
abym mógł tę kwestię sam określić i działać zgodnie ze 
swoim przekonaniem”.

Po mnie głos zabrał Ahmet Ozenbaszli, który podkreśla-
jąc wagę omawianej misji poprosił, aby nie wystawiać jego 
kandydatury. Kongres podobnie jak wcześniej Komitet nie 
przychylił się do jego prośby. 

Chociaż nie wystawiono listy opozycyjnej wobec nas, le-
wicowy socjalista Weli Ibrahim, wysunął myśl, że korzystne 
będzie, jeżeli na kandydatów wskazane zostaną osoby spo-
śród naszej starej inteligencji, od dawna pracujące na rzecz 
rosyjskiej rewolucji. Z jego słów wynikało, że pragnie, aby 
wybrać kogoś spośród naszych rewolucjonistów 1905 roku. 
Lecz kogo? Gdzie mogliśmy odnaleźć Abdurreszida Mehdie-
go? Przecież, gdy przed rewolucją proponowaliśmy współ-
pracę Mehmedowi Bekirowi, Abbasowi Szirinskiemu czy 
szczególnie Mehmedowi Bekirowowi, to właśnie mieliśmy 
na myśli. Jednak wbrew naszym usiłowaniom nie udało się. 
Jeśli chodzi o Abbasa Szirinskiego, planowaliśmy, że będzie 
pracował w naszych rosyjskojęzycznych wydawnictwach. 
Prawdziwy powód, dla którego wówczas Abbas nie przyjął 
naszej propozycji, objawił się później, niestety w bardzo 
tragiczny sposób... Odbyło się tajne głosowanie, w wyniku 
którego kandydaci komitetu zostali zaakceptowani prawie 
całkowitą większością i na tym zakończyliśmy spotkanie 
owej nocy. 

z socjalistów, zaś od czasu afery z Korniłowem z dnia na 
dzień rosła niezgoda pomiędzy prawicą a lewicą – w związ-
ku z tym i na Krymie lewica chciała przejąć władzę. Taka 
sytuacja otwierała tym razem drogę naszemu uczestnictwu 
w tej kwestii. Dla przedyskutowania problemu, pod koniec 
września z towarzyszami wybranym przez nasz Komitet, 
wzięliśmy udział w zorganizowanym w gubernatorstwie 
wielkim mityngu, na który przybyły organizacje z całego 
Krymu. Obrady zdominowała tendencja całkowicie anty-
prawicowa, stanęło na tym, by z prawicą nie współpra-
cować. Zadecydowano, aby utworzyć nowe gremium pod 
nazwą Ochrona Rewolucji i Ojczyzny. Do komitetu tego 
przyjęto też naszych dwóch delegatów – Ismaila Lemano-
wa i Ahmeda Ozen-
baszliego. Chociaż 
było to posunięcie 
na naszą korzyść, sy-
tuacja dalece nas nie 
satysfakcjonowała. 

NASZ DRUGI 
KONGRES
Widok Akmesdżit 1 li-
stopada znów zmienił 
się na naszą korzyść. 
Na ulicach więcej było 
ludzi w kołpakach2. 
Więcej niż przedtem 
ludzi przychodziło do 
komitetu. 

Na drugi kongres 
przybyło ponad ty-
siąc delegatów, poza 
tym było sporo ludzi, 
przybyłych po pro-
stu z pragnieniem uczestnictwa w tym historycznym dniu. 
W zawiązku z tym zrezygnowaliśmy z zaplanowanego wcze-
śniej budynku kina i zdecydowaliśmy, że obrady odbędą się 
w dużej sali szkoły ormiańskiej. Kongres zebrał się 1 listopa-
da o godz. 20.00. 

Zjazd otworzył Czelebi Dżihan jako przewodniczący 
komitetu wyko0nawczego. Zdał sprawozdanie z dokonań 
komitetu wybranego 25 marca, na pierwszym kongresie. 
Poinformował, że sędzia pokoju – mirza Hurszid Kyrymta-
jew, Muftizade Ahmet oraz Ibrahim Tarpi nie biorą udziału 
w naszym komitecie, i podejmujemy decyzję, aby ich zeń 
usunąć. Następnie poprosił o votum zaufania dla komite-
tu. Wszyscy zebrani powstali z miejsc i oklaskami ogłosili 
swoje zaufanie. Mimo to Czelebi Dżihan zażądał potwier-
dzenia w tajnym głosowaniu. Tym razem osiągnięto więk-
szość bliską jednomyślności. W ślad za tym Czelebi Dżihan 
zaprezentował wybranych przez komitet kandydatów do 
Zgromadzenia Założycieli: Dżafera Sejdameta, Ahmeda 
Ozenbaszliego, Sejta Dżelila Hattata, Hasana Sabriego Aj-
waza i Husejina Badaninskiego – przedstawił nas kongre-
sowi i uzasadnił wybór. 

W myśl wcześniejszych ustaleń z towarzyszami zabra-
łem głos po Czelebim Dżihanie, skrótowo przeanalizowa-
łem przebieg rewolucji w Rosji, a następnie przedstawiłem 
uchwały Moskiewskiego Kongresu Muzułmanów, Kongresu 
Federalistów w Kijowie oraz polityczne trendy dominują-

2 Kołpak był nakryciem głowy preferowanym przez zwolenników ten-
dencji niepodległościowych. 

Rymarze przy swoim warsztacie, Bachczysaraj, lata 20. XX w.
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ręce los półwyspu. Chociaż oprócz nauczyciela, Kudsiego 
Efendiego nikt tego otwarcie nie wyraził, nie miałem wąt-
pliwości, że gdyby Czelebi Dżihan w owej chwili poddał 
tę kwestię po głosowanie, zostałaby przyjęta sporą więk-
szością. Tak więc, gdy usłyszałem słowa Hasana Sabriego 
Ajwaza – najlepszego dziennikarza Krymu, dawnego rewo-
lucjonisty, posiwiałego, ofi arnego sługi naszego narodu, 
który mówił w tym właśnie duchu z entuzjazmem więk-
szym niż u innych, jeszcze bardziej otwarcie i zdecydowa-
nie – ogarnął mnie spory niepokój. 

Socjaliści, w swym programie głoszący hasło „Wolność 
jednostkom i narodom”, przejęli rządy w Rosji. Cały świat 
głosił ideę „Każdy naród jest wolny w stanowieniu o swym 
losie”. Jednakże gdy moje serce w owych chwilach przeży-
wało apogeum entuzjazmu i radości, mój rozum bezlito-
śnie łamał skrzydła mego ducha, moja głowa dusiła moje 

serce. 
Nasz naród, po 134-letniej nie-

woli, po raz pierwszy od 1783 r. był 
zdecydowany wyartykułować swą 
narodową wolę na zasadach pełnej 
wolności i demokracji. Wszyscy 
uczestnicy obrad popierali decy-
zję o zwołaniu Kurułtaju nie tylko 
ze względu na polityczną koniecz-
ność, ale zwłaszcza dlatego, że 
decyzja ta miała doprowadzić do 
zmartwychwstania naszego naj-
świętszego prawa – prawa do po-
siadania własnego państwowego 
bytu. Pokaźna część zebranych ze 
znaczną dozą racji konkludowała, 
że możliwość samostanowienia 
jest równoznaczna z odzyskaniem 
ojczyzny. Ja natomiast ociągałem 
się ze zbyt szybkim ogłoszeniem 
tej świętej idei. W końcu, późną 
porą kongres jednogłośnie przy-
jął zwołanie Kurułtaju. Ahmet 
Ozenbaszli zaproponował, aby 
Kurułtaj podjął również decyzję 
co do przyszłego kształtu rządów 
w Rosji oraz naszego uczestnic-
twa w Zgromadzeniu Założycieli. 
Kongres zapoznawszy się z tą pro-

pozycją podjął decyzję, aby Kuruł-
taj zwołać na 24 listopada 1917 r. Przyjęto skład komisji 
(Czelebi Dżihan, Ali Badaninski, Dżafer Sejdamet), która 
miała przygotować i przeprowadzić wybory. Następnie 
po odśpiewaniu marszu Czelebiego Dżihana Ant etkmen 
(Przysięgam) Kongres zakończył obrady. 

REAKCJE NA DECYZJĘ ZWOŁANIA 
KURUŁTAJU
Nasza decyzja o zwołaniu Kurułtaju wywarła w całej lud-
ności tatarskiej nadzwyczajne wrażenie. Wszędzie wzrósł 
narodowy zapał i ufność. Natomiast na Rosjan nasza de-
cyzja wpłynęła w najwyższym stopniu negatywnie. Zresztą 
nie oczekiwaliśmy niczego innego. Ani rosyjska rewolu-
cja, ani obłąkańczy pęd rosyjskich kręgów rządzących ku 
upadkowi ani anarchia nie zmieniły mentalności Rosjan. 
Cała rosyjska prasa na Krymie, a także gazety w Piotro-
grodzie i Moskwie pod wpływem telegramów wysyłanych 
przez krymskich Rosjan, zaczęły donosić, że wystąpiliśmy 

DECYZJA ZWOŁANIA KONSTYTUANTY
Drugiego dnia obrad Czelebi Dżihan, w jednej ze swych 
najpiękniejszych mów ogłosił naszą decyzję o zwołaniu 
Kurułtaju (Konstytuanty). Kiedy wypowiedział to słowo, 
na sali tak wzrósł entuzjazm, rozległy się takie oklaski, że 
Czelebi Dżihan kilka minut musiał odczekać, by kontynu-
ować przemówienie. Patrzyłem na Czelebiego Dżihana. On 
– na mnie. To była najpiękniejsza i najszczęśliwsza chwila 
naszego życia. 

Kurułtaj – to słowo oznaczało cały program. To było ha-
sło ożywiające przeszłość i przyszłość. Słowa medżlis, par-
lament i rada przy nim wydawały się przypadkowe i mało 
istotne. Jakże pięknie objawiał się sens słowa Kurułtaj po-
śród niespotykanego entuzjazmu naszego ludu, pośród 
wstrząsających budynkiem okrzyków „Brawo!” Słowo Ku-
rułtaj, w sercach ludu, który zapo-
mniał był swoją historię, wzniecało 
burzę nie w chwili, gdy narodowe 
uczucia osiągnęły apogeum, lecz 
jeszcze wcześniej, gdy uczucia te 
dopiero zaczynały się budzić. 

Po raz pierwszy wyraz Kurułtaj 
ujrzeliśmy w czasopiśmie „Turk Jur-
du” (Turecka ojczyzna), w którym 
Jusuf Akczura (niech spoczywa 
w światłości) przetłumaczył frag-
ment książki Turk Tarihi (Historia 
Turecka) francuskiego orientalisty 
Leona Cahuna3, oraz w książce 
tego samego autora – Gok sandżak 
(Błękitny sztandar), przetłumaczo-
nej przez Nedżipa Asyma Beja4. To 
dzięki tym publikacjom choć przez 
krótki czas niebieski sztandar po-
wiewał na Krymie pozdrawiając 
turkizm i naszych przodków. 

Czelebi Dżihan po kolei wyłusz-
czył polityczne i narodowe motywy 
skłaniające nas do zwołania Kuruł-
taju i poparł je mocnymi argumen-
tami. Stwierdził, że rosyjski rząd 
jest coraz słabszy, że wszędzie 
panuje anarchia, że Ukraina weszła 
na drogę autonomii, a organizu-
jąc swą „Radę” stworzyła własny 
ośrodek administracyjny. Dodał, 
że konieczną rzeczą jest zwołanie Kurułtaju dla stworze-
nia na Krymie fundamentów ustawodawczych, a także dla 
zapewnienia porządku i ładu społecznego. Oświadczył, że 
chociaż zwołujemy nasz własny Kurułtaj, to opieramy się 
na zasadzie „Krym jest Krymian” i okazujemy szacunek dla 
religijnych, narodowych i politycznych praw wszystkich 
narodów zamieszkujących półwysep. 

Na żadnym z dotychczasowych kongresów na Krymie 
nie przemawiało tylu mówców, nie objawiało się tyle entu-
zjazmu, nadziei i woli, co na tym kongresie – na kongresie, 
na którym ogłoszono zwołanie Kurułtaju. Znaczna więk-
szość mówców uznawała, że nasza decyzja o zwołaniu Ku-
rułtaju oznacza, że zamierzamy całkowicie wziąć w swoje 

3 Leon Cahun (1841–1900) – francuski orientalista i znany turkofi l, 
sympatyk młodoosmanów. Autor monumentalnej pracy Introduction 
a l’historie de l’Asie (Paryż 1896, turecki przekład w r. 1899).

4 Nedżip Asym bej (1861–1935) – turkolog, tłumacz prac L. Cahuna. 
Autor Turk tarihi (Historia turecka), wydanej w r. 1899. 
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Wieśniacy z krymskiego stepu, lata 20. XX w.
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weselszy niż zwykle. „Znaczy, że Rosję zalewa fala krwi 
i ognia” – kilka razy powtórzył to zdanie. Rozmowa rodzi-
ny z ojcem wywarła na mnie wielkie wrażenie. Nigdy jej 
nie zapomnę. 

Ojca drażniło powtarzanie przez kuzyna tego zdania 
i to, że otwarcie nie wyraził swojej myśli. Ojciec rzekł: 
„Rosja płonie... Tak, ale ten ogień idzie na Krym...”. Hatip 
zmarszczył brwi i odpowiedział ostro: „Bóg nie pozwoli, 
żeby Krym spłonął...”. „Kozak odbywa karę za cierpienie, 
jakie zadał muzułmanom. Najważniejsze, że Rosja płonie. 
Patrz, Dżaferze: z czterech stron wznosi się ogień... bez-
hołowie wszędzie. Bóg nikomu nie daruje bezprawia i tyra-
nii... Wcześniej czy później ześle karę... Bez woli Boga któż 
zdołałby całą Rosję pogrążyć w płomieniach? Bóg stworzył 
strapienie, ale i sposób na nie. Ani ty, ani ja nie uratuje-
my Krymu. On uratuje… A właściwie to jest tak: Płonąca 
Rosja znaczy – wyzwolony Krym”. Następnie zawołał do 
swej żony Hawwy, łagodnej i dobrej: „Hawwo, wieści idą 
dobre... Przynieś nam owoców godnych naszego dobrego 
nastroju”. 

Ojciec nadmieniał, że mamy mało czasu, ale Hatip 
nawet nie chciał o tym słyszeć i nalegał, abyśmy zosta-
li do wieczora. Ojciec mówił: „Hatipie, to co mówisz, to 
wszystko piękne, ale jest nas mało, nie mamy broni, jeste-
śmy otoczeni przez wrogów. A i między nami też sporo ich 
stronników... Nie ma kto nam pomóc!” Ojciec jeszcze nie 
skończył mówić, gdy Hatip wszedł mu w słowo z ostrą 
wymówką: „Niczego nie zrozumiałeś z tego, co powiedzia-
łem... Wszystkie te sprawy chcesz rozwiązać własnym ro-
zumem... Wrogów dużo, nie ma broni, nie ma kto pomóc... 
Tak, nie ma... Bo ty wciąż zapominasz o Największym 
Wspomożycielu”. Jeden po drugim recytował ajety o tym, 
że Bóg przeklina tyranię... Ojciec, aby już nie rozsierdzać 
kuzyna, zmiękł. Rzekł: „Iszallah, Bóg nie szczędzi pomo-
cy! Tak najważniejsze, że Rosja płonie, Bóg litościw!”

Ucałowałem rękę Hatipa serdeczniej i żarliwiej niż zwy-
kle. On zaś z miłością pogładził mnie po głowie... Pożegna-
liśmy się. Już na wozie ojciec zaczął rozmowę: „Kto wie, 
może on ma rację? Któż zna wyroki boskie?” I, jak sądzę, 
nie chcąc wprawiać mnie w nastrój beznadziei, już nie 
upierał się przy swoich poprzednich poglądach. 

W JAŁCIE Z CZŁONKAMI KOMITETU
Teraz lepiej rozumiałem, dlaczego ojciec o nic nie zapytał 
na zebraniu w naszej wsi, dlaczego był bardziej niż zwykle 
zamyślony i ponury i dlaczego pojechał ze mną do Jałty... 
Miał w Jałcie przyjaciół, których radził się w poważnych 
kwestiach. Dzielił się z nimi problemami. Skoro więc jechał 
do Jałty, znaczy, że jego niepokój był duży...

Gdy dotarliśmy do miasta, wziąłem od ojca trochę 
pieniędzy i pożegnałem się. W planie miałem rozmowę 
z członkami lokalnego komitetu. Poza tym musiałem też 
porozmawiać na temat sytuacji ogólnej z Dżaferem Abla-
jewem, Iskanderem Ahmedowem i innymi towarzyszami. 
Sprawy w Komitecie załatwiłem w ciągu godziny, dwóch. 
Na kolację byłem zaproszony do Dżafera. Po kolacji przy-
szli do niego inni towarzysze. Do późna rozmawialiśmy 
ogólną sytuację w Rosji i na Krymie. 

Towarzysze ci, wbrew porażce Korniłowa, niezdecydo-
waniu rządu Kierenskiego i niemożności umocnienia po-
lityki rządu, mieli nadzieję, że Zgromadzenie Założycieli 
zbierze się i przez to władza w Rosji się wzmocni. Nie do-
puszczali myśli, że bolszewicy przejmą władzę, sądzili, że 
nawet jeżeli ją zdobędą, to i tak jej nie utrzymają. Wszy-

przeciwko Rosji. Powodem tego trendu i następnie jego 
eskalacji był Abbas Szirinski, publikujący napastliwe i pro-
wokacyjne artykuły w gazetach „Dżenup Haberleri” i „Tau-
ryda”. Gorzkim kaprysem historii było to, że oto on, wnuk 
bejów Szirinu, mających prawo do sukcesji tronu chanów 
krymskich w wypadku wymarcia dynastii Gerejów, on – 
członek rodziny najważniejszej po panującej dynastii, i jak-
że ważnej w historii Chanatu Krymskiego, on – płomienny 
rewolucjonista roku 1905, on, który wówczas w 1905 roku, 
w czerwonej koszuli, wołał do swojego ojca na wiecu: „Zie-
mię trzeba podzielić”, wtedy – młodzieniec pełen wiary 
i entuzjazmu – teraz sprzeciwiał się decyzji o Kurułtaju 
i mobilizował Rosjan, aby mu zapobiec. Rosyjska fi lozofi a, 
rosyjskie środowisko, a najbardziej może nałóg alkoholi-
zmu doprowadziły go do tragicznego końca. 

PRZYGOTOWANIE KOMISJI WYBORCZEJ
Komisja wybrana przez drugi Kongres natychmiast roz-
poczęła przygotowania do wyborów Kurułtaju. Zbierali-
śmy się prawie codziennie. Zmodyfi kowaliśmy trochę pra-
wo wyborcze dla rosyjskiego Zgromadzenia Założycieli: 
prawo głosu przyznaliśmy każdemu mężczyźnie i każdej 
kobiecie, którzy ukończyli 20 lat. Projekt ten został za-
akceptowany. Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów 
przygotowana została specjalna instrukcja. Omówiona 
została lista kandydatów naszego komitetu wykonaw-
czego. Ustaliliśmy, że część kandydatów zgłosi komitet 
centralny a część komitety lokalne. Ustalono ponadto, 
jak kandydaci powinni przygotować się do wyborów i jak 
zorganizować wiece wspólnie wraz z naszym komitetem 
centralnym. 

ROZMOWY W NASZEJ WSI
Zaraz po zakończeniu prac komisji udałem się do Jałty. 
Udało mi się spędzić jeden dzień w mojej wsi. Ale nawet 
tego jednego dnia nie mogłem być tylko z rodziną. Gdy 
rozeszła się wieść o moim przybyciu, nasz komitet wiejski 
tej samej nocy zebrał całą społeczność wioskową. Zapro-
szono mnie na to spotkanie. Moja biedna mama, aby być 
blisko mnie, przybyła na zebranie z ojcem. Pomiędzy mną 
a wieśniakami z naszej wioski istniała ścisła więź i wiel-
ka sympatia. Niektórzy narzekali, że zbyt schudłem, że 
wyglądam na zmęczonego. Mimo to jednak było w nich 
tak wielkie zainteresowanie sprawą narodową, że pytania 
padały bez przerwy. Przez myśl im nawet nie przeszło, 
by dać mi odpocząć. Kiedy przewodniczący komitetu 
wiejskiego napomknął, że może potrzebuję wypoczynku, 
odpowiadali: „Nawet jeśli nie będziemy zadawać pytań, 
on i tak wie, co chcemy wiedzieć, i tak na nie odpowie”, 
i w ten sposób usiłowali skłonić mnie domówienia. Mó-
wiłem prawie godzinę, opowiadałem o sytuacji Rosji i jej 
przyszłości i środkach, które przedsięwzięliśmy dla ochro-
ny Krymu przed anarchią i o zagadnieniach wsi. Po zebra-
niu starszyzna wsi przyszła do naszego domu i siedzieli-
śmy do późnej nocy. Oczywiście mówiliśmy o kwestiach 
politycznych i narodowych. 

CO POWIEDZIAŁ KUZYN OJCA
Z mamą i rodzeństwem mogłem spędzić czas dopiero na-
stępnego dnia – tylko godzinę, dwie. Po południu wyruszy-
liśmy z ojcem do Jałty. Ojciec, chociaż nie miał w mieście 
żadnych pilnych spraw, jechał ze mną, aby być przy mnie. 
W kafanie we wsi Nikita odbyliśmy rozmowę z wieśnia-
kami, wstąpiliśmy też do rodziny. Kuzyn ojca, Hatip był 
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W ODESSIE
Odeskiego dowódcy nie znałem osobiście. Wiedziałem 
jednak z jego książki pt. Kyrym efsaneleri (Legendy Krym-
skie), dzieła kilkutomowego, ilustrowanego, że pochodzi 
z Krymu. Wrażenie, jakie odniosłem z lektury mówiło mi, 
że jest to człowiek serdeczny i dzielny. Generał Marks 
przyjął mnie uprzejmie i z zainteresowaniem wypytał 
o sytuację na Krymie. Odniosłem wrażenie, że mam przed 
sobą człowieka prawdziwie przywiązanego do Krymu, ko-
chającego każdy zakątek naszego kraju. Gdy wyjawiłem 
mu, że taką opinię wyrobiłem sobie również na podsta-
wie książki, której autorem, wzruszył się bardzo. Zapytał, 
która legenda spodobała mi się najbardziej. Wymieniłem 
jedną, teraz nie pamiętam, którą, zresztą wszystkie były 
piękne. Mój wybór wzruszył go. Sens zawarty w legen-
dzie był głęboki, była to opowieść piękna pod każdym 
względem, opisana też ładnym stylem. To, że ją doce-
niłem, wzbudziło zainteresowanie mego rozmówcy. Za-
pytał, gdzie chodziłem do szkół. Odpowiedziałem, że we 
Francji. „Znaczy, nie jesteś z tych, co uczyli się w Turcji! 
Dobrze...” – powiedział. Pojąłem, że jest pod wpływem 
intryg robionych przeciwko nam na Krymie. Przełknąłem 
ślinę, milczałem. Ani nie potwierdziłem ani nie zaprzeczy-
łem jego opinii. Sytuacja spowodowała, że sprawa, którą 
miałem mu przedstawić, stała się nagle bardzo trudna. 
Zrozumiałem, że jestem w ślepej uliczce. Z drugiej strony 
jednak, myślałem, skoro przybyłem tutaj, jestem zobo-
wiązany powiedzieć o celu wizyty. 

Opowiedziałem, że Rosja zmierza ku anarchii, że ma-
rynarze w Akjar z dnia na dzień coraz bardziej dostają się 
pod wpływy bolszewickie, że w Melitopolu ogarnięte anar-
chią masy robotnicze rozprzestrzeniają się po okolicy,że, 
aby ochronić mienie, życie i honor naszego narodu, musi-
my sprowadzić na Krym nasze pułki kawalerii. Zakończy-
łem wyrażeniem prośby, aby nam w tym pomógł. 

Generał odpowiedział mi, że winienem wiedzieć, iż 
w czasie wojny zuchwałość przenoszenia jednostek woj-
skowych z jednego punktu do innego karana jest śmier-
cią. Oznajmiłem, że decyzję podjął nasz Komitet Wyko-
nawczy – to go rozwścieczyło. Nie uspokoiło go też moje 
stwierdzenie, że idzie o ratowanie naszej ludności przed 
anarchią. Rzekł: „Tak jak w całej Rosji, tak samo na Krymie 
zapewnienie spokoju ludności leży w gestii rządu central-
nego”. 

Gdy wbrew wszystkiemu odrzekłem, że jestem obarczo-
ny misją sprowadzenia naszych sił stacjonujących w Cher-
soniu, powiedział: „Jestem ci przychylny, na razie zadowa-
lam się zaleceniem ci, abyś nie angażował się w to. Ale 
zasłużyłeś już na aresztowanie... Mam jednak nadzieję, że 
twój rozum i spryt pozwoli ci zrozumieć sytuację. Jeszcze 
raz żądam, abyś wziął pod uwagę moje zalecenie”. Uści-
snąłem mu dłoń i wyszedłem. Natychmiast wyruszyłem do 
Chersonia. 

Dżafer Sejdamet 
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Redakcja i przygotowanie do druku: Selim Chazbijewicz 

Zdjęcia: Usein Abdurefi  oğlu Bodaninskiy 
Archiwum Muzeum Tatarskiego w Bachczysaraju 

scyśmy wówczas mocno wierzyli w rosyjską inteligencję, 
rosyjskich rewolucjonistów, w to, że Rosjanie są wierni 
swym narodowym i religijnym tradycjom. Uważaliśmy za 
niemożliwe, by bolszewicy, nieliczni, o ekstremalnej ide-
ologii, mogli osiągnąć prawdziwy sukces. Żaden z tych to-
warzyszy nie wierzył, że ruch ukraiński jest na tyle silny, by 
utworzył państwo. Jeśli chodzi o obronę Krymu, panowała 
jedność poglądów, zarówno ci, którzy uznawali, że bolsze-
wicy nie zdołają przejąć władzy, jak i ci, którzy sądzili, że 
nawet jeśli ją przejmą, to i tak nie zdołają jej utrzymać, 
zgadzali się, że należy bronić Krymu. 

W tych wyjątkowych dniach kilka razy byłem świad-
kiem, jak okazywało się, że odczucia ludu są trafniejsze od 
logiki inteligentów, pozostających pod wpływem rozlicz-
nych czynników. 

Nasi wieśniacy, mój ojciec czy kuzyn ojca, tak mocno 
wierzyli, że Rosja podąża ku anarchii, iż nie uznawali, że 
trzeba o tym w ogóle dyskutować. Dla nich było ważne, 
żeby bronić Krymu od tego strasznego i ciągłego pożaru. 
Część z nich była pewna, że Bóg obroni Krym – ci wierzy-
li spokojnie, że Bóg ześle rozwiązanie kłopotów... Część 
uważała za rzecz najważniejszą, aby tak komitet jak i cały 
kraj przede wszystkim dbali o obronę kraju, i z niepokojem 
spoglądała w przyszłość...

W AKMESDŻIT
Wróciwszy do Akmesdżit przekonałem się, że wszyscy moi 
przyjaciele uważają, iż należy wcielić w życie decyzję po-
wziętą przez nasz komitet odnośnie natychmiastowego 
sprowadzenia na Krym naszych żołnierzy. Ucieszyłem się 
z tego. 

Sprawą, która zwróciła moją uwagę w tym rewolucyj-
nym okresie, było to, że ludzie tej samej ideologii, tej sa-
mej organizacji, reprezentujący podobną mentalność, tak 
jak wobec wydarzeń, z którymi się stykają, są zgodni w ich 
ocenie, tak i w ocenie przyszłości i środków, jakie należy 
przedsięwziąć w związku z nadchodzącym czasem – też 
przeważnie są zgodni. 

SPROWADZENIE NA KRYM NASZEGO 
PUŁKU KAWALERII
Na pierwszym posiedzeniu naszego komitetu wszyscy nasi 
domagali się, abym wziął na siebie sprawę sprowadze-
nia tatarskich żołnierzy z Chersonia – przyznali mi w tej 
sprawie całkowitą swobodę działania. Chociaż pojmowa-
łem ciężar tego obowiązku, nie mogłem wahać się z jego 
przyjęciem. Tej nocy długo rozmawiałem z Czelebim Dżi-
hanem. Następny dzień spędziłem na ułożeniu wszystkich 
moich spraw w kolejności. Nocą Czelebi Dżihan wręczył mi 
ofi cjalne, opieczętowane oświadczenie w języku rosyjskim, 
informujące o powierzeniu mi przez Centralny Komitet 
Wykonawczy Muzułmanów Krymu sprawy sprowadzenia 
naszych żołnierzy na półwysep. Życzył mi powodzenia 
i z grupą towarzyszy pożegnał na dworcu. 10 października 
1917 r. wyruszyłem z Aksmedżit do Odessy. Chociaż Cze-
lebi Dżihan, twierdząc, że w sprawie żołnierzy nie zdołam 
porozumieć się z odeskim dowództwem, z uporem zalecał 
mi, abym omijając Odessę załatwił sprawę bezpośrednio 
w Chersoniu, ja, skoro pozostawiono mi wolną rękę, uda-
łem się jednak do Odessy. 

HISTORIA • NAUKA • LITERATURA
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