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Anna Mucharska

Z „BUŃCZUKIEM” NA WYSTĘPACH
„Biografi e Gdańskie – XV Dni 
Mniejszości Narodowych” to wy-
darzenie nawiązujące do historycz-
nych tradycji wielokulturowego 
Gdańska. Celem tego cyklu spo-
tkań jest przybliżenie różnorod-
ności oraz bogactwa mniejszości 
narodowych, które żyją i mieszkają 
wśród nas. W tym roku impreza 
ta odbyła się w dniach 19–20 paź-
dziernika. 

W sobotę 20 października br. 
muzycznie i kulinarnie zaprezen-
towały się mniejszości posiada-
jące w Gdańsku oddziały swoich 
związków i stowarzyszeń: Tatarzy, 
Niemcy, Białorusini, Ukraińcy, Li-
twini i Żydzi. Tatarski Zespół Dzie-
cięco-Młodzieżowy „Buńczuk” miał 
niezmierną przyjemność zaprezen-
towania naszej kultury poprzez 
taniec i śpiew. Program rozpoczę-
liśmy wokalnie. Swój debiut sce-
niczny miały dziewczynki: Judyta 
Jurek i Milenka Kudrzycka, które 
zaśpiewały piosenkę Armanczik. 
Otrzymały wielkie brawa, co było 
dla nich wielkim przeżyciem i mo-
tywacją do kolejnych występów. 
Następnie Selim Mucharski i Adam Półtorzycki zaśpiewali 
piosenkę Eki czeszme (Dwie fontanny), zaś Anna Muchar-
ska wystąpiła z piosenką Kamysza. Śpiewem i grą na gita-
rze popisała się Elwira Kudrzycka, która zaprezentowała 
piosenkę Juksek minare. Na zakończenie części wokalnej 
zaśpiewaliśmy Ej guzel Kyrym. Następnie przyszła kolej na 
tańce. 

Jako pierwsi w tańcu tim tim – dziewczyna z Kresów 
wystąpili: Elwira Kudrzycka, Stefan Szehidewicz i Anna 
Mucharska. Następnie Wiktoria Czepiel i Selim Mucharski 
zatańczyli hajtarmę, a Wiktorię zobaczyliśmy ponownie 
w tańcu dziewcząt. Selim Mucharski, Adam Półtorzycki 
i Adam Aleksandrowicz zatańczyli czoban ojuni – taniec 
pasterzy. Nasz program urozmaicony był recytacją wierszy 

Na spotkaniu w Domu Talmudycznym w Tykocinie, 28.10.2018 r., 
od lewej: Adam i Dżemila Aleksandrowicz, Dariusz Szada-Borzyszkowski, za nim Wiktoria Czepiel, obok 

Emilia Mucharska, Judyta Jurek, Anna Mucharska, Adam Aleksandrowicz, Selim Mucharski, 
Stefan Szehidewicz, Milena Kudrzycka, Elwira Kudrzycka.

w wykonaniu Wiktorii i Stefana. Na koniec wszyscy zatań-
czyliśmy taniec grupowy horan. Cały występ nagrodzony 
został przez widownię gromkimi brawami. 

Kilka dni później, 28 października, wystąpiliśmy 
w Domu Talmudycznym w Tykocinie. Okazją do tego było 
spotkanie artystyczno-historyczne „Różne barwy Polski”. 
W programie była prelekcja Jana Maciejewskiego, zatytu-
łowana „Opowieść o związku wsi Tatary z Tatarami. Osad-
nictwo tatarskie na ziemiach polskich”. Następnie Dariusz 
Szada-Borzyszkowski przedstawił temat „Tatarzy w służbie 
Rzeczypospolitej”, a na koniec wystąpiliśmy z prezentacją 
wokalno-taneczną. Po raz pierwszy, jako cały zespół, za-
śpiewaliśmy Ej guzel Kyrym. 

Anna Mucharska 

Jan Tutak

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI NA ORUNI
Wśród gdańskiej społeczności tatarskiej tradycją stały się 
już coroczne spotkania z okazji Święta Niepodległości, or-
ganizowane przez Narodowe Centrum Kultury Tatarów RP, 
kierowane przez Jerzego Szahuniewicza. 10 listopada 2018 
roku, przed Pomnikiem Tatara w oruńskim parku zebrało się 
kilkadziesiąt osób, aby uczcić wyjątkową rocznicę: stulecie 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród zgromadzo-
nych byli nie tylko miejscowi Tatarzy, m.in. Aisza Szabano-
wicz, Dżemila Smajkiewicz-Murman, Tamara Jakubowska, 
Emir Bogdanowicz, Omar Asanowicz i Adam Murad Mur-
man, ale także zaprzyjaźnieni przedstawiciele środowisk 
patriotycznych, członkowie organizacji kombatanckich 
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i społecznych. Byli wśród nich: Teresa Wasilewska – radna 
Miasta Gdańska, Daniel Duda – były pomocnik rektora Aka-
demii Marynarki Wojennej oraz Zbigniew Żurowski – czło-
nek Prezydium Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska 
Polskiego. Przybyli tu, aby wspólnie dać Ojczyźnie świadec-
two pamięci i miłości.

Uroczystość poprowadził przybyły z Wrocławia Musa 
Czachorowski, przedstawiciel Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w RP. W krótkim wystąpieniu przypomniał o ta-

tarskim uczestnictwie w dziele odzyskania niepodległości 
przez Rzeczpospolitą. Następnie okolicznościową modlitwę 
odprawił Mustafa Konopacki, goszczący często w Gdańsku 
Tatar z Białorusi. Ceremonię zakończyło złożenie przez de-
legacje społeczności tatarskiej oraz kombatantów i społecz-
ników wiązanek kwiatów przed Pomnikiem Ułana. Dalsza 
część niepodległościowego spotkania miała miejsce w sali 
położonego nieopodal Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Zostały tam przedstawione trzy wykłady związane z tematy-

ką tatarsko-niepodległościową. Ich 
autorami byli: Michał Łyszczarz – 
naukowiec z Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie, Musa 
Czachorowski – redaktor naczelny 
kwartalnika „Przegląd Tatarski” oraz 
Mustafa Konopacki – białoruski ge-
nealog i heraldyk.

Wieczorem natomiast, z inicjaty-
wy Jerzego Murzy Szahuniewicza, 
prezydenta Związku Szlachty Ta-
tarskiej byłego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, odbyła się kameralna 
kolacja. Jej zwieńczeniem było wrę-
czenie okolicznościowych odzna-
czeń, którymi uhonorowani zostali 
m.in. Omar Asanowicz  i Zbigniew 
Żurowski, zaś Musa Czachorowski 
otrzymał dekret nadania tytułu mu-
rzy oraz świadectwo wpisu na listę 
szlachty.

Jan Tutak Złożenie wiązanek przed Pomnikiem Tatara przez przedstawicieli gdańskiego środowiska tatarskiego: 
Dżemila Smajkiewicz-Murman, Emir Bogdanowicz i Omar Asanowicz.

WSZYSTKIEGO 
NAJLEPSZEGO!
Wydarzenie to zaprawdę niezwykłe, piękne 
i wzruszające: 12 stycznia 2019 roku Państwo 
Almira (z domu Smajkiewicz) i Ali Szczęsnowi-
czowie z Sokółki obchodzili 70. – siedemdzie-
siątą! – rocznicę ślubu. Ich związek zatwierdził 
i pobłogosławił przed Bogiem pochodzący 
z Nowogródka imam Selim Safarewicz, a działo 
się to 12 stycznia 1949 roku w Gorzowie Wlkp. 

Małżonkowie doczekali się trzech córek – Lili, która wyszła za Stefana Jasińskiego, Ewy – zamężnej z Adamem Muchlą 
– i Marii, która poślubiła Lucjana Radeckiego – oraz syna – Adama. Dzieci dały Państwu Almirze i Alemu Szczęsnowiczom 
czterech wnuków: Macieja, Adama, Aleksandra i Michała oraz trzy wnuczki: Emilię, Izabelę i Elżbietę. Od nich wzbogacili 
się o prawnuków: dwóch Jakubów, Michała i Omara, a także prawnuczki: Bengu, Aylę, Ajszę, Biankę oraz Igę. 

Oni wszyscy – dzieci, wnuki oraz prawnuki – składają swym Kochanym Rodzicom, Dziadkom i Pradziadkom najserdecz-
niejsze życzenia dalszych lat w zdrowiu, szczęściu i pomyślności. Niech wciąż towarzyszy im wzajemna miłość i boże błogo-
sławieństwo.

Jakaż wspaniała to para – Almira i Ali! I jakaż to wspaniała tatarska rodzina, godnie kultywująca nasze tradycje i oby-
czaje. Do gratulacji i życzeń wszelkiego dobra przyłącza się redakcja „Przeglądu Tatarskiego” oraz liczne grono znajomych 
z tatarskiej społeczności. 
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Halina Szahidewicz

NASZ ZESPÓŁ W PUŃSKU
Jurek. Obecni byli rodzice: Anna 
i Krzysztof Mucharscy oraz Elżbie-
ta Czepiel. Na występy przyjeżdża 
z Suwałk babcia Wiktorii, Ewa Ko-
rycka, czasem towarzyszy jej dzia-
dek, Mirosław. Zespołowi towarzy-
szyła grupa Tatarów Krymskich, 
serwujących potrawy tatarskiej 
kuchni. 

    Z wyrazami serdeczności 
  

Halina Szahidewicz 
   

Tradycyjnie już corocznie odwiedzamy Puńsk na zaprosze-
nie mniejszości litewskiej. Ostatnie Spotkania Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych były szczególne, jubileuszowe, 
XXV. Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk” 
uczestniczył w nich systematycznie, z wyjątkiem tych, 
które przypadały w ramadanie. 18 listopada ub.r. nasz ze-
spół – w nowych strojach i programie – wypadł świetnie 
– wspaniale! Burza oklasków była serdecznym podzięko-
waniem sympatycznej puńskiej publiczności za występ. 
Wszystkie zespoły otrzymały ceramiczne ażurowe lampy 
z płomieniem pokoju. Po harcach na scenie zostaliśmy za-
proszeni na obfi ty poczęstunek – same smakołyki. Miałam 
wątpliwości, czy nasz bus udźwignie obżartuchów. 

Osobiście mam szczególne powody do radości. Pani 
Ania Mucharska, obecna opiekunka „Buńczuka” nakłoniła 
mnie do wyjazdu. Gratuluję i dziękuję, Aniu, Pani Aście 
Pieczulis, dyrektor Domu Kultury Litewskiej w Puńsku, za 
zaproszenie. Było wspaniale. Pani Anna tak wiele uwagi 
i ciężkiej pracy poświęca zespołowi. Pracuje, prowadzi 
dom, razem z mężem wychowuje dzieci, a znajduje czas 
na uczestnictwo w próbach wszystkich trzech sekcji. Mąż, 
Krzysztof Mucharski, dokumentuje zdjęciami i fi lmami 
wszystkie poczynania „Buńczuka”. Jestem im ogromnie 
wdzięczna, że mój trud założenia zespołu przy Muzułmań-
skiej Gminie Wyznaniowej w Białymstoku nie poszedł na 
marne. Są kontynuatorami. Gratuluję wysokiego poziomu 
występów i bardzo dziękuję, a wszystkim dzieciom i mło-
dzieży z tego zespołu i ich rodzinom życzę dobrego zdro-
wia oraz szczęśliwego osiągania celu. 

W występach w Puńsku brali udział: Wiktoria Czepiel, 
Selim Mucharski, Dżemila Aleksandrowicz, Adam Alek-
sandrowicz, Adam Półtorzycki, Stefan Szehidewicz, Judyta 

Tak nasz „Buńczuk” tańczył w Puńsku horana. Od lewej: Dżemila Aleksandrowicz, Adam Półtorzycki, 
Anna Mucharska, Stefan Szehidewicz, Selim Mucharski, Wiktoria Czepiel, Adam Aleksandrowicz.

90 lat temu, 6 lutego 1929 roku, urodziła się 
w Suchowoli

Czcigodna Pani

HELENA JAKUBOWSKA 
Z DOMU ALEKSANDROWICZ

Z okazji tej wspaniałej rocznicy
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności,

błogosławieństwa Boga Wszechmogącego
oraz wielu jeszcze lat w zdrowiu i szczęściu

składają Jubilatce

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP

członkowie
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP

oraz znajomi i przyjaciele
z polskiej społeczności tatarskiej
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W Muzeum Gdańska (Galeria Palowa w Ratuszu Główne-
go Miasta Gdańska) przez ostatnie dwa miesiące prezen-
towana była wystawa czasowa pt. „Dziedzictwo Wielkiego 
Stepu: arcydzieła sztuki jubilerskiej”. W skład długo oczeki-
wanej ekspozycji weszły makiety rekonstruujące uzbrojenie 
i strój „złotych ludzi” z Issyku i Araltobe, a także – pre-
zentowane w kilkunastu gablotach – wybrane przykłady za-
bytków archeologicznych, pochodzące z dwóch stanowisk 
identyfi kowanych z kulturami Saków i Sarmatów. Wystawa, 
która przyjechała z Muzeum Narodowego w Astanie to ele-
ment szerokiej kampanii przygotowanej przez Ministerstwo 
Kultury i Sportu Republiki Kazachstanu, mającej promować 
kulturę i tradycje historyczne tego kraju. Z tego też powodu 
prezentację starożytnych zabytków archeologicznych zwią-
zanych z koczownikami Wielkiego Stepu, bez wątpienia bę-
dących częścią światowego dziedzictwa kultury, połączono 
niezbyt szczęśliwie z przykładowym wyborem srebrnej bi-
żuterii kobiecej z XIX i początku XIX w. Kosztowności te 
– choć niezmiernie interesujące i niewątpliwie ukazujące 
znaczny kunszt rzemieślniczy – trudno powiązać z dziedzic-
twem starożytnych „złotych ludzi”, ponieważ mają przede 
wszystkim znaczenie etnografi czne i odnoszą się do kon-
kretnych aspektów tożsamości narodowej Kazachów. 

Organizatorem tej – jedynej w Polsce – ekspozycji była 
Ambasada Republiki Kazachstanu w Warszawie wraz z Kon-
sulatem Honorowym Kazachstanu w Gdańsku. W grudniu 
br. wystawa zostanie zaprezentowana w Europie Zachod-
niej w ramach projektu pt. „Trakt Złotego Człowieka po 
muzeach świata”. Ekspozycja wystawiona w Gdańsku to 
jedna z trzech, przygotowanych przez Muzeum Narodo-
we w Astanie. Druga – równoległa – znajduje się w Azji, 
a trzecia podróżuje po Ameryce. Stworzenie trzech ekspo-
zycji spowodowało zapewne, że prezentacja oryginalnych 
zabytków z wykopalisk w Issyku i Araltobe musiała zostać 
uzupełniona o liczne kopie. 

Wystawie „Dziedzictwo Wielkiego Ste-
pu: arcydzieła sztuki jubilerskiej”, z nie-
zrozumiałych powodów, nie towarzyszyły 
żadne opisy, ryciny lub mapy, które uka-
załyby kontekst zgromadzonych znalezisk 
archeologicznych. Przed wejściem do sali, 
w której znajdowała się – w sumie niewiel-
ka, bo licząca około setki przedmiotów – 
ekspozycja, umieszczono jedynie tablicę 
z ogólnymi informacjami o starożytnych 
ludach koczowniczych  i genezie odkrycia 
zabytków przez kazachskich naukowców. 
Zrozumienia istoty prezentowanych obiek-
tów nie ułatwiało pomieszanie elemen-
tów uzbrojenia – o użytkowym, ale też 
rytualnym znaczeniu – z biżuterią, czyli 
rzemiosłem o wyłącznie artystycznym 
charakterze. Zabrakło również wyjaśnie-
nia kontekstu obrzędowego prezentowa-
nych przedmiotów. Dotyczyło to zarów-
no zabytków starożytnych, związanych 
z animizmem i szamanizmem, jak i tych 
pochodzących z XIX i początku XIX w., 

w przypadku których można doszukiwać się wpływów kultury 
świata muzułmańskiego. Skoro warstwa opisowa była tak bar-
dzo lakoniczna, to należałoby odpowiedzi na szereg pytań, 
nurtujących osoby zwiedzające wystawę, umieścić w katalo-
gu, który mógłby spełniać rolę przewodnika. Wystawie nie to-
warzyszyło jednak żadne wydawnictwo o charakterze nauko-
wym lub chociaż popularno-naukowym. Dziwił także – biorąc 
pod uwagę charakter wydarzenia, czyli promocję Kazachsta-
nu – prawie zupełny brak folderów poświęconych wybranym 
zagadnieniom związanym ze współczesną rzeczywistością 
społeczną, polityczną, kulturalną i ekonomiczną tego kraju 
oraz jego walorami turystycznymi. W kasie biletowej Ratu-
sza Głównego Miasta Gdańska dostępne było jedynie dość 
niszowe wydawnictwo (w zasadzie książka adresowa) pt. Pro-
dukcja eksportowa Kazachstanu. Muzeum Gdańska  zwróciło 
się ponoć do Ambasady Republiki Kazachstanu w Warszawie 
z prośbą o przygotowanie stosownych materiałów. 

Na marginesie warto dodać, że dobrą, choć niestety jed-
norazową okazją do pełniejszego zapoznania się z założe-
niami tej interesującej ekspozycji, było oprowadzanie kura-
torskie przeprowadzone 17 listopada 2018 r. przez dr Annę 
Frąckowską z Muzeum Gdańskiego. Wydarzenie to poprze-
dził wykład pt. „Uzbrojenie średniowiecznych wojowników 
Wielkiego Stepu”, który wygłosił prof. Witold Świętosławski 
z Uniwersytetu Gdańskiego. Referat nie dotyczył wprawdzie 
dziedzictwa kulturowego starożytnych koczowników z ludu 
Saków i Sarmatów, lecz rzeczywistości o tysiąc lat później-
szej. Omówione przez prof. Świętosławskiego archeologicz-
ne ślady najazdów mongolskich na Europę oraz specyfi ka 
uzbrojenia średniowiecznych wojowników Wielkiego Stepu 
i jej wpływ na uformowanie europejskiego rycerstwa, jako 
że bezpośrednio wiązały się z historią ziem polskich, spo-
tkały się z żywym zainteresowaniem słuchaczy.

Tekst i fot. Michał Łyszczarz 

Złoty wojownik z dawnych stepów...

Michał Łyszczarz

DZIEDZICTWO WIELKIEGO STEPU
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Jan Tutak

TATARSKI WIECZÓR PATRIOTYCZNY
Przybywających w piątek, 30 listo-
pada br., do Muzeum Historyczne-
go w Białymstoku, już od progu 
witała nastrojowa muzyka. Tak 
rozpoczynał się Wieczór Patrio-
tyczny „Tatarzy dla Niepodległej”, 
na który zawitało ponad stu przed-
stawicieli polskiej społeczności ta-
tarskiej, mieszkańców miasta oraz 
zamiejscowych gości. Tę wyjątko-
wą imprezę, upamiętniającą setną 
rocznicę odzyskania przez Rzecz-
pospolitą niepodległości i połączo-
ną z prezentacją albumu Tatarzy 
w służbie Polsce 1918–2018, przy-
gotowało w gościnnych muzeal-
nych progach Najwyższe Kolegium 
Muzułmańskie Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w RP.

Na gości, których powitali pro-
wadzący spotkanie Barbara Pawlic-
-Miśkiewicz i Musa Czachorowski, 
czekały biało-czerwone kotyliony 
oraz specjalnie przygotowane na 
tę okazję śpiewniki z patriotycz-
nymi pieśniami. Po słowie wpro-
wadzającym Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza 
Miśkiewicza zebrani odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. 
Były też okolicznościowe wiersze recytowane przez Tata-
rów: Selima Mucharskiego, Stefana Szehidewicza, Ramila 
Khayrova, Adama Półtorzyckiego i Musę Czachorowskie-
go, a przy świetnym akompaniamencie muzycznym Macie-
ja Muchy śpiewano kolejne pieśni. Dodajmy, że atmosferę 
uświetniały dwa buńczuki: jeden ufundowany Muzułmań-
skiemu Związkowi Religijnemu kilkanaście lat temu przez 
miejscowe środowisko kombatanckie oraz drugi – piękna 
replika buńczuka 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Uła-
nów Wileńskich, odtworzona dzięki staraniom Związku Ta-
tarów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pomiędzy tymi artystycznymi wydarzeniami Barbara 
Pawlic-Miśkiewicz zaprezentowała album Tatarzy w służ-
bie Polsce 1918–2018, będący najnowszą publikacją MZR. 
Zebrano w nim sto czterdzieści dziewięć, w ogromnej 
większości jeszcze nigdzie niepublikowanych fotogra-
fi i z tatarskich domowych archiwów. Poprzedzają je trzy 
szkice omawiające wojskowe tradycje polskich Tatarów: 
pierwszy – autorstwa dr. Artura Konopackiego – obejmuje 
okres do końca XIX wieku, kolejny, pióra dr. Aleksandra 
Miśkiewicza, lata 1918–1945, ostatni zaś od drugiej wojnie 
światowej do czasów współczesnych, napisany przez Musę 
Czachorowskiego, który sam był żołnierzem zawodowym. 
On też, razem z Barbarą Pawlic-Miśkiewicz, okazał się 
współtwórcą tego wydawnictwa. 

Spotkanie stało się też okazją do przypomnienia o dzie-
sięcioleciu „Przeglądu Tatarskiego” – tatarskiego kwartal-
nika wydawanego przez MZR. Z tej okazji mufti T. Miśkie-
wicz wręczył redaktorowi naczelnemu pamiątkowy kolaż, 

w którym wykorzystano jego zdjęcia oraz okładki pisma, 
a także pióro do pisania kolejnych tekstów. Na zakończe-
nie wieczoru można było otrzymać prezentowany album, 
najnowszy numer „Rocznika Tatarów Polskich” i „Przeglą-
du Tatarskiego” oraz spróbować wyjątkowego „ułańskie-
go” tortu.

Jan Tutak 

Przybyłych na Tatarski Wieczór Patriotyczny powitał serdecznie 
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz.

Z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin
    Mamy

HELENY JAKUBOWSKIEJ 
Z DOMU ALEKSANDROWICZ

urodzonej 6 lutego 1929 roku w Suchowoli 
najserdeczniejsze życzenia 

dalszych długich lat w zdrowiu i pomyślności 
przesyła

 
syn Mirek z rodziną
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Związek Tatarów RP Oddział Bo-
honiki nie spoczywał w minionym 
roku na laurach, ale wziął się do 
pracy i mamy tego efekty. Wspo-
mnę tu tylko o działaniach przy 
projektach, w które angażowało 
się dużo osób, i po których pozo-
stały wymierne korzyści.

Projekt „Bądźmy zdrowi”został 
dofi nansowany ze środków Gminy 
Sokółka. Jego uczestnikami byli 
przede wszystkim nasi muzułma-
nie, a potem studenci Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku z Sokółki. Dwie 
grupy po dziesięć osób mogły sko-
rzystać z ćwiczeń sprawnościowo-
-relaksacyjnych. Podzieliłyśmy się 
tak ponieważ jedne osoby były bar-
dziej sprawne i mogły wykonywać 
różne „wygibasy”, natomiast druga 
grupa z rozmaitymi niedomaga-
niami potrzebowała więcej uwagi. 
Tej pierwszej wszystkie ćwiczenia 
wychodziły sprawnie i dokładnie. Natomiast druga grupa 
traktowała ćwiczenia poważnie, ale też na wesoło, szcze-
gólnie wtedy gdy coś nie bardzo wychodziło. Była więc 
integracja, poprawianie kondycji i pełen relaks. Trenerem 
była Ewa Bieszczad-Rajżewska, która potrafi ła dotrzeć in-
dywidualnie do każdej „duszy”.

Druga część projektu to warsztaty kulinarne kuchni ta-
tarskiej, związane z sadogą. A więc nauka smażenia dżaj-
my, gotowania halwy, specjalnej kaszy ryżowej i pieczenia 
bułek drożdżowych. Chętnych na warsztaty nie brakowało; 
po przeprowadzonej rekrutacji zakwalifi kowały się  sokół-
czanki, młode osoby z Białegostoku i nawet goszczące 
u rodziny panie z Turcji. Przekrój wiekowy uczestników był 
duży, od przedszkola do 70 plus. Nad wszystkim czuwała 
Maria Radecka, której doświadczenie kulinarne owocowa-
ło przepysznymi wyrobami. Wszyscy bardzo sobie chwalili 
zarówno ćwiczenia sprawnościowe, jak i warsztaty kulinar-
ne, po których była degustacja, wymiana przepisów kuli-
narnych i ożywiona dyskusja. 

Drugi ciekawy projekt to „Dbamy o drzewa” dotowany 
z programu regrantingowego Ośrodka Wspierania Organi-
zacji Pozarządowych w Białymstoku. Był to czyn społeczny 
przy mizarze w Bohonikach. 15 września minionego roku 
zebrała się duża grupa ochotników – wolontariuszy z So-
kółki, Kruszynian, Białegostoku, Dąbrowy Białostockiej 
i Bohonik. Wspólnie posadziliśmy drzewka przy ogrodze-
niu mizaru i uporządkowaliśmy teren. Ważną rolę odegrał 
zaproszony leśnik, który sprawdził stan  drzew na mizarze 
i oznakował uszkodzone. Znalazł kilka drzew, które przy 
silnym wietrze mogły stwarzać zagrożenie. W związku 
z tym zarząd Gminy wystosował odpowiednie pismo do 
konserwatora zabytków. Po ciężkiej pracy mogliśmy odpo-
cząć przy ciepłym posiłku ze smacznymi potrawami kuchni 
tatarskiej, które serwował Maciej Szczęsnowicz z „Zajazdu 
u Mahmeda” w Bohonikach.

Wcześniej rozmawialiśmy o tym, że naszych mizarów 
w Polsce jest niewiele, groby rodzinne też są porozrzucane 
w różnych miejscowościach, więc może powinniśmy ustalić 
w jakim miesiącu i w jakiej miejscowości spotykalibyśmy 
się na mizarze, aby zadbać o mogiły naszych bliskich lub 
te zapomniane. Są przecież mizary w Kruszynianach, War-
szawie, Gdańsku – wystarczy wyznaczyć termin, a chętni 
do wyjazdu na pewno będą. Temat do przemyślenia i łatwy 
do realizacji. 

Największy oddźwięk wzbudził jednak temat – kaligra-
fi a. I tu były dwa projekty. Pierwszy „Kaligrafi a a wielokul-
turowość” uzyskał dotację z Fundacji „Sokólski Fundusz 
Lokalny” realizującej program „Działaj Lokalnie” Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności, na mocy umowy zawar-
tej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Piętnaście 
osób poznało tajniki pięknego pisania. Nauczycielem był 
studiujący w Warszawie sokółczanin Jakub Andracki, który 
tak umiał przekazać swoją wiedzę, że wszyscy uczestnicy 
zgodnie prosili o kontynuowanie nauki. Na zakończenie 
powstał album z pracami wszystkich uczestników, a było 
na co patrzeć. 

Kiedy więc nadarzyła się okazja i można było ubiegać 
się o dotację, długo się nie namyślałam. Szkopuł był tylko 
w tym, że startować mogły jedynie młode organizacje poza-
rządowe, a Związek Tatarów RP do nich się już, niestety, nie 
zalicza. Można było jednak utworzyć tzw. grupę nieformal-
ną. Powstała więc grupa nieformalna pod nazwą „Trójka ko-
biet aktywnych”: Ewa Muchla, Elżbieta Szczęsnowicz i Ami-
nia Aleksandrowicz, której patronował Związek Tatarów RP 
Oddział Bohoniki. Trochę pracy przy pisaniu, uczestnictwo 
w szkoleniu na ten temat i projekt pt. „Pisz piórem” został 
złożony do Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych 
w Białymstoku. Tydzień niepewności i udało się, otrzymali-
śmy nawet dobrą punktację przy ocenie, a tym samym do-
fi nansowanie ze środków Programu Inicjatyw Społecznych.

Lila Asanowicz

NASZE WSPÓLNE DZIAŁANIA

Na zakończenie projektu „Pisz piórem” uczestnicy opisali swoje wrażenia.
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Lila Asanowicz dokonała podsumowania zajęć, uczestnicy otrzymali certyfi katy, 
a osoby pomagające przy realizacji projektu – podziękowania.

Za nami już uroczyste podsumowanie projektów „Dzia-
łalność Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego 
«Buńczuk»” oraz „X Warsztatów Wokalno-Recytatorskich”, 
które odbyło się 8 grudnia 2018 roku w sali Młodzieżowe-
go Domu Kultury w Białymstoku. Pierwszy projekt reali-
zowano przez cały rok 2018, przy wsparciu fi nansowym 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a drugi 
dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.  

Po przywitaniu gości, wśród których byli: Mufti RP To-
masz Miśkiewicz z małżonką Barbarą Pawlic-Miśkiewicz, 
prezes Rady Centralnej Związku Tatarów RP Jan Adamo-
wicz, przewodniczący MGW w Bohonikach Maciej Szczę-
snowicz, Przewodnicząca-Senior Halina Szahidewicz, Edy-
ta Mozyrska – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta 

Anna Mucharska

Z TĘSKNOTY ZA STEPEM
Białegostoku, były dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ani-
macji i Kultury w Białymstoku Andrzej Dyrdał z małżonką 
oraz członkowie gmin muzułmańskich w Bohonikach i Bia-
łymstoku, opiekunka Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Mło-
dzieżowego „Buńczuk” Anna Mucharska przystąpiła do 
multimedialnej prezentacji jego rocznej działalności. 

W tym roku do współpracy zaprosiliśmy znanego re-
żysera Dariusza Szadę-Borzyszkowskiego, aby w ramach 
warsztatów wokalno-recytatorskich wsparł nas fachowa 
wiedzą reżyserską. W zamyśle miał powstać mini musical, 
przedstawienie słowo-muzyczne. Udało się nam to w stu 
procentach. Wykorzystaliśmy wiersze Musy Czachorow-
skiego, a także piosenki i tańce z naszego repertuaru. Mo-
tywem przewodnim był step i tęsknota za nim, dlatego 

Pracę zaplanowaliśmy w dwóch grupach: początkują-
cej i zaawansowanej. Rekrutacja do pierwszej nie sprawiła 
kłopotu, ponieważ było już głośno o ciekawych zajęciach 
z kaligrafi i i dziesięć osób zapisało się w przeciągu dwóch 
godzin. Druga grupa prawie w stu procentach  pozostała 
z pierwszego projektu. Wszyscy z zapałem przystąpili do 
nowych wyzwań – początków pisania, zaczynając od ma-
łych liter alfabetu,  potem dużych, łączenia i pisania słów 
prostych, następnie wyrazów złożonych. Grupa zaawanso-
wana ćwiczyła ozdobne pisanie liter, całych zdań i tworze-
nie arcydzieł na papierze bez pomocniczych linii. Były to 
cztery zajęcia prowadzone przez Jakuba Andrackiego. Po 
wykładach czekał na uczestników słodki poczęstunek. 

Na jeden z wykładów zapowiedziała się z wizytą opie-
kunka projektu z OWOP-u. Zaskoczona była entuzjazmem 
kursantów i chęcią dalszego kontynuowania nauki, a wi-
dząc też efekty prac, podpowiedziała, że możemy dalej 
starać się o dofi nansowanie następnych projektów związa-
nych z kaligrafi ą.

2 grudnia 2018 roku odbyło się zakończenie projektu, 
a więc wręczenie certyfi katów uczestnikom i podzięko-
wanie osobom, które pomagały przy realizacji projektu. 
Szczególne podziękowania otrzymał nasz wykładowca, Ja-
kub Andracki, który w zajęcia włożył dużo pracy i serca. 
Trzy panie z Grupy Nieformalnej – Ewa, Elżbieta i Aminia 
– zostały poproszone o dalszą pracę przy następnych pro-
jektach.

Współorganizatorami wydarzenia była Biblioteka Pu-
bliczna, Katarzyna Bułkowska zajmowała się mediami i fo-
tografowaniem, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce, 
który udostępniał salę i Liceum Ogólnokształcące w So-
kółce z polonistką Małgorzatą Kułakowską, która zawsze 
pomaga w kontaktach z młodzieżą. Można było obejrzeć 
na zdjęciach wystawę prac wszystkich uczestników. Po-
częstunek wielokulturowy przygotowały nasze panie: Ewa 
Muchla, Dżenetta Miśkiewicz, Helena Jakubowska i Elżbie-
ta Szczęsnowicz.

Oprócz pracy przy projektach organizowałyśmy wy-
jazdy do teatru, na koncerty oraz 
festiwale w kraju i za granicą. By-
liśmy m.in. w Warszawie w Sena-
cie, a także z wizytą u małżonki 
Prezydenta RP. Mam ogromną 
satysfakcję, że tworzone projekty, 
które pochłaniają wiele pracy przy 
pisaniu, realizacji i potem przy roz-
liczaniu, tak bardzo integrują spo-
łeczeństwo i utrwalają dziedzictwo 
kulturowe. Cieszę się, że nasza mu-
zułmańska społeczność ma zapał 
do pracy społecznej i chętnie się 
w niej udziela. Są to jednak z za-
sady osoby starsze i szkoda, że nie 
widać młodzieży, która w Sokółce 
jeszcze się nie zorganizowała. Jak 
widać, potrzebny jest lider, który 
pociągnie za sobą pozostałych.

Lila  Asanowicz 
Zdj. Katarzyna Bułkowska 
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Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk” w pełnej krasie.

też wszystkie wiersze, piosenki i tańce zawierały się w tym 
kręgu. Po naszym debiutanckim występie otrzymaliśmy 
mnóstwo braw i gratulacji. Przyszedł następnie czas na 
podziękowania dla członków zespołu, wszyscy otrzymali 
upominki. To mały gest wdzięczności wobec wszystkich za 
całoroczną pracę i poświęcenie. 

Jan Tutak

TATARSKIE BAJANIE
Kiedy latem 2017 roku na wrocławskim 
Rynku Barbara Pawlic-Miśkiewicz za-
proponowała Musie Czachorowskiemu, 
tłumaczowi bajek z wydanego właśnie 
zbioru pt. Baju, baju, z tatarskiego kraju, 
oraz Piotrowi Michałowskiemu, zaprzy-
jaźnionemu muzykowi, stworzenie na 
ich podstawie wokalno-muzycznego au-
diobooka, nikt chyba nie spodziewał się, 
że będzie to tak udane przedsięwzięcie.  

MZR złożył stosowny wniosek i pro-
jekt otrzymał aprobatę oraz dotację 
ministerstwa spraw wewnętrznych 
i administracji. W maju ubiegłego roku 
dokonano nagrań w studiu Odbiornik 
w Obornikach Śląskich Jacka Maciołka, 
który odpowiadał za ich realizację i ma-
stering. Musa Çaxarxan Czachorowski 
bajki czytał, a Piotr Michałowski (gitary, 
instrumenty perkusyjne) i Żenia Betliń-
ski (kontrabas) stworzyli fantastyczną 
muzykę. Koordynatorka całości była Bar-

Pomysłodawczyni bajkowego e-booka Barbara Pawlic-Miśkiewicz 
i muzycy: Żenia Betliński (z brodą) oraz Piotr Michałowski. 

Życzę całemu zespołowi dużo zdrowia i wszelkiej po-
myślności w kolejnym roku działalności. Dziękuję Wam 
z całego serca. 

Anna Mucharska 
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bara Pawlic-Miśkiewicz, zaś Agnieszka Hawałej zaprojek-
towała okładkę, na której znalazły się zdjęcia Magdaleny 
Maciołek. Ich wspólne dzieło – wydany w listopadzie 2018 
roku audiobook – zawiera dziesięć bajek ze wspomnianego 
powyżej zbioru oraz jedenaście autorskich utworów instru-
mentalnych. 

Premiera płyty nastąpiła nieomal natychmiast po jej 
ukazaniu się. Już 19 listopada br. Musa Czachorowski, 
Piotr Michałowski i Żenia Betliński zaproszeni zostali do 
Radia Wrocław Kultura, 21 listopada uczestniczyli w pro-
gramie wrocławskiego Radia Rodzina „Przepis na rodzinę. 
Muzyczna podróż w świat tatarskich bajek”, natomiast 26 
listopada gościli w audycji „Nie-Tylko Jazzem” Piotra Kar-
wata w Radiu RAM/ Wrocław. Wszystkie te radiowe spo-
tkania nieprzypadkowo odbywały się we Wrocławiu: tam 
bowiem mieszka cała trójka. Jakby mało tego było, to 15 
grudnia  audiobook miał premierę na żywo w Muzeum 
Etnografi cznym. Jej organizatorem była Fundacja Kalejdo-
skop Kultur, zaś przedsięwzięcie współfi nansowała Gmina 
Wrocław. Wśród gości zauważyliśmy Dorotę Kozak-Rybską 
z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Mariolę 
Abkowicz – przewodniczącą Związku Karaimów Polskich, 
Igora Salamona – przewodniczącego wrocławskiego od-
działu Związku Ukraińców w Polsce, Bułgara Dimczo An-
gełowa – muzyka i działacza kulturalno-społecznego, od 
blisko pięćdziesięciu lat wrocławianina – a także sympa-
tyczną Białorusinkę i niemniej sympatyczną Gruzinkę

Zebranych powitała serdecznie Elżbieta Berendt, kie-
rowniczka muzeum, przedstawiając płytę, jej pomysło-
dawców i autorów. A dalej już potoczyło się samo: Musa 
Czachorowski czytał bajki, Piotr Michałowski skupił się nad 
strunami gitary, zaś Żenia Betliński ożywił swój kontrabas, 

wspaniały instrument pochodzący z 1905 roku! Na zakoń-
czenie gorąco oklaskiwanego występu była niespodzianka: 
Musa odczytał dwie własne ballady – o młodym Tatarze 
oraz o Kontusiowej mogile. Następnie można było jesz-
cze poczęstować się pysznymi przekąskami i babeczkami, 
o jakie zadbała Katarzyna Zaremba, wiceprezeski zarzą-
du Fundacji Kalejdoskop Kultur, dzięki której odbyło się 
to sympatyczne spotkanie. Nie trzeba chyba dodawać, że 
bajkowe, tatarskie audiobooki rozeszły się błyskawicznie. 
Starczyło dla każdego.

Dzień później muzyków i lektora czekała kolejna im-
preza, tym razem w klubie jazzowym Vertigo. Było to wy-
darzenie wyjątkowe, zatytułowane „Dzieciaki w Vertigo” 
– i rzeczywiście, dzieciaki nie zawiodły. Nastrojowa klubo-
wa sala pełna była gości, rodziców ze swymi pociechami: 
w sumie przyszło ponad 120 osób! Doskonale warunki aku-
styczne pozwoliły na pełen odbiór bogatych aranżacji Żeni 
Betlińskiego i Piotra Michałowskiego. Muzycy dali popis 
swych umiejętności, a i Musa Czachorowski coraz bardziej 
wczuwał się w prezentowane bajki. Zasłuchały się dzieci, 
zasłuchały się mamy i tatusiowie. Zajmującym dodatkiem 
były rozmowy prowadzone przez Michałowskiego i Cza-
chorowskiego, w rozmaity sposób nawiązujące do bajek 
oraz muzyki. I tak dwie godziny zleciały migiem, a na za-
kończenie czekała na wszystkich niespodzianka, czyli au-
diobooki Baju, baju, z tatarskiego kraju. Teraz tatarskich 
bajek słuchać będzie można również w domu. 

Jan Tutak 
Fot. Marcelina Andrzejewska 

28 grudnia 2018 roku, na zaproszenie Tatarskiego Zespołu 
Taneczno–Wokalnego „Buńczuk” i Fundacji Tatarskie Towa-
rzystwo Kulturalne, dwudziestoosobowa połączona grupa 
ze Związku Tatarów RP O/Bohoniki i Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku z Sokółki uczestniczyła w ostatnim grudniowym 
koncercie. Odbywał się on w białostockich Spodkach, a był 
podsumowaniem całorocznej pracy zespołu. Zachęcała już 
sama zapowiedź w tytule „Buńczuk” tańczy, śpiewa, gra. 
Sala wypełniona była doi ostatniego miejsca i kilkuminutowe 
opóźnienie w rozpoczęciu spowodowane było donoszeniem 
krzeseł dla spóźnialskich. Ale jak się zaczęło, to nie można 
było oderwać oczu od sceny. Występ poszczególnych grup 
zachwycał precyzją wykonania i pięknymi strojami. Najwięcej 
braw dostały maluchy, bo tańce w ich wykonaniu były praw-
dziwym majstersztykiem. 

Prezentowano też piosenki solowe w pięknym tatarskim 
języku, które mimo nieznajomości języka poruszały słucha-
czy do głębi. Na zakończenie było mnóstwo podziękowań, 
bo wykonana  praca była przeogromna. Uhonorowani zostali 
nauczyciele, projektanci strojów, wszystkie osoby współpra-
cujące, które przyczyniły się do końcowych efektów, nawet 
skromna osoba piszącej te słowa. Podziękowania i duże bra-

Lila Asanowicz

TANECZNE PODSUMOWANIE ROKU
wa otrzymali członkowie zespołu, którzy na bis zatańczyli 
jeszcze jeden taniec.

Jeden z członków zespołu, Stefan Półtorzycki, nie mógł 
uczestniczyć w tej uroczystości,  ale napisał przepiękny 
wiersz, który odczytała jego małżonka. Miłym akcentem były 
kalendarze tatarskie na rok 2019/1440-1441, które otrzymali 
wszyscy goście. Oprócz uczty dla ducha była też uczta dla 
ciała. W holu stały stoły zastawione przeróżnymi słodkościa-
mi i napojami. Niektóre z naszych koleżanek oglądały występ 
zespołu po raz pierwszy i dziękowały za to, że dały się namó-
wić na wyjazd. 

Lila Asanowicz 
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BUDOWA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO 
MIZARU W ZASTAWKU  
(KWIECIEŃ–LISTOPAD 2018)

Zabytkowy mizar w Zastawku, położony w północno-
-wschodniej części województwa lubelskiego, w granicach 
gminy Terespol, jest jednym z najstarszych w Polsce zacho-
wanych cmentarzy tatarskich. Powstał po roku 1679, czyli 
po osiedleniu się Tatarów w Lebiedziewie. Byli na nim cho-
wani członkowie społeczności z Lebiedziewa, Małaszewicz 
Małych i Wielkich oraz Michałowa, należący do parafi i mu-
zułmańskiej w Studziance. Tatarskie osadnictwo w regionie 
zanikło ostatecznie na początku XX wieku, a od tego czasu 
postępowało niszczenie nekropolii. Wiele szkód spowodo-
wały działania podczas drugiej wojny światowej. 

Na obszarze cmentarza zachowały się 53 kamienie na-
grobne z okresu od XVIII do XX wieku. Na szczególną 
uwagę zasługują nagrobki pułkownika Samuela Murzy Ko-

WYDARZENIA I INFORMACJE

Lila Asanowicz

ZMIANY W BOHONIKACH
Osoby, które nieczęsto zajeżdżają do Bohonik, mogą nie 
orientować się w zmianach, jakie tam zachodzą. A chodzi 
o meczet i Dom Pielgrzyma. 

19 grudnia 2017 roku przewodniczący Muzułmańskiej Gmi-
ny Wyznaniowej Bohoniki Maciej Szczęsnowicz złożył do 
Departament Rozwoju Obszarów Miejskich Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Podlaskiego projekt o przyznanie 
pomocy w ramach p/działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego PROW  na lata 2014–2020. 

Całkowity koszt projektu pt. „Remont dachu meczetu 
w Bohonikach” to 95744 złotych.  Chodziło o wymianę stare-
go gontu na nowy z modrzewia. Umowa o przyznanie dofi -
nansowania została podpisana 22 lutego 2018 roku i opiewała 
na kwotę 85744 złotych. Gmina zobowiązana została do wnie-
sienia wkładu własnego w wysokości 10000 złotych. Zarząd 
MGW Bohoniki zwrócił się z pisemną prośbą do Muftiego To-
masza Miśkiewicza i Najwyższego Kolegium Muzułmańskie-
go w Białymstoku o 5000 złotych wsparcia, aby pokryć część 
kosztów gminy. Kwota powyższa została przyznana, za co 
bardzo dziękujemy.

Drugi projekt złożony przez przewodniczącego Macieja 
Szczęsnowicza dotyczy remontu Domu Pielgrzyma w Boho-

nikach. Został wyłoniony 4 września 2018 roku w grantach 
poprzez LGD  Lokalną Grupę Działania „Szlak Tatarski”. Inwe-
stycja – w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego i kulto-
wego – obejmuje remont i wyposażenie obiektu kultury mu-
zułmańskiej, Domu Pielgrzyma w Bohonikach. Jej realizacja 
przewidziana jest na dwa lata.

Koszt dofi nansowania projektu to kwota 47555 złotych, 
jednak nie wyżej niż 89,89% poniesionych kosztów kwalifi -
kowanych operacji. Wniosek będzie obejmował remont sali, 
zakup laptopa i ekranu, remont schodów wejściowych, za-
mocowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zakup 
witryny na manekiny. W roku 2018 zostały wymienione scho-
dy wejściowe, natomiast pozostała część inwestycji projektu 
przewidziano do wykonania w roku 2019.

Meczet jest też podłączony  do całonocnego oświetlenia. 
Pismo w tej sprawie złożono do burmistrz Sokółki Ewy Kuli-
kowskiej. Zostało załatwione pozytywnie i koszt oświetlenia 
pokrywa Miasto i Gmina Sokółka.

Zapraszamy wszystkich do Bohonik – nie tylko na uro-
czystości bajramowe lub turystycznie, ale także na czyny 
społeczne, bowiem wspólną pracą możemy wiele zmienić na 
lepsze. 

Lila Asanowicz 

Szymon Grzegorczyk

PROJEKTY REMONTOWE 2018
Dzięki zaangażowaniu i pracy Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza, przewodniczącego Najwyższego Ko-
legium Muzułmańskiego MZR w RP, i współpracy z turecką instytucją TIKA (Turkish Cooperation and Coordination Agency, 
Turecka Agencja Współpracy i Koordynacji) w roku 2018 udało się zrealizować dwa projekty: budowa ogrodzenia zabytkowego 
cmentarza tatarskiego w Zastawku oraz remont meczetu i minaretu w Gdańsku. Obie inwestycje poprzedzone zostały miesią-
cami ustaleń, przygotowań i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. 

ryckiego, Jakuba Tarak-Mirzy Buczackiego – właściciela Ma-
łaszewicz, posła na Sejm Walny Warszawski, marszałka i sę-
dziego pokoju powiatu bialskiego. Nieznana pozostaje ilość 
nagrobków, które wciąż mogą znajdować się pod warstwą 
runa leśnego i ziemi. 

W roku 1959 roku mizar został wpisany do rejestru zabyt-
ków. Inwentaryzacje i prace konserwatorskie prowadzone 
były w roku 1978, a następnie w 1988. W roku 2001, z inicja-
tywy Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Lublinie, wykonano ewidencję zachowanych nagrobków. 
Nie zapominała o nim polska społeczność tatarska: mufti 
Miśkiewicz postawił sobie za cel przywrócenie odpowiednie-
go stanu miejscu pochówku Tatarów. Gdy tylko pojawiła się 
szansa na uzyskanie środków na budowę ogrodzenia przy 
cmentarzu, mgr inż. arch. Beata Grzegorczyk-Andrejczuk 
rozpoczęła w połowie roku 2017 prace projektowe. Projekt 
uzyskał pozwolenie na budowę ze strony Lubelskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków z Delegaturą w Białej 
Podlaskiej 31 lipca 2017 roku, natomiast ze strony Starosty 
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Bialskiego 5 września 2017 roku. Następ-
nie wyłoniony został wykonawca – fi rma 
Bialbud z Białej Podlaskiej. Prace budow-
lane rozpoczęły się w kwietniu 2018 roku 
i trwały do 20 listopada. 

Inwestycja polegała m.in. na oczysz-
czeniu obszaru wokół cmentarza, wylaniu 
stóp fundamentowych pod mury ogro-
dzenia, wymurowaniu kamieni w murze, 
wykonaniu czap betonowych, zamocowa-
niu mat wegetacyjnych na zwieńczeniach 
murów, zamontowaniu przęseł metalo-
wych i wykonaniu bramy wjazdowej oraz 
furtki. Prace przebiegały bezproblemowo 
i sprawnie, nowe ogrodzenie jest zgodne 
z projektem budowlanym oraz pozwo-
leniem na budowę. Przed ogrodzeniem 
stanęła również tablica informacyjna 
z opisem historii cmentarza oraz mapą 
szlaku rowerowego Green Velo (biegną-
cego wzdłuż wschodniej granicy Polski), 
wykonana i zamontowana przez Gminę 
Terespol.

W trakcie trwania prac budowlanych, 
od 3 do 10 sierpnia 2018 roku, na terenie 
mizaru odbył się obóz wolontariacki, połą-
czony z warsztatami kulturowymi prowa-
dzonymi przez dr. Andrzeja Drozda, oraz 
z warsztatami dotyczącymi konserwacji 
kamienia, prowadzonymi przez prof. Ja-
nusza Smazę. Miał na celu uporządkowa-
nie terenu cmentarza, tj. oczyszczenie go 
z samosiejek, niskich krzewów i chorych 
drzew. Działanie to zostało zorganizowa-
ne dzięki wsparciu Fundacji Dziedzictwa 
Kulturowego ze środków Narodowego In-
stytutu Dziedzictwa.

  Dzięki przeprowadzonym działaniom 
teren zabytkowy tatarski mizar w Zastaw-
ku zmienił się nie do poznania i odzyskał 
swój dawny charakter, stając się tym sa-
mym miejscem atrakcyjnym turystycznie. 

RENOWACJA MECZETU 
I MINARETU W GDAŃSKU WRAZ 
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
(LIPIEC–GRUDZIEŃ 2018)

Meczet w Gdańsku to pierwszy powstały w Polsce muro-
wany muzułmański obiekt sakralny, jedyny posiadający 
minaret. Został wzniesiony w latach 1984–1990 wielkim 
staraniem członków tamtejszej Muzułmańskiej Gminy Wy-
znaniowej MZR. Jego projektantem był nieżyjący już, zna-
ny i ceniony gdański architekt, mgr inż. Marian Wszelaki. 
W ciągu prawie ćwierć wieku eksploatacji obiekt wspaniale 
służył społeczności muzułmańskiej Pomorza, jednak upływ 
czasu i pogarszający się stan techniczny jasno wskazały, że 
potrzeby jest gruntowny remont. 

Pierwszym krokiem, jaki został poczyniony w kierunku 
poprawy kondycji obiektu, było zamówienie i wykonanie 
projektu wymiany pokrycia dachu i prac remontowych w mi-
narecie opracowanego przez mgr inż. arch. Andrzeja Tołkina 
w czerwcu 2016 roku oraz uzyskanie pozwolenia na budowę 

10 października 2016 roku. Następnie ustalono zakresu re-
montu i dokonano jego akceptacji ze strony tureckiej insty-
tucji TIKA (Turkish Cooperation and Coordination Agency, 
Turecka Agencja Współpracy i Koordynacji) oraz wyłoniono 
wykonawcę – fi rmę Instbud z Gdańska. 14 lipca 2018 roku 
rozpoczęły się prace, podzielone na cztery etapy. Wykonano 
m.in. wymianę pokrycia dachu minaretu oraz montaż iglicy 
na jego szczycie, montaż nowej ażurowej barierki na bal-
konie minaretu, przemalowanie elewacji minaretu oraz me-
czetu, wymianę okien wokół sali modlitewnej na parterze, 
wymianę pokrycia dachowego meczetu, wykonanie nowej 
posadzki na parterze meczetu oraz w piwnicy, remont łazie-
nek oraz pomieszczeń w piwnicy – w tym utworzenie części 
kuchennej i biurowej, zamontowanie oświetlenia meczetu 
i minaretu oraz systemu monitoringu i zagospodarowanie 
terenu wokół meczetu polegające na poszerzeniu alejek, 
rozłożeniu trawnika rolowanego, zamontowaniu automa-
tycznego systemu nawadniania, pomalowaniu ogrodzenia. 
Prace zostały zakończone w grudniu 2018 roku.

Dzięki staraniom muftiego T. Miśkiewicza ogrodzenie zabytkowego mizaru w Zastawku 
stało się piękne jak nigdy dotąd...

… a gdański meczet zyskał nową świetność.
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Po renowacji wnętrze nabrało wyjątkowego charakteru. 
Kopułę meczetu oraz ściany i sufi ty sal modlitewnych zdo-
bią ręcznie malowane kaligrafi e wykonane przez tureckich 
artystów. Na uwagę zasługują również drewniane elementy 
wyposażenia, tj. minbar, mihrab i drzwi wejściowe do me-
czetu, które zostały wykonane ręcznie w Turcji.

Wierzę, że oba wyremontowane miejsca będą służyć pol-
skiej społeczności tatarsko-muzułmańskiej, pierwsze jako 
miejsce pamięci, a drugie jako otwarte dla każdego, żywe 
miejsce spotkań i modlitwy. 

Tekst i zdj. Szymon Grzegorczyk 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz

NASZE WYDAWNICTWA
Początek nowego roku to doskonały czas 
na podsumowanie działalności wydaw-
nictwa prowadzonego przez Najwyższe 
Kolegium Muzułmańskie MZR w RP.  Mi-
nione miesiące były czasem wytężonej 
pracy całego zespołu redakcyjnego. Dzię-
ki staraniom Muftiego Rzeczypospolitej 
Polskiej Tomasza Miśkiewicza, przewod-
niczącego NKM MZR w RP, Musy Czacho-
rowskiego, Rozalii Bogdanowicz, Barbary 
Pawlic-Miśkiewicz, Dagmary Sulkiewicz 
i Mirzogoliba Radzhabalieva wydanych 
zostało aż szesnaście tytułów! Zespół 
konsekwentnie rozwijał dwa działy: et-
niczny i religijny. Jego zaangażowanie i  
publikowanie książek oraz czasopism na 
najwyższym poziomie edytorskim zostało 
dostrzeżone przez kilka instytucji, które 
przekazały środki fi nansowe na przygo-
towanie i druk kolejnych unikatowych 
wydawnictw. I tak minister spraw we-
wnętrznych i administracji wsparł sześć 
projektów, tureckie Ministerstwo do 
spraw Religii, Diyanet, przekazało środ-
ki na dwie publikacje, dzięki współpracy 
z wydawnictwem Erkam ze Stambułu 
ukazało się pięć pozycji, a współpraca 
z donatorem z Arabii Saudyjskiej pozwoliła wydać kolejne 
dwie książki. Trzy pozycje sfi nansowało samo Najwyższe 
Kolegium Muzułmańskie MZR w RP. 

Rok ubiegły był zdecydowanie rokiem Koranu; jesienią, 
po ponad trzech latach prac translatorskich, redakcyjnych 
i drukarskich, ukazało się nowe tłumaczenie Świętej Księgi 
na język polski autorstwa Musy Czachorowskiego. Z najwyż-
szą starannością zespół wybierał krój pisma, elementy zdob-
nicze, rodzaj papieru i okładki. Ostatecznie ukazały się trzy 
wersje: z oprawą skórzaną ze złotymi tłoczeniami i złotymi 
krawędziami stron, oprawą skórzaną ze złotymi tłoczenia-
mi oraz oprawą papierową ze ślepym tłoczeniem i złotym 
tytułem. Cały projekt wydania własnego przekładu Koranu 
sfi nansowało Ministerstwo do spraw Religii Republiki Turcji, 
Diyanet. Z tej samej puli wydana została również książka 
Nauka czytania Koranu w przekładzie Moniki Bogdanowicz. 

Dotacje przyznane przez ministra spraw wewnętrznych 
i administracji pozwoliły nam wydać dwa czasopisma, trzy 
albumy i audiobooka. W roku 2018 ukazały się kolejne cztery 
numery „Przeglądu Tatarskiego” – za nami już dziesięć lat 
pracy nad kwartalnikiem, czterdzieści numerów wspaniałej 
tatarskiej historii i dokumentacji życia wspólnoty. Piąty tom 

„Rocznika Tatarów Polskich. Seria 2” został przygotowany 
zgodnie ze sztuką redagowania czasopism naukowych punk-
towanych. Wierzymy, że w roku 2020 rocznik zostanie wpi-
sany na ministerialną listę i tym samym stanie się jeszcze 
bardziej pożądanym tytułem. Następna pozycja to album 
pt. I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich 
– azan, zamykający cykl poświęcony rytuałom, zapocząt-
kowany w roku 2016 publikacją o tradycjach ślubnych. Jego 
uzupełnieniem jest kolejny album, przedstawiający tradycje 
związane ze świętami: Ramadan Bajramem, Kurban Bajra-
mem, Aszurą i Miełludem, zatytułowany Z Bajramem! Tatar-
skie tradycje świąteczne. 

W wyjątkowym roku świętowania setnej rocznicy odzyska-
nia niepodległości przez Polskę nie mogło zabraknąć i nasze-
go okolicznościowego albumu. Autorzy przez kilka miesięcy 
zbierali materiał fotografi czny, uzupełniali opisy, redagowali 
szkice historyczne, a jesienią ukazał się album Tatarzy w służ-
bie Polsce 1918–2018. Pozycja została objęta Patronatem 
Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz patrona-
tem programu „Niepodległa”. Absolutną nowością w naszym 
portfolio wydawniczym stał się natomiast wydany w listopa-

To tylko niektóre z ubiegłorocznych publikacji wydanych przez 
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP.
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dzie audiobook z tatarskimi bajkami: Baju, baju z tatarskiego 
kraju. 

Dzięki współpracy z wydawnictwem ERKAM ze Stambu-
łu ukazały się cztery podręczniki do nauki religii pt. Moja 
wspaniała religia, których tłumaczeniem z języka rosyjskiego 
zajęła się Rozalia Bogdanowicz. To samo wydawnictwo udo-
stępniło nam również świetną książkę dla młodszych i star-
szych czytelników pt. Czterdzieści hadisów w opowiadaniach, 
w przekładzie Musy Czachorowskiego. Kolejne publikacje re-
ligijne, książeczki Wiara w aniołów i jej wpływ na życie ummy 
i Jasny wykład o świecie dżinnów i szatanów, przełożone z ję-
zyka arabskiego przez Przemysława Ziółkowskiego i Marka 
M. Dziekana, ukazały się dzięki środkom donatora z Arabii 
Saudyjskiej. 

Tom niezwykłej poezji Musy Czachorowskiego Pamięć, 
książka Ostatnia droga Raszida Bułtaczejewa w przekładzie 
Rozalii Bogdanowicz oraz kalendarz muzułmański na rok 
2019 prezentujący muhiry polskich Tatarów wydane zostały 

ze środków własnych Najwyższego Kolegium Muzułmańskie-
go MZR w RP. 

Rok 2018 był również wyjątkowy pod względem promo-
cji. Po raz pierwszy książki tatarsko-muzułmańskie prezen-
towane były na własnym stoisku NKM MZR w RP podczas 
Warszawskich Targów Książki zorganizowanych na Stadionie 
Narodowym w maju. W październiku zaś czternaście tytułów 
było wystawionych na stoisku narodowym, zorganizowanym 
przez Instytut Książki w czasie targów książki we Frankfurcie 
nad Menem (Frankfurter Buchmesse). Publikacje były rów-
nież promowane na stoisku wydawniczym podczas m.in. pro-
mocji tomu poezji Pamięć, albumu o tatarskich wojskowych 
w Muzeum Historycznym w Białymstoku, a także Koranu 
w Centrum im. Zamenhofa w Białymstoku. Ważnym działa-
niem promocyjnym, służącym upowszechnieniu wszystkich 
publikacji są stale aktualizowane strony internetowe Biblio-
teka Tatarska i Biblioteka Muzułmańska. 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz 

Aleksander Miśkiewicz

W RYTMIE ZABAW I PRYWATEK
Polscy Tatarzy od dawna lubili się bawić. Kiedy zaczęli 
organizować zabawy, które weszły do tradycji jako „bale 
tatarskie”, trudno dziś ustalić. Wiadomo, że pierwszy taki 
bal odbył się w Wilnie w końcu lat dziewięćdziesiątych XIX 
w. Ponoć bawiono się jeszcze kilka razy w Mieście nad Wi-
lią w pierwszych latach XX w. Były to bale organizowane 
przez przedstawicieli ziemiaństwa tatarskiego lub boga-
tych rodzin szlachty, a ich cel był jeden, tj. charytatywny 
– poprawienie bytu najuboższym rodzinom tatarskim, sku-
pionym szczególnie w guberniach grodzieńskiej, mińskiej 
i wileńskiej. 

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę powróco-
no do tych zabaw, nazywając je także balami tatarskimi. 
Słynęło z nich nie tylko Wilno, ale też Nowogródek, Sło-
nim, Iwje-Murawszczyzna oraz Mir. Odbywały się również 
w Kruszynianach w województwie białostockim i w Iwano-
wie w województwie nowogródzkim. Ta druga wieś słynęła 
z dożynek tatarskich. Bale organizowano przeważnie pod-
czas świąt muzułmańskich lub letnich wakacji. Nie wiado-
mo, czy były podczas okresu karnawału. Chodziło w nich 
głównie o wzajemne poznanie się, szczególnie młodzieży, 
aby przedłużyć żywot swojej grupie etnicznej. 

Po drugiej wojnie światowej ponownie zaczęto spoty-
kać się na zabawach, nadal określanych balami tatarski-
mi. Początkowo odbywały się w największych skupiskach 
tatarskich na Podlasiu, szczególnie w Sokółce, potem 
w Białymstoku lub Dąbrowie Białostockiej. Z czasem za-
częli urządzać je także Tatarzy zamieszkali, w ramach ak-
cji repatriacyjnej, w północnej i zachodniej Polsce. Słynął 
z nich zwłaszcza Gdańsk, bowiem w pozostałych miejsco-
wościach, Gorzowie Wlkp., Trzciance i Wrocławiu, ograni-
czano się głównie do prywatek. W Gorzowie Wlkp. jedyny 
wielki bal tatarski odbył się w jedną z sierpniowych sobót 
1962 r.

Tatarzy przyłączali się do zabaw podczas karnawału, 
głównie tych organizowanych przez ich zakłady pracy, 
oraz potańcówek szkolnych. Zaczęli też organizować bale 

i prywatki sylwestrowe. Witano Nowy Rok w Białymsto-
ku, a także na wielu prywatkach, począwszy od Gdańska, 
Szczecina, Wałcza, Trzcianki, Gorzowa Wlkp. po Wrocław 
i Oleśnicę. Uczestniczyli w nich nie tylko osoby zamieszka-
łe w tych miejscowościach, lecz goście, których zaprasza-
no szczególnie w Gdańsku, Gorzowie Wlkp. lub Trzciance. 
Oczywiście największe tatarskie bale sylwestrowe były 
w Białymstoku. Zjeżdżali się na nie, pomimo śnieżnych 
zim i mrozu, gdy opóźnienia pociągów były duże, Tatarzy 
z całego kraju. Białostockie bale sylwestrowe nie odbywały 
się każdego roku, często poprzestawano na prywatkach. 

Największy sylwestrowy bal tatarski w Białymstoku miał 
miejsce 31 grudnia 1995 roku, na zakończenie obchodów 
70-lecia powstania Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestniczyły w nim osoby 
pochodzenia tatarskiego z całego kraju oraz goście z Grod-
na na Białorusi. Później witano Nowy Rok głównie na pry-
watkach, również i w Sokółce.

Piszący te słowa uczestniczył głównie w sylwestrowych 
prywatkach tatarskich na Ziemiach Zachodnich. Jedna 
z ostatnich w Gorzowie Wlkp. odbyła się w noc sylwestro-
wą 1979 roku, w mieszkaniu rodziny Bohdanowiczów. Ze 
względu na jego duży metraż zebrało się sporo gości, przy-
jechali nawet z Białegostoku, byli mieszkańcy Gorzowa 
Wlkp. Nie zabrakło Tatarów ze Szczecina, Gdańska, Wałcza 
i Trzcianki. Gospodarze przyjęli ich bardzo serdecznie i ba-
wiono się do świtu. Wydawać się mogło, że duch tatarski 
w Gorzowie Wlkp. trwać będzie jeszcze dłużej. Dziś jednak 
trudno o nim mówić, pozostały tylko wspomnienia. 

Chociaż wygasły już prywatki tatarskie na Ziemiach 
Zachodnich, to jednak trzeba mieć nadzieję, że któregoś 
najbliższego Sylwestra w Białymstoku, Gdańsku czy So-
kółce miejscowi Tatarzy zaproszą na zabawę gości, wśród 
których będą z pewnością pobratymcy z Białorusi i Litwy. 

Aleksander Miśkiewicz 
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Daniel St. Czachorowski

TATARSKIE ROMANSE
Chociaż Tatarzy zamieszkują Rzeczpospolitą od kilku już 

wieków, to nasza powojenna literatura nader rzadko (poza 
naukową) sięga po tatarskie wątki. Szkoda wielka, bowiem 
mamy tu do czynienia z historią pełną atrakcyjnych, aby 
nie powiedzieć, porywających tematów, z których zdolny 
pisarz mógłby stworzyć naprawdę interesującą powieść. 
Walka, miłość, odmienna religia, odmienne pochodzenie 
i obyczaje, wrastanie w obce otoczenie, akceptacja i od-
rzucenie – to tylko kilka tropów, które bez wątpienia za-
pewniłyby autorowi i jego książce 
powodzenie i uznanie czytelników. 

Pewne tatarskie skojarzenia, 
dość drobne wszakże, znajdziemy 
np. w wydanej w roku 1967 książce 
Umrzesz jak mężczyzna1. Nie powin-
no to dziwić, gdyż autorem tego 
kryminału jest polski Tatar – Jerzy 
Korycki (1912–1983), używający lite-
rackiego pseudonimu Jerzy Edigey. 
W roku 1988 ukazała się książka 
Cezarego Leżańskiego (1930–2006) 
pt. Bartek, Tatarzy i motorynka2. 
Jej bohater, tytułowy Bartek, chło-
piec o bujnej wyobraźni, odbywa 
„podróże w czasie”, a tym razem 
przeżywa przygody podczas tatar-
skiego najazdu. Kilka lat później, 
w roku 1994, opublikowano Pimpi-
nellę i Tatarów3 autorstwa Ludmiły 
Marjańskiej (1923–2005): niestety, 
piszącemu te słowa nie udało się 
natrafi ć na żadną informację o tre-
ści tej książki. Sądząc z okładki, na 
której widnieje straszliwy Tatarzyn 
(?) z wielkim zakrzywionym nożem 
w jednej dłoni i pochodnią (chyba) 
w drugiej, obok zaś nastolatka, za-
pewne tytułowa Pimpinella, spotka-
nie obojga nie było zbyt przyjemne. 

W roku 1997 pojawił się w księgarniach Kindżał Hasan-
-Beja4. Książkę tę napisał Jerzy Szumski (prawdziwe nazwi-
sko Jerzy Ignaciuk, 1951–2000), będący uczniem pisarza 
Zbigniewa Nienackiego (właściwie Zbigniew Tomasz No-
wicki, 1929–1994) i kontynuatorem przygód jego literac-
kiego bohatera, Pana Samochodzika. Rzeczony kindżał jest 
własnością polskiego Tatara, Aleksandra Azbijewicza, obec-
nie tresera psów. Stanowi jakoby wskazówkę, gdzie szukać 
skarbu jego przodka, Hasan-beja. Nie dowiemy się tego już 
od autora, ale można przypuszczać, że posłużył się skróco-
nym nazwiskiem Chazbijewicz. Książka jest w miarę ciekawa 
i stanowi jedną z najlepszych w cyklu przygód Pana Samo-
chodzika. 

Wreszcie, po latach posuchy (chociaż tatarskie wtręty 
pojawiały się tu i ówdzie, podobno nawet w polskich te-

1 J. Edigey-Korycki, Umrzesz jak mężczyzna. Warszawa 1967.
2 C. Leżeński, Bartek Tatarzy i motorynka, Olsztyn 1988.
3 L. Marjańska, Pimpinella i Tatarzy, Warszawa 1994.
4 J. Szumski, Kindżał Hasan-Beja, Olsztyn 1997.

lenowelach), w roku 2018 ukazała się książka Aleksandry 
Katarzyny Maludy pt. Dzikie serca5, w całości – można po-
wiedzieć – tatarska. Jest to romans historyczny, a jego bo-
haterka, Klara Kadyszewiczówna, jak możemy przeczytać 
na okładce, „[...] pochodzi z tatarskiego rodu – wywodzą-
cego się od samego Czyngis-chana. Jej duszą i umysłem wła-
dają emocje, niepokoje i pragnienia przodków. Żyje w dru-
giej połowie XIX wieku. […] Historia Klary przeplata się 
z opowieściami o minionych wiekach – dzikich, szalonych 

namiętnościach, okrucieństwach 
i zdradach, szlachetnych porywach 
i wierności swoim przekonaniom. 
Akcja powieści toczy się bowiem 
ponad sześćset lat i ukazuje dzieje 
polskich Tatarów, wielka wędrówkę 
wojowników i ich kobiet z głębin 
Azji, podbój Rusi, napady na Rzecz-
pospolitą, okoliczności osiedlenia 
się na Litwie i Podlasiu, ich codzien-
ne troski i radości, miłosne i bitew-
ne przygody”. 

Tematyka tatarska nie pojawiła 
się znikąd: winny był temu dziadek 
autorki – gorący wielbiciel Trylo-
gii – i Henryk Sienkiewicz, który 
przecież tę Trylogię stworzył. Jak 
sama mówi: „Czytać uczyłam się na 
Trylogii, a kartki z co bardziej dra-
stycznymi scenami mama naiwnie 
spięła biurowym spinaczem z ko-
mentarzem, że tego mi czytać nie 
wolno. Trudno o lepszą rekomen-
dację. Oczywiście przeczytałam 
je w pierwszej kolejności, a sceny 
z Azją Tuhajbejowiczem, jego wiel-
ka miłość, okrucieństwo i straszliwa 
śmierć zrobiły na mnie takie wraże-
nie, że dostałam podobno wysokiej 

gorączki. Od zawsze więc słowo «Tatarzy» było dla mnie 
synonimem czegoś fascynującego. Dlatego trochę irytujący 
był fakt, że z podręczników historii nie można się było do-
wiedzieć, jak to się stało, że tatarskie losy splotły się z losa-
mi polskimi. Trzeba było poszperać po antykwariatach, by 
znaleźć jakieś pozycje na ten temat. To, co wyczytałam, sta-
rałam się podać czytelnikom w formie łatwej i przyjemnej”.

Dzikie serca rozgrywają się na dwóch płaszczyznach: 
to dzieje głównej bohaterki Klary Kadyszewiczównej w la-
tach siedemdziesiątych XIX wieku w Królestwie Kongre-
sowym i na Litwie oraz historie jej przodków w dwóch li-
niach – Kadyszewiczów wywodzących się od Temudżyna, 
późniejszego Czyngis-Chana, i Awanowiczów – od jego 
zaprzysięgłego wroga, Kököczü, szamana Teb-Tengriego. 
Klara to przedstawicielka zaściankowej szlachty z dworku 
w Tejzach koło Sejn. Cały jej świat kończy się na Suwał-
kach oraz wakacjach u rodziny na Podlasiu. Przeraża ją 
wizja odleglejszych miejsc, ale zazdrości bratu studiów 

5 A. K. Maludy, Dzikie serca, Warszawa 2018.

Aleksandra Katarzyna Maludy, Dzikie serca, 
Ofi cyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2018, s. 368.
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we Lwowie i marzy o Grodnie czy Warszawie. Ojciec wy-
syła ją na egzaminy do Instytutu Aleksandryjsko-Maryj-
skiego Wychowania Panien w Warszawie, co wywołuje jej 
kolejne obawy, a nam pozwala zajrzeć za kulisy sytuacji 
społecznej Polski pod rosyjskim zaborem. Jest wprawdzie 
zaledwie zarysowana, lecz doskonale akcentuje spektrum 
ówczesności. Mamy antypolskość i rusofi lstwo; dumną 
pamięć o patriotyzmie i walkach, i równe z tego względu 
zawstydzenie; zaściankowość i europejskość. Peryferyjna 
Warszawa żyje odgłosami świata: Komuną Paryską, roz-
wojem sztuki i nauki oraz początkami emancypacji, a rów-
nocześnie żywym wspomnieniem narodowych powstań 
i zesłaniami. Historia młodziutkiej bohaterki nie jest 
skomplikowana – z łatwością pokonuje kolejne przeciw-
ności losu, dążąc do spełnienia marzeń swoich i bliskich.

Druga płaszczyzna – dzieje 
przodków dziewczyny – to fabula-
ryzowany skrót historii osiedlenia 
się Tatarów w Rzeczypospolitej: 
od mongolskich stepów, przez Ruś 
i Krym na Litwę i do Polski. Każ-
da z kolejnych postaci daje nam 
wgląd na przełomowe wydarzenia 
na tej drodze. Mamy tu zatem losy 
Temudżyna i jego walkę o władzę, 
konsolidację i rozwój imperium. 
Podbój Rusi i plądrowanie ziem 
zachodnich aż do bitwy pod Le-
gnicą w roku 1241. Następne etapy 
przenoszą środek ciężkości już do 
Europy Wschodniej: to wzajemne 
knowania i walki między Tamerla-
nem, Mamajem i Tochtamyszem 
o panowanie nad Złotą Ordą. Po 
kniaziach ruskich, kolejnymi poli-
tycznymi graczami stają się władcy 
litewscy i krzyżaccy. Tochtamysz, 
dzięki przychylności wielkiego księ-
cia Witolda, wraz ze swymi ludźmi 
chroni się na Litwie, co daje po-
czątek Tatarom-Lipkom, do dziś 
zamieszkującym ziemie byłej Rze-
czypospolitej Obojga Narodów. Tu 
pojawia się również wątek chrztu 
Jagiełły i Litwinów, a także Tatarów, którzy chcą osiągnąć ja-
kieś kariery w nowej ojczyźnie. Choć tych ostatnich nikt do 
tego nie zmusza, na przykładzie Litwinów widzimy pewne 
wahania w przyjęciu obcej, dalekiej religii – chrzty, choćby 
i kilka w różnych obrządkach, nie są wiele warte i ważne, 
w przeciwieństwie do starych rytuałów, a sprzeciw budzi 
tylko niszczenie śladów starych bogów. Podobnie u Tata-
rów, prawdziwą wartość nadal ma Tengri i obyczaje, rytuały 
i przysięgi przejęte od przodków.

Następni herosi opowieści przenoszą nas przez kwinte-
sencję historii I Rzeczypospolitej – wojny z na przemian 
starymi i nowymi wrogami: Krzyżakami, Moskwą, Tatarami, 
Turkami, Szwecją, Kozakami i innymi; politykę, poselstwa, 
rokowania i walkę o władzę. Okrucieństwo, krew, zdrady 
i krzywoprzysięstwo. Bohaterowie są żołnierzami, dowo-
dzą mniejszymi lub większymi oddziałami. Są nieustrasze-
ni, wierni i waleczni. Jeśli nie zawsze najbardziej może in-
teligentni, to wojskowa intuicja, a później i doświadczenie, 
sprawia że jawią się niczym główna i decydująca siła każdej 
armii i bitwy. Większość z nich ginie, nie powracając nigdy 

do domu, gdzie czekała na nich kobieta i co najmniej jeden 
syn, o którym nie zawsze wiedzieli, ale zdążyli go spłodzić. 
Ich żony i kochanki należały do wielu nacji ówczesnej Euro-
py Wschodniej i ziem sąsiednich, ale tatarskie geny i pamięć 
zawsze zwyciężały.

Tak dochodzimy do upadku Rzeczypospolitej i wieku 
XIX. Tatarów prawie nie sposób odróżnić już od Polaków. 
Wspólna historia, często wspólna wiara, myślenie i sposób 
bycia ujednolica wszystkie narodowości rozbitego kraju. 
Odróżniają ich tylko „skośnawe, ciemne oczy o kształcie 
migdałów” i pamięć o pochodzeniu. Nowym wrogiem jest 
zaborca i kolejne wojny i powstania o niepodległość. Tata-
rzy nie są już wiecznymi żołnierzami z dziada, pradziada, 
ale i tak trafi ają w bitewne zawieruchy i bohatersko w nich 
giną, nie zapominając o ostawieniu potomków.

Historia zamyka się klamrą 
w osobie Klary Kadyszewiczów-
ny i kompozycją otwartą w na-
pomknięciu o jej wnuczce Irence, 
w której ma się odrodzić „dzikość 
serc odziedziczona po przodkach”.

Inną pozycją książkową o boga-
tym tle tatarskim, jest wydana w Po-
znaniu w roku 2017, powieść Renaty 
Kosin pt. Tatarka6. To bardzo lekkie, 
tzw. romansidło, dziejące się we 
współczesności. Główna bohater-
ka – Ksenia, żyje na Podlasiu i jest 
typową młodą osobą: studentką, 
spędzającą czas na spotkaniach ze 
znajomymi, zabawach, miłostkach. 
Poznaje chłopca, Tatara o imieniu 
Emir z Kruszynian, do którego za-
czyna odczuwać sympatię i sprawia 
to, że sięga do informacji o ich hi-
storii w Polsce, a także przypomina 
sobie rodzinne tajemnice o tatar-
skim pochodzeniu swojego dziadka. 
Dalej fabuła nabiera tylko rozpędu: 
rozkrywa się wielowiekowa saga 
o tatarskich żołnierzach Rzeczypo-
spolitej, pełna bohaterskich czynów 
(jak legenda o Assanowiczu ratują-
cym króla Sobieskiego od śmierci 

w bitwie), miłosnych uniesień, porwań, skarbów i wielkich 
sekretów. Wszyscy są od stuleci ze sobą powiązani na róż-
norakich poziomach, pojawiają się tatarska fałdżejka i po-
gańskie, acz nowoczesne wiedźmy (oczywiście, z wielo-
pokoleniową tradycją). Tajemnice gonią tajemnice, mamy 
też wątki detektywistyczne, niczym z Pana Samochodzika, 
doprowadzające do wielkiego fi nału, w którym wszyscy się 
godzą, leją miód na rany, wyjaśniają się rodowe niesnaski 
i zagmatwania – zwycięża dobro i miłość. A wszystko to 
w cieniu starożytnej podlaskiej przyrody, gdzie przeszłość 
miesza się z nowoczesnością.

Obie książki stanowią interesujący wkład w popularyza-
cję tematu tatarskiego we współczesnej literaturze polskiej. 
Dzikie Serca to świetna fabularyzacja szlaku osadniczego 
Tatarów z Dalekiego Wschodu na Litwę i do Polski, historii 
dużej części Europy Wschodniej od XIII do XIX w., a także 
wyrywek z obrazu XIX-wiecznego społeczeństwa Królestwa 
Polskiego. Ciekawie przedstawione realia, postaci, obiekty 

6 R. Kosin, Tatarka, Poznań 2017.

Renata Kosin, Tatarka, 
Wydawnictwo Filia, Poznań 2017, s. 484.
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i wydarzenia z poszczególnych epok, co świadczy o niezłej 
kwerendzie naukowej, choć autorka nie ustrzegła się drob-
nych omyłek (m.in. kosa bojowa na początku XIII w. na te-
renach polskich7). Żywy, wartki język i wyważenie między 
lekkością a edukacyjnością.

Tatarka spełnia inną rolę. To nowoczesna (aczkolwiek 
z tradycjami) powieść romansowa. Zawiera wszystkie nie-
zbędne elementy gatunku: miłość, walkę, rodowe tajem-

7 Z. Podwińska, Encyklopedia Historii Gospodarczej Polski do 1945 
roku, t. 1 A-N Warszawa 1981, s. 345.

nice, egzotykę, zbrodnie, skarb, magię, chociaż, prawdę 
mówiąc, jest to dość powierzchowne. Pokazuje jednak, że 
oryginalnej, niezwykle bogatej egzotyczności możemy szu-
kać w naszym kraju, w naszych korzeniach i naszej historii. 
A przy okazji odwiedzić Tatarską Jurtę, szczególnie w czasie 
sabantuja i spróbować syte oraz czak-czaka. Dziedzictwo 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów ma przeogromny poten-
cjał, wciąż niewykorzystany w literaturze popularnej.

Daniel St. Czachorowski 

Julia Krajcarz

TATARSKIE WĄTKI W LEGENDACH 
DOTYCZĄCYCH SKAŁ, GŁAZÓW 
I JASKINI NA TERENIE POLSKI

Na terenie Polski znajduje się kilka naturalnych obiektów 
kamiennych bądź skalnych, których nazwy lub legendy 
wiążą się z Tatarami. W opowieściach tych Tatarami by-
wają określane ogólnie grupy najeźdźców ze Wschodu, 
bez dbałości o precyzję rozróżniania nietożsamych grup 
etnicznych. Ogólna, ujednolicająca nazwa Tatarów odnosi 
się w nomenklaturze ludowej także do uczestników tzw. 
najazdów mongolskich na ziemie polskie w XIII wieku. 
Mimo że opisywane poniżej miejsca wiążą się w większo-
ści (prawie na pewno) z Mongołami, to jednak wszelkie 
legendy na ich temat nazywają najeźdźców Tatarami. Jest 
to zbiorcze określenie najeźdźców zza wschodnich i po-
łudniowo-wschodnich rubieży Rzeczypospolitej. Subtelne 
i prawidłowe rozróżnienia grup przybyszów ze Wschodu 
w różnych epokach historycznych, to już domena history-
ków znających szerszy kontekst zdarzeń i szereg źródeł, 
natomiast ludność miejscowa, bezpośrednio doświad-
czająca trwogi, szkód materialnych, śmierci lub jasyru, 
nie miała świadomości, kto faktycznie jest sprawcą tych 
nieszczęść. Dlatego też zdarza się, że choć źródła histo-
ryczne wskazują jako najeźdźców np. Litwinów, Jaćwin-
gów, Rusinów, to jednak pamięć ludowa przechowała dla 
wszystkich określenie Tatarów. Jednak w omawianych 
w tym tekście przykładach prawie na pewno legendy 
przechowują okruchy pamięci o najeźdźcach mongolskich 
z XIII wieku (choć nie jest to takie pewne).

Dane na temat legend związanych z kamieniami, ska-
łami, jaskiniami itp., w których pojawiają się wątki ta-
tarskie, zostały zaczerpnięte z opracowań drukowanych 
i dostępnych w internecie. Ponadto, jako że są to miejsca 
odwiedzane turystycznie, zaopatrzone bywają (przynaj-
mniej niektóre z nich) w tablice informacyjne, gdzie tak-
że przytaczane są legendarne wątki na ich temat. 

Małopolska to teren, gdzie do dziś zachowało się 
wiele obiektów, przyrodniczych i artefaktów, z którymi 
związane są opowieści nawiązujące do najazdów mongol-
sko-tatarskich. O ile na Podkarpaciu i Rzeszowszczyznie 
lokalne legendy i zachowane zabytki wiążą się głównie 
z późniejszymi najazdami tatarskimi z XVI i głównie XVII 

wieku, o tyle w Małopolsce Zachodniej wiele miejsc ma 
związek z wydarzeniami historycznymi i legendarnymi 
dotyczącymi najazdów mongolskich z XIII wieku. Jednak 
w narracji ludowej, popularno-naukowej, a niekiedy i na-
ukowej określenie „mongolski” jest zastępowane przez 
„tatarski”. Nie o ścisłość naukową chodzi, lecz o odno-
towanie miejsc, których historię i legendy współtworzy 
wątek tatarski, bez względu na to, kim właściwie ci Tata-
rzy byli. Pamięć miejscowa utrwaliła określenie najazdu 
tatarskiego i przekazała, być może ze zniekształceniami, 
przez pokolenia. Właśnie tu, w Małopolsce Zachodniej, 
z kilkoma obiektami kamiennymi łączą się tatarskie le-
gendy. 

Jednym z nich jest obiekt z terenu Jury Krakowsko-Czę-
stochowskiej, znajdujący się na obszarze Ojcowskiego 
Parku Narodowego. Jest to skała zbudowana z wapienia 
jurajskiego o charakterystycznym kształcie dłoni. Stąd 
pochodzą jej wymiennie używane nazwy: Rękawica, Pię-
ciopalcówka lub Biała Ręka. Skała złożona z podłużnych 
kolumn różnej długości rzeczywiście wyglądająca jak 
olbrzymia dłoń, znajduje się w środkowej części Doliny 
Prądnika, na wysokości 85 metrów od jej dna. Tuż za skałą 
znajduje się wejście do Jaskini Ciemnej. Legenda związa-
na z tymi miejscami sięga do czasów najazdów tatarskich 
(mongolskich). Podczas jednego z nich mieszkańcy Ojco-
wa dowiedzieli się zawczasu, że ze wschodu przybywają 
groźni przybysze. Ojcowianie zdecydowali schronić się 
w znanej im jaskini ukrytej w lesie. Najeźdźcy zjawili się 
we wsi, ale nie zastali ludności. Rozczarowani brakiem 
jeńców, zaczęli przeszukiwać dolinę pobliskiej rzeki i oko-
liczne lasy. Mieszkańcy, choć ukryci w jaskini, trwożyli 
się, że zaraz zostaną znalezieni. Zaczęli więc usilnie się 
modlić. Po jakimś czasie, gdy wyszli z kryjówki, okazało 
się, że bezpiecznie przeczekali najazd Tatarów. Wycho-
dząc z jaskini, zobaczyli, że przed nią pojawiła się skała 
w kształcie dłoni. To sam Bóg, usłuchawszy modlitw str-
wożonego ludu, zasłonił wejście do pieczary swoją dło-
nią. Skała, w kształcie dłoni chroniącej wejście do jaskini, 
trwa do dziś. 
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Niedaleko na północ od Rękawicy znajduje się kolej-
ny, naturalny obiekt kamienny, również otoczony aurą 
legend tatarskich. Chodzi o tzw. Panieńskie Skały. Są to 
twory skalne wysokie i strome, zbudowane z wapienia ju-
rajskiego. Mieszczą się one na wschodnim stoku Doliny 
Prądnika, w jej środkowej części, u wylotu Wąwozu Wrze-
śnik. Naprzeciwko znajduje sie podobny twór, o nazwie 
Skały Kawalerskie. Skały Panieńskie są ciekawym tworem 
geologicznym, ale wiążą się z nimi także legendy związa-
ne z wydarzeniami nie sprzed milionów, a kilku setek lat. 
Według opowieści siostry klaryski z klasztoru w Zawicho-
ście nad Wisłą uciekały na zachód przed najazdem tatar-
skim. Wybrały bezpieczne miejsce, skryte wśród lasów. 
Zdążały do miejsca niepodal Skały, Ojcowa i Pieskowej 
Skały, zwanego Grodziskiem. Legenda mówi, że ucieka-
jące mniszki zrozumiały, że nie uda im się uciec przed 
nacierającymi najeźdźcami. Przeczuwały, że czeka je po-
hańbienie, niewola lub śmierć. Oddały się gorącej modli-
twie i zostały wysłuchane. Gdy Tatarzy byli tuż za nimi, 
mniszki cudownie zostały przemienione w skały, unikając 
gwałtu, wzięcia w jasyr czy konania w męczarniach. 

W legendzie tej prawda historyczna miesza się z ba-
śniową fi kcją. Rzeczywiście klaryski z Zawichostu przyby-
ły do Grodziska nieopodal Skały i osiedliły się tu na jakiś 
czas. Klasztor klarysek w Zawichoście został ukończony 
w roku 1257 dzięki fundacji księcia Bolesława Wstydliwe-
go. Było to wiano dla książęcej siostry, Salomei, później 
uznaej za błogosławioną Kościoła rzymskokatolickiego. 
Jednak już w roku 1262 klaryski przeniosły się do Doli-
ny Prądnika. Miejsce to dziś nazywane jest Grodziskiem. 
Prawdopodobnie decyzja o przenosinach wynikała wła-
śnie z większego zagrożenia najazdami Tatarów i Li-
twinów na nadwiślański Zawichost niż na ukryty wśród 
lasów i skał klasztor nad Prądnikiem, położony o wiele 
dalej na zachód. Po śmierci męża, władcy halickiego Ko-
lomana, Salomea, która sama stała się mniszką, zdecydo-
wała o przekształceniu istniejącego w dolinie rzeki Prąd-
nik dawnego zamku obronnego, wybudowanego jeszcze 

w pierwszej połowie XIII wieku przez księcia Henryka Bro-
datego. Adaptacja dawnej budowli miała dostosować ją 
dla potrzeb klasztoru. W roku 1268 Salomea zmarła, a jej 
szczątki pochowano w krakowskim klasztorze francisz-
kanów. Klasztor klarysek w Grodzisku przetrwał do roku 
1320, kiedy to został przeniesiony do Krakowa. Niemniej 
legenda mówi, że klaryski, zamienione w skały, trwają do 
dziś w Dolinie Prądnika. A wszystko to z powodu napa-
ści Tatarów. Skały Kawalerskie to pomysł mieszkańców 
Ojcowa na wybawienie Skałecznych Panien z wiecznej 
samotności.

Panieńskie Skały ulokowane są także w Krakowie, 
w dzielnicy Zwierzyniec. Budulcem tych białych tworów 
skalnych jest także wapień jurajski. Znajdują się na ob-
szarze zalesionym, zwanym Laskiem Wolskim, na wznie-
sieniu Sowiniec. Dziś stanowią rezerwat leśny w obrębie 
Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Układają 
się one w kształt wąwozu, w którym dolna część jest zbu-
dowana z lessów, a górna – ze stromych, wysokich na 
kilkanaście metrów wapieni. Choć miejsce to dziś znane 
jest jako Panieńskie Skały i jego legenda wiąże się z cza-
sami najazdów mongolsko-tatarskich, nazwa ta została 
spopularyzowana dopiero na początku XIX wieku przez 
autora pierwszego przewodnika po Krakowie, Ambrożego 
Grabowskiego. Wcześniej określano je jako Wolskie Skały 
lub Przygrzyb. W legendzie tego miejsca fakty historycz-
ne splatają się z baśniową fi kcją. W roku 1241, w czasie 
najazdu tatarskiego na ziemie polskie i Kraków, przerażo-
ne norbertanki z opactwa na podkrakowskim Zwierzyńcu, 
uciekły do pobliskiego lasu na wzgórzu, by pośród gę-
stwiny ukryć się przed najeźdźcami. Wiedziały, że czeka 
je pohańbienie, jasyr lub śmierć. Biegnąc w głąb lasu, 
modliły się i w cudowny sposób za nimi zamknęła się 
ściana skalna, a one same zniknęły w kryjówce na zawsze 
ukryte. Legenda głosiła, że przez szczeliny skalne można 
było zajrzeć w głąb ziemi i wówczas widać było mnisz-
ki siedzące przy stole, pogrążone w modlitwie. Dziś, na 
pamiątkę tamtych zdarzeń, wśród skał stoi fi gura Matki 

Boskiej. Ważniejszą pamiątką 
jest nazwa tego miejsca – Pa-
nieńskie Skały. 

Wspomniane wzgórze Sowi-
niec, gdzie wśród bukowego 
lasu stoją Panieńskie Skały, 
bywa nazywane także Wzgó-
rzem Błogosławionej Broni-
sławy. I ta postać wiąże się 
z czasami najazdów mongol-
sko-tatarskich na ziemie pol-
skie. Bronisława była norber-
tanką zamieszkałą w klasztorze 
zwierzynieckim. Pochodziła ze 
sławnego w XIII wieku rodu Od-
rowążów, z którego wywodziło 
sie kilka innych postaci związa-
nych z historią Polski tamtych 
czasów, najazdami tatarskimi 
i umacnianiem wpływów Ko-
ścioła katolickiego, takich jak 
dominikanie święty Jacek i bło-
gosławiony Czesław czy biskup 
Iwo Odrowążowie. Bronisława 
była bliską krewną obu zakon-
ników, a być może rodzoną Tatarski Kamień na polach wsi Tatary nieopodal Nidzicy.
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siostrą Jacka. Zapamiętano ją jako mniszkę szczególnie 
pobożną, obdarzoną darem mistycznych wizji. Spisany 
po latach jej hagiografi czny żywot zaznacza, że udziela-
ła ona pomocy rannym i poszkodowanym w czasie tatar-
skich (mongolskich) najazdów na Kraków i okolice w XIII 
wieku. Niektóre opisy jej życia dodają, że była ona wśród 
mniszek ukrywających się przed Tatarami w Lasku Wol-
skim, wśród Panieńskich Skał. Zatem według tej wersji 
Panieńskie Skały to nie cudownie przemienione mnisz-
ki, lecz po prostu miejsce ich ukrycia, a w szczególności 
– Bronisławy. Pod koniec życia mniszka nie mieszkała 
w klasztorze, lecz w pustelni właśnie w leśnych ostępach 
przy Panieńskich Skałach. Dlatego też inną nazwą tego 
miejsca, oprócz Sikornika jest Wzgórze Błogosławionej 
Bronisławy. 

Źródła podają, że została tam także pochowana, po-
nieważ kościół i klasztor norbertanek nie był w pełni od-
budowany po zniszczeniach najazdów mongolskich. Po 
odbudowie świątyni szczątki Bronisławy, z obawy przed 
dawno przebrzmiałym dla tych terenów zagrożeniem 
ataku tatarskiego i celem rozwoju jej kultu, zamurowano 
w klasztorze norbetanek zwierzynieckich. Na początku 
XVIII wieku wzniesiono w domniemanym miejscu śmier-
ci Bronisławy krzyż, który stał się celem pielgrzymek, 
a z czasem powstała także kaplica. W roku 1840 ofi cjalnie 
ogłoszono Bronisławę błogosławioną. W roku 1854 wła-
dze austriackie zburzyły kaplicę, lecz w roku 1861 otwarto 
nową, w stylu neogotyckim, która istnieje do dziś jako 
element dawnych fortyfi kacji. Zatem Skały Panieńskie 
i Sikornik – Wzgórze Bronisławy, łączą sie z postacią, któ-

rej żywot przepełniają wątki związane z najazdami mon-
golsko-tatarskimi. 

Na Mazurach, we wsi Tatary, około 2 kilometrów na 
południowy wschód od Nidzicy, znajduje się głaz zwany 
Kamieniem Tatarskim. Z geologicznego punktu widzenia 
jest to głaz narzutowy, zbudowany z gnejsu, zostawiony 
tu przez cofający się lodowiec. Jego obwod wynosi 19 me-
trów, ma on około 6,5 metra długości, 4 metry szerokości 
oraz wysokość 1,8 metra. Dawniej kamień był większy, 
ale okoliczni mieszkańcy odbijali jego cześci, pozyskując 
materiał na koła młyńskie. Na jego szczycie postawio-
no kamienną kulę, z którą wiąże się legenda. Opowieść 
powstała jednak na gruncie wydarzeń historycznych. 
W roku 1656 tereny te zostały najechane przez wojska 
Rzeczypospolitej i oddziały tatarskie na jej służbie. Sta-
ło się tak dlatego, ponieważ ówczesny władca tych ziem 
przynależnych do wrogiego Rzeczypospolitej państwa 
pruskiego, Fryderyk Wilhelm, był sojusznikiem Szwedów. 
A już od roku trwał tzw. potop szwedzki, czyli najazd są-
siadów z północy na tereny Polski. Aby więc uniemożliwić 
Fryderykowi udzielenia pomocy najeźdźcom szwedzkim, 
Polacy wraz ze służącymi w jej oddziałachTatarami na-
jechali na te tereny. Planowali atak na zamek w Nidzicy 
i rozłożyli się obozem w pobliżu twierdzy. Ktoś z zamko-
wej obrony wypatrzył tatarskiego wodza posilającego się 
przy wielkim, charakterystycznym głazie, wyróżniającym 
się z tła. Wystrzelił z łuku, ugodził Tatara i zabił go. Na 
pamiątkę tego wydarzenia wielki głaz nazywa się Kamie-
niem Tatarskim. Tym razem jednak Tatarzy w legendzie 
występują nie jako najeźdźcy i grabieżcy Polaków, lecz 

Dolina Tatarska na Dolnym Śląsku, zwana też Doliną Piekielnego Potoku.
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ich sprzymierzeńcy i pomocnicy w starciach z innym wro-
giem. Pamięć o Tatarskim Kamieniu trwała przez wieki. 
Gdy tereny te stały się po II wojnie światowej częścią Pol-
ski, miejscowości lokalizacji Kamienia Tatarskiego nada-
no nazwę Tatary, w nawiązaniu do słynnego obiektu. Nie-
miecka nazwa wioski brzmiała Berghof. 

Istnieje legenda, według której powstanie skalistych 
części gór Pienin wiąże się także z Tatarami. Wieść głosi, 
że był to tzw. trzeci najazd mongolski na Polskę, w roku 
1287. Kinga, żona księcia krakowskiego i sandomierskiego 
Bolesława Wstydliwego, uznana później za błogosławio-
ną, a jeszcze potem za świętą Kościoła, po śmierci męża 
postanowiła osiedlić się w Starym Sączu. Zresztą cała Zie-
mia Spiska była własnością Kingi, po tym, gdy nadał ją 
specjalnym przywilejem jej mąż Bolesław. W czasie najaz-
du w roku 1287 Kinga mieszkała już wówczas w sądeckim 
klasztorze klarysek, który sama ufundowała i uposażyła. 
Uprzednio przywdziała zakonny habit. Do klasztoru wstą-
piła po śmierci swojego męża, księcia Bolesława, choć 
i tak przez całe życie para żyła w tzw. białym małżeń-
stwie, polegającym na całkowitej abstynencji seksualnej. 
Według legendy w czasie najazdu Tatarów Kinga wraz 
z towarzyszkami Jolantą i Konstancją oraz siedemdziesię-
cioma innymi klaryskami uciekała w góry, szukając tam 
kryjówki. Mniszki kierowały się ku zamkowi pienińskiemu. 

Jej ucieczce towarzyszył szereg cudownych, wręcz ba-
śniowych zdarzeń. Podążająca wgłąb lasów Kinga stwa-
rzała nadzwyczajną mocą niejako „tor przeszkód” dla 
najeźdźców. Tatarzy bowiem według legendy chcieli ode-
brać jej skarby, które Kinga miała wziąć ze sobą ze skarb-
ca klasztornego. Rzuciła wstążkę, powstała z niej rzeczka. 
Gdy Tatarzy pokonywali kolejne przeszkody, Kinga rzuciła 
za siebie swój perłowy różaniec, który, dzięki mocy jej 
wiary, przemienił się w ostre szczyty Pienin. Góry stały 
się przeszkodą na drodze podążających śladem Kingi Ta-
tarów. Księżna uciekała wyżej na górskie szczyty, a za nią 
podążała rzeka Dunajec, przebijając się przez skały, aby 
dodatkowo utrudnić pogoń tatarską. Zatem dziś mean-
drujący u podnóża Dunajec oraz skaliste szczyty Pienin, 
według legendy, także powstały za sprawą cudotwóczej 
Kingi, a pośrednio – Tatarów. 

Jaskinia, która bywała miejscem schronienia okolicz-
nych mieszkańców, także przed Tatarami, znajduje się 
też w mejscowości Zagórze, położonej w Małopolsce, 
przy drodze z Wadowic do Suchej Beskidzkiej. Nazywa-
na jest ona Mysiorową Dziurą lub Jamą. Ta szczelinowa 
jaskinia powstała w skale piaskowej. Choć nie wiążą się 
z nią legendy tatarskie, to jednak o tym miejscu wspo-
mina się jako o pewnej kryjówce przed grabieżcami, jako 
których wymiena się właśnie Tatarów i Szwedów. Nazwa 
jaskini nawiążuje do legendarnego rycerza Mysiora, który 
tu miał swe schronienie. Stąd napadał na kupców i tu też 
przechowywał zrabowane dobra. A w razie najazdu „ob-
cych” – miejscowi szukali schronienie w kryjówce zbój-
nika.

Na Dolnym Śląsku, na obszarze Przedgórza Sudec-
kiego, w pobliżu wsi Gilów leżącej na trasie pomiędzy 
Niemczą a Dzierżoniowem, znajduje się miejsce znane 
jako Tatarska Dolina lub Tatarski Okop. Na naturalnym 
wypiętrzeniu skalnym przed wiekami istniał gród. Funk-
cjonował on na przełomie IX i X wieku i przynależał do 
państwa wielkomorawskiego. Poszarpane skały gnejsowe 
stanowią stromą ścianę wysokogórskiej doliny, na której 
szczycie widać zarys okopu, wału, tworzących dawniej 

część zabezpieczeń. Zatem, o ile Tatarska Dolina jest 
naturalnym tworem geologicznym, to już Tatarski Okop 
jest artefaktem, pozostałością dawnego grodu. Wysokie 
ściany Tatarskiej Doliny piętrzą się nad tzw. Piekielnym 
Potokiem, stąd też niekiedy miejsce to oznaczane jest na 
mapach jako Dolina Piekielnego Potoku. Skąd jednak Ta-
tarzy na zachodzie Dolnego Śląska? Okazuje się, że nigdy 
ich tam nie było, a polska nazwa Tatarski Okop jest tłu-
maczeniem niemieckiego określenia tego miejsca, które 
brzmiało Tatarenschanze – dosłownie: Szaniec Tatarski. 
Nazwa ta została wykreowana w XIX wieku przez bada-
czy niemiekich, piszących o historii terenów Dolnego 
Śląska, wówczas integralnej części państwa niemieckie-
go. Historycy starali się zatuszować obecność Słowian na 
tych terenach przed wiekami, nadając specyfi czne nazwy 
różnym obiektom, które miały sugerować ich inne, niesło-
wiańskie pochodzenie. Odwołanie do Tatarów było nieco 
ryzykowne, niemniej jednak ich obecność na Dolnym Ślą-
sku, chociażby w czasie najazdu w roku 1241, jest faktem 
historycznym. Zatem nazwy Tatarski Okop lub Tatarska 
Dolina są zafałszowane, zmyślone. Można je wręcz uwa-
żać za manipulację toponomastyczną. 

Dlaczego historycy niemieccy wybrali właśnie okre-
ślenie „tatarski” na nazwanie tych obiektów? Chodziło 
prawdopodobnie o wybór przymiotnika odnoszącego się 
do jakiegoś etnosu, aby przypisać mu powstanie grodu 
i jednocześnie wykluczyć udział Słowian. Tatarzy, a wła-
ściwie Mongołowie, byli wyborem niepewnym, lecz ja-
koś uzasadnionym i ewentualnie prawdopodobnym. 
A być może też określenie Tatarska Dolina szczególnie 
pasowało, według jej autorów, dla miejsca, gdzie ściany 
skalne są strome i wysokie, a rzeka rwąca, meandrują-
ca i kamienista? Tatarzy w stereotypowym wyobrażeniu 
byli właśnie opisywani jako działający nagle, z ukrycia, 
gwałtownie, okrutnie. Może był to wyraz pogardy nie-
mieckich badaczy zarówno wobec ukrywanych Słowian, 
jak i eksponowanych w nazwie Tatarów? Dziś trudno do-
ciec. Niemniej to niemieccy historycy stworzyli nazwę 
Tatarenschanze, dziś w polszczyznie funkcjonującą jako 
Tatarska Dolina.

Na terenie Polski, przede wszystkim w Małopolsce, ale 
też na Dolnym Śląsku i Mazurach, istnieje kilka miejsc, 
gdzie znajdują się skały, głazy lub jaskinie, których do-
tyczą legendy z wątkami tatarskimi. Zazwyczaj w opo-
wieściach tych Tatarzy występują jako niebezpieczni 
najeźdźcy, rzadko jako ofi ary. Legendy przedstawiają nie-
kiedy baśniowe zdarzenia dotyczące powstania gór albo 
skał, w których pośrednią przyczyną był najazd Tatarów. 
Niestety, zazwyczaj obraz Tatarów w tych opowieściach 
jest im nieprzychylny. Są prawie zawsze przedstawiani 
jako groźni i bezlitośni najeźdźcy. Jest jednak legenda 
(z Mazur), w której jako tło pojawiają się fakty histo-
ryczne przemawiające na korzyść Tatarów – sojuszników 
i pomocników wojsk Rzeczypospolitej. Większość tych 
opowieści dotyczy czasów najazdów mongolskich z XIII 
wieku, jednak nigdy nie przywołuje się w nich etnosu 
Mongołów – zawsze występują Tatarzy. 

Julia Krajcarz 
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Michał Łyszczarz

PROBLEMATYKA TATARSKA 
W TVP BIAŁYSTOK 

PROGRAM TATARSKI W PAŚMIE 
DLA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH 
I ETNICZNYCH1 

Od samego początku funkcjonowania regionalnego oddziału 
Telewizji Polskiej  w Białymstoku w jego ramówce jest obec-
na problematyka związana z życiem społeczno-kulturalnym 
i aktywnością religijną polskich Tatarów. Początkowo – w la-
tach 1997–2003 – treści tatarskie znalazły się w audycji dla 
mniejszości narodowych i grup etnicznych oraz Polaków na 
Wschodzie pt. „Sami o sobie”. W magazynie pod redakcją Je-
rzego Kaliny każda społeczność – w zależności od liczebności 
– otrzymała swój czas antenowy i limit emisji w miesiącu. Ta-
tarom przypadło w udziale 5 minut, raz w miesiącu2. Program 
„Sami o sobie” emitowany był na białostockiej antenie TVP 
raz tygodniu (w niedzielny poranek) i trwał pierwotnie około 
30 minut3. W roku 1999 długość audycji została zwiększona 
do 7 i pół minuty miesięcznie, co było możliwe dzięki usu-
nięciu części niemieckiej, której realizację przejąć miał – do 
czego jednak nie doszło – ośrodek TVP w Olsztynie. Reali-
zacją felietonów tatarskich w „Sami o sobie” zajął się Józef 
Wierzba, który następująco wspominał początki pracy: 

„To był zupełny przypadek, bo wcześniej zajmowałem się 
Polakami na Wschodzie. (…) W kwietniu 1997 przygo-
towałem program z Bohonik, znanego ośrodka muzuł-
mańskiego i tatarskiego na Podlasiu, z jednego z naj-
większych świąt muzułmańskich Kurban Bajram. I wtedy 
też nawiązałem kontakt z podlaskimi Tatarami. (…) 
Pamiętam, że wtedy szybko zmontowałem kilkudzie-
sięciosekundowy materiał do programu informacyjnego 
«Obiektyw» (…), którego emisja była tego samego dnia. 
Powstał również kilkuminutowy felieton do magazynu 
(…) «Sami o sobie»”.

Po zakończeniu nadawania programu „Sami o sobie” J. 
Wierzba rozpoczął we wrześniu 2003 roku wydawanie wła-
snego magazynu poświęconego wyłącznie Tatarom. Otrzy-
mał nazwę „Podlaski Orient”, która miała akcentować zwią-
zek z regionem oraz wskazywać istotną rolę dziedzictwa 
kulturowego tej mniejszości. Program tatarski od początku 
realizowany był w bardzo skromny sposób, w oparciu wyłącz-
nie o materiały zrealizowane w terenie (audycja nie posiada-
ła studia ani też prezentera). „Podlaski Orient”, w zamyśle 
twórcy, miał mieć charakter informacyjno-publicystyczny. J. 
Wierzba starał się bowiem połączyć ideę programu mniej-
szościowego dla Tatarów z szerszą koncepcją zakładającą 
edukowanie widzów poprzez przekazywanie im rzetelnej 
wiedzy o życiu społeczności. Na początku, ze względu na 

1 Szerzej: M. Łyszczarz, Polscy Tatarzy w podlaskich mediach publicz-
nych [w:] „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2 / 2018 (w druku).

2  Tatarom przysługiwało ponadto dodatkowe (13.) wydanie w grudniu, 
które było podsumowaniem wydarzeń mijającego roku. 

3  W 2000 r. magazyn „Sami o Sobie” w TVP Białystok wydłużono do 40 
minut. 

jej długość, audycja była ograniczona do jednego tematu 
przewodniego. Po kilku latach, gdy wydłużono czas emisji, 
realizatorzy mogli pozwolić sobie na przygotowanie dwóch 
felietonów4. Wizję „Podlaskiego Orientu” w następujących 
słowach wspominał jego pierwszy redaktor: 

„Tatarzy nawet na Podlasiu są rozproszeni, wspólnota 
potrzebuje takiego programu. Chciałem też, żeby ten 
program oglądali mieszkańcy Podlasia. Im więcej będą 
wiedzieć o Tatarach, tym lepiej. W przypadku nietatar-
skich widzów chodziło mi nie tyle o suchą informację do-
tyczącą tego, co się tam aktualnie wydarzyło, lecz o to, 
żeby widzowie mogli oswoić się z tą mniejszością. Dla-
tego też kwestie oczywiste dla Tatarów cierpliwie tłuma-
czyliśmy, aby ludzie z zewnątrz, którzy nie znają Tatarów 
mogli je zrozumieć. Na tym polega publicystyka”.

W sierpniu 2010 roku, w związku z odejściem na emery-
turę J. Wierzby, wydawanie programu, decyzją ówczesnej 
dyrektor Agnieszki Romaszewskiej-Guzy, przejął Dariusz Sza-
da-Borzyszkowski. Nowy redaktor miał odmienną koncepcję 
realizacji programu, zależało mu bowiem na bardziej publicy-
stycznym charakterze magazynu, który mógłby w większym 
stopniu popularyzować tatarskość wśród widzów. D. Szada-
-Borzyszkowski następująco tłumaczy przejście od programu 
„dla mniejszości” do programu „o mniejszościach”: 

„Zależało mi na tym, aby przesunąć ciężar z informacji 
w kierunku publicystyki. Chciałem, żeby ten program 
miał mniej informacyjny charakter, żeby był bardziej 
żywy i atrakcyjny także dla nietatarskiego widza, które-
go nie interesują aż tak bardzo relacje z życia wspólnoty. 
Chciałem po prostu zaciekawić Tatarami”. 

Oprócz modyfi kacji koncepcji programu, D. Szada-Bo-
rzyszkowski zmienił również jego nazwę na „Tatarskie wie-
ści”, wyjaśniając ten krok następująco: 

„Chciałem być uczciwy wobec Wierzby. Wiedziałem, że 
formuła moich programów będzie inna niż jego. Nie mo-
głem fi rmować tego, co on wymyślił. Chciałem się skupić 
na wątku popularyzatorskim, publicystycznym, odsze-
dłem od kroniki wydarzeń z życia wspólnoty. Trzeba było 
zatem zmienić nazwę. To była wyłącznie moja decyzja”. 

We wrześniu 2011 roku, w okresie kierowania TVP Biały-
stok przez A. Romaszewską-Guzy, nastąpiło drastyczne ob-
cięcie dotacji, którą ośrodek otrzymywał z funduszy pocho-
dzących z abonamentu. Dyrektorka, szukając oszczędności, 
postanowiła wówczas zdjąć z anteny programy dla mniejszo-

4  W r. 2010 usunięto dodatkowy program podsumowujący rok, w za-
mian za co wydłużono Tatarom czas antenowy pozostałych audycji 
(ostatni program J. Wierzby z 11 lipca 2010 r. trwał 9 minut i 18 se-
kund).
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ści litewskiej, rosyjskiej, tatarskiej i romskiej. Na wznowienie 
emisji audycji „Tatarskich wieści” – pomimo protestów zgła-
szanych przez organizacje tatarskie oraz Radę Programową 
TVP Białystok5 – trzeba było czekać ponad rok (od sierpnia 
2011 r. do września 2012 r.). W kwietniu 2015 roku zarząd re-
gionalnego Oddziału Telewizji Polskiej w Białymstoku podjął 
decyzję o zakończeniu współpracy z D. Szadą-Borzyszkow-
skim. Ówczesny dyrektor Grzegorz Sawicki zaprosił wówczas 
do siedziby telewizji delegację Tatarów, w skład której weszli 
działacze Związku Tatarów RP (Jan Adamowicz, Artur Kono-
packi i Lilla Świerblewska), aby omówić przyszłość progra-
mu. Tatarzy stanęli w obronie dotychczasowego wydawcy 
i zaproponowali kompromis. Audycję miała prowadzić osoba 
ze społeczności Tatarów we współpracy z D. Szadą-Borzysz-
kowskim, który miał zostać konsultantem technicznym. Dro-
gą do polubownego wyjaśnienia kwestii osoby prowadzącej 
„Tatarskie wieści” mogłoby być przejęcie produkcji programu 
przez zewnętrzny podmiot związany z Tatarami. Dyrektor nie 
zgodził się jednak na zaproponowane rozwiązania.

W maju 2015 roku program „Tatarskie wieści” został prze-
kazany Agnieszce Giełażyn-Sasimowicz. Pierwsza audycja 
przygotowana przez nową wydawczynię została wyemitowana 
14 czerwca 2015 roku (trwała 10 minut i 17 sekund). Pomimo 
zmiany osoby prowadzącej audycję, miejsce i czas „Tatarskich 
wieści” w bloku programów dla mniejszości są od wielu lat ta-
kie same. A. Giełażyn-Sasimowicz pozostawiła po poprzedniku 
nazwę i czołówkę magazynu, tłumacząc to tym, że: 

„Widzowie się przyzwyczajają, program ma wyrobioną 
markę i szkoda to likwidować. Wychodzę z założenia, że 
poprawia się rzeczy złe. «Tatarskie wieści» były i są do-
brym programem, więc nie ma potrzeby zmiany. Uzna-
łam jednak, że czas którym dysponuję pozwala mi na 
zwiększenie liczby felietonów w magazynie. Kiedyś był 
jeden 6-7 minutowy, ja natomiast realizuję co najmniej 
dwa 5-minutowe wątki, czasem nawet trzy krótsze, jeżeli 
dostanę kilka dodatkowych minut”. 

Wraz z przyjściem A. Giełażyn-Sasimowicz nastąpiła 
przede wszystkim istotna zmiana dotycząca charakteru pro-
gramu. W związku z tym, że wydawczyni pracuje również 
w redakcji „Obiektywu”, materiały tatarskie częściej emi-
towane są w paśmie informacyjnym. Programy w znacznie 
mniejszym stopniu opierają się na reportażu, nie mają zatem 
już tak mocnego zacięcia publicystycznego, jak w przypadku 
D. Szady-Borzyszkowskiego. Konstatację tę potwierdzają sło-
wa A. Giełażyn-Sasimowicz: 

„Kiedyś to raczej z programu tatarskiego czasem coś 
trafi ało do pasma informacyjnego. Teraz wątki tatarskie 
pojawiają się w «Obiektywie» niezależnie od «Tatarskich 
wieści». Przykładem może być chociażby ostatnia spra-
wa bulwersująca społeczność lokalną Kruszynian i oko-
licznych wsi, związana z planami budowy kurzej fermy”.

W lutym 2018 roku nastąpiła zmiana realizatora progra-
mu tatarskiego. A. Giełażyn-Sasimowicz została zastąpiona 

5  Por. Uchwała nr 1/2011 r. z 27.09.2011 r. Rady Programowej TVP3 Biały-
stok w sprawie niedostatecznego fi nansowania Oddziału, uniemożliwia-
jącego realizację misji telewizji publicznej; Stanowisko Rady Programo-
wej TVP3 Białystok z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie niedostatecznego 
fi nansowania Oddziału, w szczególności w zakresie środków na realiza-
cję programów mniejszości narodowych i etnicznych. Cyt. za: http://
bialystok.tvp.pl/17412868/rada-programowa (dostęp: 10.12.2018).

przez Joannę Wasilewską (dziennikarkę współpracującą już 
wcześniej z D. Szadą-Borzyszkowskim) oraz Mikołaja Waw-
rzeniuka. Pomimo kolejnej reorganizacji charakter audycji nie 
uległ jak dotąd większym zmianom: zachowano nazwę, infor-
macyjny charakter programu oraz jego miejsce w ramówce. 
„Tatarskie wieści” zostały jednak skrócone (do 7–8 minut), co 
skutkowało koniecznością ograniczenia liczby poruszanych 
wątków do jednego lub maksymalnie dwóch oraz zastąpie-
nia autorskiego reportażu wywiadami z osobami, które brały 
udział w relacjonowanym wydarzeniu. Obok kroniki wydarzeń 
w programie przygotowywanym obecnie przez J. Wasilewską 
oraz M. Wawrzeniuka wiele miejsca poświęcono promocji 
tatarskiego dziedzictwa kulinarnego, którego niestrudzoną 
propagatorką jest Dżenneta Bogdanowicz. Skrócenie „Tatar-
skich wieści” w pewnym stopniu zostało zrekompensowane 
przez – zrealizowane po raz pierwszy – wydanie specjalne, 
które w całości poświęcono pożarowi gospodarstwa agro-
turystycznego „Tatarska Jurta” w Kruszynianach. Program, 
wyemitowany 11 maja 2018 roku, trwał ponad 17 minut i był 
najdłuższym w 15-letniej historii audycji.

PROBLEMATYKA TATARSKA W PAŚMIE 
PUBLICYSTYCZNYM I INFORMACYJNYM
Kwestie związane z życiem mniejszości tatarskiej okazjonal-
nie prezentowane są również w reportażach oraz paśmie 
informacyjnym „Obiektywu”. W dziedzinie dłuższych form 
publicystycznych niedościgłym wzorem przez wiele lat był J. 
Wierzba. Pierwszy wydawca programu tatarskiego w paśmie 
mniejszościowym jest autorem wielu reportaży poświęco-
nych Tatarom, które emitowano zarówno w białostockiej te-
lewizji regionalnej, jak i na kanałach ogólnopolskich6. Kulisy 
ich powstania wyjaśnia J. Wierzba: 

„Kręciliśmy w pierwszej kolejności zdjęcia do «Podla-
skiego Orientu», bo to było najważniejsze i najbardziej 
istotne. Podstawową zasadą było zrobić, jak najwięcej 
ujęć do tego programu. (…) Zawsze było tak, że jadąc 
w teren wracałem z dużą ilością materiału, który mu-
siałem niemiłosiernie ciąć, żeby wykroić kilka minut 
do «Podlaskiego Orientu». Dlatego też powstawały 
reportaże, żeby móc wykorzystać to bogactwo (…). 
Pojawiały się nieraz «nadwyżki» ujęć, do których dora-
białem tzw. dokrętkę i w ten sposób miałem materiał 
fi lmowy, np. na 10-, a nawet 25-minutowy felieton czy 
reportaż. Bywało też odwrotnie. Przygotowywałem dłuż-
szą publikację telewizyjną poświęconą Tatarom, a przy 
okazji «wygospodarowywałem» materiał do «Podlaskie-

6  Józef Wierzba poświęcił polskim Tatarom szereg reportaży m.in. „Ta-
tarski «Buńczuk»” (występy zespołu w ramach 40-lecia MGW w Bia-
łymstoku, 2001; 25:07); „Podążali za Polską... Jubileusz gminy muzuł-
mańskiej w Białymstoku” (2001, 19:54); „Między Kurbanem a Nowym 
Rokiem” (zwyczaje świąteczne w Bohonikach i Białymstoku, 2002, 
14:54); „Tatarskie klimaty” (występ zespołu „Buńczuk” w białostoc-
kim WOAK, 2005, 19:25); „Tatarzy o Janie Pawle II” (wspomnienia, 
2005, 13:21); „80 lat Muzułmańskiego Związku Religijnego” (2006, 
19:00); „Meczety i mizary” (zabytki w Bohonikach i Kruszynianach, 
2006, 14:57); „Polscy Tatarzy” (wystawa „Tatarzy RP” w Muzeum Hi-
storycznym w Białymstoku, 2006, 12:12); „Tatarskie rody” (wystawa 
„Tatarzy RP” w MH w Białymstoku, wspomnienia Marii Aleksandro-
wicz-Bukin i Jana Sobolewskiego, postać Aleksandra Sulkiewicza, 
2006, 12:30); „Wyznawcy islamu” (80. lecie MZR, Modlitwa o Pokój 
i Sprawiedliwość na Świecie w Kruszynianach, 2006, 11:31); „Na ta-
tarskim pograniczu” („Orienty Sokólskie”, 2008, 25:00). Opracowanie 
własne na podstawie analizy prywatnego archiwum Józefa Wierzby.
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go Orientu». (…) W TVP3 były samodzielne okienka re-
portażowe i można było wyemitować materiał. Czasem 
Warszawa coś zamawiała i puszczała w paśmie rozłącz-
nej «Dwójki». Nie było to jednak nic stałego. Od czasu do 
czasu udawało się coś puścić. Często decydował przypa-
dek, dziura w ramówce się pojawiła, coś wypadło i moż-
na było wsadzić na to miejsce reportaż”. 

Obecnie TVP Białystok produkuje znacznie mniej dłuż-
szych form publicystycznych. Wiąże się to nie tylko z przej-
ściem na emeryturę w roku 2010 J. Wierzby, który poprzez 
reportaże realizował pasję dokumentacyjną i popularyzował 
wiedzę o Tatarach. Doniosłe znaczenie mają tu zmiany funk-
cjonowania stacji i konieczność dostosowania się do nowych 
warunków fi nansowania produkcji. Media publiczne, które 
realizują ustawowy obowiązek misji, a zarazem walczą o jak 
najwyższy poziom oglądalności, musiały dostosować się 
do zmieniających się realiów – stale malejących wpływów 
z abonamentu oraz presji ze strony podmiotów komercyj-
nych. Istotę tego procesu wyjaśnia Adam Jakuć, który w la-
tach 2006–2013 był dziennikarzem i prezenterem programu 
„Obiektyw” w TVP Białystok: 

„Kiedyś reportaże były dość często. Po pierwsze były 
pieniądze na dłuższe formy, po drugie Józef Wierzba 
lubił robić reportaże. Teraz media ewoluują w kierunku 
skrótowości. Nie mamy możliwości wysłania ekipy na kil-
ka dni zdjęciowych, czas antenowy też nam się skurczył, 
bo jest coraz droższy, cenny komercyjnie. Znakiem czasu 
jest też to, że ludzie chcą teraz oglądać szybkie i dyna-
miczne formy jak w kinie akcji. Oczywiście są też widzo-
wie o tradycyjnych gustach, którzy chcą oglądać dłuższe 
formy, którzy ich poszukują. Dla nich stworzono kanały 
tematyczne. Niestety ambitne programy regionalne i et-
niczne nie mają jak dotąd takiej swojej platformy”. 

W ostatnich latach miejsce reportażu zajęły relacje z cy-
klicznych imprez folklorystycznych. W roku 2014 D. Szada-
-Borzyszkowski, we współpracy z J. Wasilewską, opracował 
ponad dwudziestoczterominutową relację z przebiegu do-
rocznych uroczystości sabantuj, na które przyjechali Tatarzy 
z Polski i zagranicy. Dwa lata później o połowę krótszy fe-
lieton dokumentujący kolejną edycję festiwalu w Kruszynia-
nach przygotowała A. Giełażyn-Sasimowicz. Ponadto widzo-
wie TVP Białystok w relacjach z corocznych edycji Podlaskiej 
Oktawy Kultur mogli oglądać występy tatarskiego zespołu 
„Buńczuk”. Ważne miejsce w ramówce regionalnego Oddzia-
łu Telewizji Polskiej zajmuje codzienny studyjny program 
publicystyczny „Gość Obiektywu” (do stycznia 2017 r. pod 
nazwą „Rozmowa dnia”). Gośćmi tej około dziesięciominu-
towej audycji byli również Tatarzy: dwukrotnie Dżenneta 
Bogdanowicz, która zapraszała widzów na kolejną edycję, 
wspomnianej już, imprezy plenerowej sabantuj w Kruszynia-
nach (program emitowany 5 sierpnia 2016 r. oraz 18 sierpnia 
2017 r.); Artur Konopacki – wraz z Grzegorzem Czerwińskim 
– omawiał przebieg obrad Międzynarodowej Konferencji Na-
ukowej „Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich 
i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.)” (13 listopada 2014 
r.); Bronisław Talkowski opowiadał o ukończeniu budowy 
Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich 
w Kruszynianach (15 października 2013 r.).

Największą oglądalnością w TVP Białystok, podobnie 
zresztą jak w przypadku innych regionalnych nadawców pu-
blicznych, cieszy się pasmo informacyjne, w którym repor-

terzy poruszają wszystkie ważne kwestie związane z Podla-
siem. Niejednokrotnie wydarzenia bezpośrednio związane 
z Tatarami mają na tyle istotną wagę, że prezentowane są 
w serwisie „Obiektywu” – w formie około dwuminutowych 
felietonów – co niewątpliwie przekłada się na zwiększoną 
możliwość dotarcia do widzów zainteresowanych tą proble-
matyką. Ostatni tego typu przypadek dotyczył uroczystości 
przekazania buńczuka społeczności tatarskiej, którą zorga-
nizował w Bohonikach Związek Tatarów RP, w ramach ob-
chodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości (28 października 2018 r.). Informacje o Tatarach i ich 
aktywności – w dużej mierze dzięki staraniom A. Giełażyn-
-Sasimowicz – od kilku lat pojawiają się dosyć często i syste-
matycznie. Wyemitowane zostały m.in. relacje z kongresów 
MZR przybliżające problemy tego związku wyznaniowego, 
sprawa uboju rytualnego i protesty organizacji ekologicznych 
przeciwko tradycyjnym praktykom religijnym podczas świę-
ta Kurban Bajram w Bohonikach, wizyta brytyjskiego księcia 
Karola na Podlasiu w 2010 roku, a także prace komisji mini-
sterialnych, odpowiadających za realizację polityki państwa 
wobec mniejszości. Redaktorzy „Obiektywu” poświęcali rów-
nież uwagę przypadkom wandalizmu i bezczeszczenia miejsc 
kultu religijnego Tatarów, a także wyznawców islamu sku-
pionych wokół Ligi Muzułmańskiej. Ekipa TVP Białystok re-
lacjonowała ponadto festiwale kulturalne i mniejsze imprezy 
przygotowywane przez Tatarów (Muzułmański Związek Reli-
gijny, Związek Tatarów RP, Fundację Tatarskie Towarzystwo 
Kulturalne, Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich 
w Kruszynianach) m.in. coroczne relacje ze święta sabantuj 
w Kruszynianach. Na antenie wielokrotnie promowane były 
tatarskie produkty kulinarne. Dziennikarze „Obiektywu” go-
ścili w gospodarstwie „Tatarska Jurta” i fi lmowali proces two-
rzenia specjałów kuchni tatarskiej. Wspomina o tym A. Jakuć: 

„Myślę, że udało nam się zachęcić ludzi do tego, ażeby 
pojechali do Kruszynian i spróbowali wyjątkowych tatar-
skich potraw kulinarnych. (…) Nasze materiały w paśmie 
informacyjnym były stosunkowo krótkie, mówiliśmy tyl-
ko o najważniejszych wydarzeniach, w o wiele większym 
stopniu oddawaliśmy głos liderom społeczności tatar-
skiej. Często zapraszaliśmy muftiego Tomasza Miśkiewi-
cza. Staraliśmy się też, aby nasze treści były jak najbar-
dziej przystępne, aby każdy widz wiedział o co chodzi, 
nawet wtedy gdy nie ma pojęcia o Tatarach i nigdy 
wcześniej nie oglądał «Tatarskich wieści». Najważniejszy 
był dla nas walor informacyjny i poznawczy. To nie były 
materiały dla Tatarów, jak ma to miejsce w paśmie mniej-
szościowym, lecz o Tatarach dla wszystkich”. 

Zdaniem moich rozmówców związanych zawodowo z TVP 
Białystok Tatarzy generalnie nie mieli uwag do programu 
„Obiektyw”. Problematyka tatarska w paśmie informacyjnym 
nie pojawiała się zbyt często, z reguły nie były to też treści 
kontrowersyjne. O pewnym wyjątku od tej reguły wspomina 
jednak A. Jakuć: 

„Pamiętam, że kilka lat temu w ramadanie wyemitowa-
liśmy w «Obiektywie» materiał dotyczący tego, w jaki 
sposób Tatarzy poszczą. Spodobało się to «Panoramie» 
w telewizyjnej «Dwójce». Dla Warszawy nasz – i tak krót-
ki materiał – okazał się za długi. Redakcja «Panoramy» 
materiał pocięła i puściła fragment, w którym wypowiedź 
jednej z Tatarek została wyjęta z kontekstu. Ta osoba 
zadzwoniła potem do nas z żalem, że jej słowa zosta-
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ły przeinaczone. Chodziło tam o taką delikatną kwestię 
dotyczącą tego, że w ciągu dnia w islamie zakazane są 
zbliżenia małżeńskie. TVP2 przedstawiła tę wypowiedź 
w sposób sugerujący, jakoby Tatarka żaliła się, że w ra-
madanie musi zachować wstrzemięźliwość seksualną. To 
było bardzo niesmaczne. Jako redakcja «Obiektywu» po-
czuliśmy się wykorzystani”.

OPINIE DZIENNIKARZY TVP BIAŁYSTOK 
DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ZE 
SPOŁECZNOŚCIĄ POLSKICH TATARÓW

W ramach przeprowadzonych badań jakościowych osoby re-
alizujące program tatarski emitowany w paśmie dla mniej-
szości w TVP Białystok zostały poproszone o ocenę współ-
pracy ze społecznością Tatarów na przestrzeni minionych 
lat. Dziennikarze telewizyjni, z perspektywy zewnętrznych 
obserwatorów, z dużą dozą sympatii wspominali swoje do-
świadczenia. Twórca „Podlaskiego Orientu” podkreślał przy-
jazną atmosferę i niezwykłą otwartość Tatarów. Dla J. Wierz-
by najważniejsze było to, że: 

„Społeczność tatarska akceptowała to, co robiliśmy. War-
to podkreślić to, że udało nam się tak dobrze współpra-
cować. Nie każdy w paśmie mniejszościowym miał tyle 
szczęścia. (…) Byłem zresztą w stałym kontakcie m.in. 
z panią Haliną Szahidewicz i panem Janem Sobolewskim. 
Bardzo ważne było wsparcie ze strony liderów społeczno-
ści. Po dziś dzień jestem im wdzięczny za pomoc. W tej 
pracy trzeba było mieć jednak dużo pokory i cierpliwo-
ści, bo ludzie na Podlasiu nie są zbyt słowni. Zdarzało mi 
się zmieniać plany w ostatniej chwili, aby dostosować 
się do Tatarów. W żaden sposób nie zmienia to jednak 
mojej oceny. To są naprawdę sympatyczni i szczerzy lu-
dzie. Ja się bardzo do nich przywiązałem, realizowanie 
«Podlaskiego Orientu» było dla mnie przyjemnością. (…) 
Dziękuję Tatarom, którzy współuczestniczyli w powsta-
waniu wspólnych dzieł, w magazynie «Sami o Sobie», 
«Podlaskim Oriencie»; felietonów i reportaży, emitowa-
nych w białostockim ośrodku i ogólnopolskich pasmach 
TVP. Trochę nostalgicznie o tym mówię, z żalem za tym, 
co już nigdy nie powróci”. 

Następca J. Wierzby na stanowisku redaktora programu 
tatarskiego – D. Szada-Borzyszkowski – podkreślał z kolei, że 
dla jakości programu kluczową kwestią była ścisła współpra-
ca z Tatarami podczas realizacji „Tatarskich wieści”. Dzienni-
karz twierdzi przy tym, że: 

„Otwarcie programu na Tatarów jest konieczne i przy-
nieść może pozytywne skutki. Od początku starałem się 
współpracować z Arturem Konopackim, który nie dość, 
że aktywnie działał w Związku Tatarów RP, to jeszcze 
jako naukowiec wspierał mnie merytorycznie. Kiedy zaję-
liśmy się promowaniem tatarskiego dziedzictwa kulinar-
nego mogłem liczyć na pomoc Dżennety Bogdanowicz 
i Marii Radeckiej z Supraśla. (…) Podziwiam Tatarów za 
nieobojętną postawę w momencie wybuchu kryzysu na 
Ukrainie w 2014. Ta mała społeczność potrafi ła okazać 
solidarność i zaangażować się w pomoc Tatarom krym-
skim. Kiedy przyjechali na Podlasie pierwsi uchodźcy 
z Krymu, ten międzynarodowy konfl ikt stał się także 

naszą lokalną sprawą. Jako dziennikarze jesteśmy wraż-
liwi na niesprawiedliwość. W związku z tym, że państwo 
polskie odmówiło ochrony uchodźcom z Krymu, wiedzia-
łem, że mam obowiązek wstawić się za tymi ludźmi”. 

D. Szada-Borzyszkowski wspomina ponadto, że do redak-
cji TVP Białystok przychodziły listy, w których Tatarzy pisali, 
co im się w programie podobało i co chcieliby w przyszłości 
zobaczyć: 

„Bardzo mnie cieszył ten odzew. Tatarzy podrzucali nam 
na bieżąco propozycje tematów do magazynu. Dzięki 
temu mogłem zająć się tym, co było dla nich ważne, 
a dla ogółu widzów interesujące”. 

A. Giełażyn-Sasimowicz, która obecnie realizuje „Tatarskie 
wieści” podkreśla natomiast, że stara się pozostawić Tatarom 
jak najwięcej swobody w doborze problematyki. Wydawca ma 
świadomość, że program jest ważny dla kreowania pozytyw-
nego wizerunku mniejszości. Tatarzy mają zatem wpływ na to, 
jakie treści znajdą się w audycji. Dziennikarka stwierdza: 

„Ja tylko organizuję kamerę i dopinam szczegóły wy-
jazdu. Jadę tam, gdzie zostanę zaproszona. Nie jestem 
Tatarką, zatem nie wiem, co się dzieje wewnątrz społecz-
ności. Mogę pojechać i zrobić materiał tylko wtedy, gdy 
Tatarzy chcą, żebym przyjechała, i przekażą mi informa-
cję o konkretnym wydarzeniu. Wtedy też mam pewność, 
że zależy im, aby powiedzieć o tym w programie. (…) 
Niestety nie wygląda to tak, jak chciałbym, żeby wy-
glądało. To ja muszę często zabiegać o przekazanie do-
kładnych informacji o wydarzeniu. Mam świadomość, że 
przez to nie o wszystkim mogłam się dowiedzieć”.

* * *

W artykule wykorzystano materiał dźwiękowy i wizualny 
z lat 2013–2018 dotyczący mniejszości tatarskiej, który znaj-
duje się w archiwum cyfrowym białostockiego Oddziału Te-
lewizji Polskiej7. Autor miał również możliwość korzystania 
ze zbiorów prywatnych redaktora Józefa Wierzby. Cennym 
źródłem danych jakościowych, odnoszących się do proble-
matyki związanej z realizacją programów dla mniejszości 
narodowych i etnicznych, było sześć wywiadów eksperckich 
przeprowadzonych z reporterami związanymi z podlaskim 
oddziałem Telewizji Polskiej (Agnieszką Giełażyn-Sasimowicz 
– 9 kwietnia 2016 r., Adamem Jakuciem – 9 kwietnia 2016 r., 
Dariuszem Szadą-Borzyszkowskim – 10 kwietnia 2016 r. oraz 
Józefem Wierzbą – 16 maja 2016 r.8) oraz z Arturem Konopac-
kim – przedstawicielem społeczności polskich Tatarów, a za-
razem działaczem Związku Tatarów RP i członkiem Komisji 
Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych (23 
maja 2015 r. oraz 10 kwietnia 2016 r.). Badania empiryczne zo-
stały zrealizowane w ramach prac nad wystąpieniem wygło-
szonym podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologiczne-
go, odbywającego się pod hasłem: „Solidarność w czasach 
nieufności” (Gdańsk, 14–17 września 2016 r.).

Michał Łyszczarz 

7 Archiwalne programy TVP Białystok udostępniane są na stronie 
internetowej ośrodka. Por. https://bialystok.tvp.pl (dostęp: 10.12.2018).
8 Szerzej w: M. Łyszczarz, Serca zostawili na stepach, dusze oddali Polsce 
(wywiad z dziennikarzem TVP Józefem Wierzbą) [w:] „Rocznik Tatarów 
Polskich”, s. 2, t. IV (XVIII) / 2017, s. 203-224.
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PROBLEMY Z ŻONAMI 
Chociaż Święta Księga islamu, Koran, mówi: „[…] żeńcie 
się z kobietami, które wybierzecie: z dwoma, trzema albo 
czterema. Jeśli jednak boicie się, że nie zdołacie zachować 
wobec nich sprawiedliwości, wówczas żeńcie się tylko z jedną 
lub z tą, którą zawładnęły wasze prawice. To będzie bar-
dziej odpowiednie, abyście uniknęli niesprawiedliwości”1, to 
polsko-litewscy Tatarzy właściwie wcale nie korzystali z tej 
możliwości. Nie wdając się w rozważania teologiczno-praw-
ne, stwierdzić należy, że posiadanie więcej niż jednej żony, 
nigdy nie było dla muzułmanów obowiązkowe. Mało tego, 
wielu uczonych twierdziło (i wciąż pewnie twierdzi), że jeśli 
mężczyzna chce zachować zdrowy rozsądek i mieć spokojną 
rodzinę, to powinien trzymać się jednej kobiety.

Co ciekawe, zachowała się opowieść o powstaniu w XV 
wieku Sorok Tatarów, tatarskiej wioski na Litwie. Podobno 
wielki książę Witold zezwolił Tatarom na wielożeństwo, aby 
spłodzili jak najwięcej potomstwa. Tym sposobem czterech 
braci – każdy z czterema żonami – miało po dziesięciu sy-
nów i założyło wspomnianą wioskę, której nazwa oznacza 
właśnie Czterdziestu Tatarów (po litewsku Keturiasdešimt 
Totorių)2. Wielożeństwo Tatarów miał jakoby wychwalać 
niejaki Michalon Litwin (ok. 1490–1561, Michalonus Litu-
anus, Michalo albo Michajło Lituanus, według niektórych 
historyków identyfi kowany jako Michał Tyszkiewicz, poseł 
litewski do Tatarów perekopskich, lub Wacław – Wencław? 
– Mikołajewicz, jeden z sekretarzy wielkiego księcia Witol-
da) w swoim traktacie De moribus Tartarorum, Lituanorum 
et Moschorum (O obyczajach Tatarów, Litwinów i Mosko-
witów), powstałym prawdopodobnie około roku 1550. Za-
pewne jednak nie chodziło mu o Tatarów z Litwy i Korony, 
ale o tych, zamieszkujących w stepowych ułusach, z Krymu 
i Powołża. O naszych bowiem pisał wielki pisarz Józef Igna-
cy Kraszewski (1812–1897): „[…] Tatarowie […] Zastoso-
wawszy się do miejsca, obyczajów naszych, zniósłszy między 
sobą prawie zupełnie wielożeństwo niestosowne do klimatu 
i okoliczności miejscowych, do praw powszechnych; ledwie 
tylko praktykami religijnemi różnili się od innych mieszkań-
ców kraju”3. 

Wtórował mu Józef Jaroszewicz (1793–1860), profesor pra-
wa krajowego na Uniwersytecie Wileńskim: „Zachowało się 
podanie między samymi Tatarami naszymi, jakoby ich przod-
kom, jeśli który nie mógł mieć żony ze swego narodu, z Li-
tewkami żenić się, a dzieciom z takich związków zrodzonym, 
wiarę ojców wyznawać dozwolono, zastrzegając tylko, aby 
się od wielożeństwa wstrzymali, co też w niezmienny wszyst-
kich litewskich Tatarów, zmieniło się obyczaj”4. Kilkadziesiąt 
natomiast lat później Julian Talko-Hryncewicz (1850–1936), 
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, stwierdził: „Wszyscy 
Tatarzy, nawet zamożniejsi, byli jednożenni. Na to wpływa-
ło oprócz niezamożności współżycie z chrześcijanami i brak 
początkowy kobiet mahometanek; małżeństwa z chrześcijan-
kami mogłyby nie tolerować wielożeństwa. Potem już prawo 
miejscowe obowiązywało do jednożeństwa. Syrokomla przy-

1 Koran, tłum. M. Çaxarxan Czachorowski, Białystok 2018, sura 4, ajat 
3. 

2 https://exploretrakaivilnius.lt/pl/dwory-i-parki/meczet-z-cmenta-
rzem-w-sorok-tatarach (dostęp: 21.12.2018).

3 J.I. Kraszewski, Wilno od początków jego do roku 1750, Wilno 1841, t. 
3, s. 157.

4 J. Jaroszewicz, Obraz Litwy pod względem jej cywilizacyi, od czasów 
najdawniejszych do końca wieku XVIII, Wilno 1844, t. 1, s. 95-96. 

tacza wypadek, jak jeden Tatar, wychodźca ze wsi Niemieży, 
w XVII w. pojął drugą żonę na Wołyniu, wówczas współwy-
znawcy go instygowali w grodzie na gardło jako przestępcę”5.

Wynikałoby z tego, że w kwestiach małżeńskich pol-
ska społeczność tatarska wyznania muzułmańskiego nie 
odbiegała od reszty mieszkańców Polski. Jednak znalazło 
się coś, co wzbudziło urzędowy niepokój już w pierwszych 
latach istnienia odrodzonej Rzeczypospolitej. Dotychczas 
nasi muzułmanie – jako obywatele rosyjscy – podlegali pod 
względem religijnym pod Taurydzki Muzułmański Zarząd 
Duchowny w Symferopolu na Krymie, a w Imperium Ro-
syjskim posiadanie przez muzułmanina kilku żon nie było 
czymś zakazanym. Polskie władze obawiały się, aby z tego 
właśnie powodu nie dochodziło do przechodzenia na islam. 

W roku 1925 Komisja Wniosków Ustawodawczych dla 
Ziem Wschodnich przy Prezydium Rady Ministrów powołała 
podkomisję wyznaniową, która na kilkakrotnych posiedze-
niach w marcu, kwietniu oraz maju tegoż roku rozpatrywała 
ustawodawstwo obowiązujące w województwach nowo-
gródzkim, poleskim i wołyńskim, okręgu administracyjnym 
wileńskim i powiatach grodzieńskim, wołkowyskim, biało-
stockim, bielskim i sokólskim województwa białostockiego. 

5 J. Talko-Hryncewicz, Muślimowie, czyli tak zwani Tatarzy litewscy, 
Kraków 1924, s. 42-43.

Fotokopia pisma z wnioskami podkomisji wyznaniowej.
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Opracowane następnie przez Komisję zestawienia i wnioski 
dotyczące „Stanu prawnego w dziedzinie wyznań wedle 
ustawodawstwa obowiązującego na Ziemiach Wschodnich”, 
Prezydium Rady Ministrów przesłało 24 czerwca do Mini-
sterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego „[...] 
z prośbą o zajęcie stanowiska i spowodowanie dalszych kro-
ków dla zużycia opracowanych materjałów”.

W części VII, dotyczącej przepisów prawnych odnoszą-
cych się do wyznania muzułmańskiego (w oryginale „maho-
metańskiego”), zapisano: 

Przepisy, dotyczące wyznania mahometańskiego, zawarte 
są w tomie IX Zbioru Praw Ros. w art. 905–910, w tomie XI 
cz.1 w art. 1342–1415 i w tomie X cz. 1 w art. 79, 80, 82–95, 
98, 245, 1161 i 1338.

Wskazane przepisy pozostają dotychczas w Polsce prze-
ważnie martwą literą; jest więc naglącą potrzebą wprowa-
dzić je w życie. Do tego wystarczy rozporządzenie Ministra 
W.R. i O.P.; nie powinno tylko ono zmienić powyższych prze-
pisów ponadto, co wynika z samego faktu powstania pań-
stwa polskiego. Należy więc utworzyć Mahometański Zarząd 
Duchowny w Warszawie,lub/ Wilnie, lub Słonimie (zamiast 
takiego zarządu w Symferopolu), mianować Muftiego przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek ministra W.R. i O.P. 
(ew. z liczby kandydatów, wskazanych przez przedstawicieli 
ludności), innych zaś duchownych mianować na przedsta-
wienie Muftiego (art. 1360–1383 ).

Przepisy obowiązujące pozwalają mahometanom na 
wielożeństwo. Jest rzeczą sporną, czy prawo to, jako niewy-
wołujące dotychczas komplikacyj należy wprost uchylić. Po-
nieważ jednak wobec braku u nas nowoczesnego prawa mał-
żeńskiego, coraz częściej zdarzają się z powodu zatargów 
małżeńskich przechodzenia na inne wyznania, jest rzeczą 
możliwą, że po zorganizowaniu hierarchii mahometańskiej, 
ludzie zaczną przechodzić na mahometanizm, by przez to 
otrzymać możność nowego ożenienia się nawet przed ukoń-
czeniem rozwodu z pierwszą żoną. Wobec tego należałoby, 
być może to prawo wielożeństwa ustawowo ograniczyć np. 

do tych tylko osób, które się w religii mahometan urodziły, 
a więc są rzeczywistymi, a nie urojonymi mahometanami.

Można się zastanawiać, co oznaczają słowa z punktu 
trzeciego: Przepisy obowiązujące pozwalają mahometanom 
na wielożeństwo. Czy chodzi tu o przepisy religijne, czy też 
cywilne, będące pozostałością prawodawstwa rosyjskiego, 
a sankcjonujące muzułmańskie wielożeństwo? Przecież 
w tym okresie nie było jeszcze „[...] u nas [tzn. w Polsce] 
nowoczesnego prawa małżeńskiego”, nie istniała też zorga-
nizowana, jednolita struktura gmin muzułmańskich. Warto 
tu zwrócić uwagę na drugi punkt powyższego pisma: o po-
trzebie utworzenia Mahometańskiego Zarządu Duchowne-
go. Rzeczywiście, kilka miesięcy później (28 i 29 grudnia 
1925 roku) odbył się w Wilnie pamiętny Wszechpolski Zjazd 
Delegatów Gmin Muzułmańskich, który powołał do życia 
Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tworzenie stanu prawnego nie było widać łatwe, bowiem 
dopiero w roku 1936 powstał Statut MZR. Zgodnie z nim do 
obowiązków imama należało m.in. udzielanie ślubów (VII 
§ 30.1.1.). Imam prowadził także, jeżeli zostało mu to po-
wierzone, akta stanu cywilnego, zgodnie z przepisami pań-
stwowymi (VII § 30.2.). Ślub religijny miał więc pełne kon-
sekwencje cywilnoprawne. Mało tego: Najwyższe Kolegium 
Muzułmańskie było pierwszą i ostatnią instancją sprawy 
o nieważność lub rozwiązanie małżeństwa – przy zachowa-
niu przepisów prawa państwowego (III § 14.). Wszechpol-
ski Kongres Muzułmański miał wydać, po uprzednim 
uzgodnieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, stosowne przepisy o postępowaniu w spra-
wach małżeńskich. Niestety, jedyny przedwojenny kongres 
MZR obradował w roku 1938 i zapewne nie zdołał tego już 
uczynić. Stwierdzić wszelako należy, że obawy szanownej 
podkomisji odnośnie wzmożonego przechodzenia na islam 
w celu zawierania kolejnych związków małżeńskich, się nie 
potwierdziły.

Musa Czachorowski 

Swietłana Czerwonnaja

NA ARTYSTYCZNYM NIEBOSKŁONIE (1)  
Twórczość Alfi ji Iljasowej (Sargin) zajmuje niezwykłe miej-
sce w historii sztuki Tatarstanu: miejsce osobne, prawie bez 
stycznych z pracami jej rówieśników, przedstawicieli star-
szych i młodszych pokoleń współczesnych artystów. W rze-
czywistości, występują tu jednak zarówno pewne styczno-
ści, jak i głęboko ukryte związki: nazwisko Alfi ji Iljasowej 
nie pojawiłoby się na artystycznym nieboskłonie Tatarsta-
nu, gdyby wcześniej, długo przed jej urodzeniem, nie zabły-
snęła gwiazda Bakiego Urmancze – pierwszego tatarskiego 
artysty, który opanował sztukę odtwarzania w malarstwie, 
grafi ce i rzeźbie, nie realności („natury”), a efemerycznej 
fantazji, marzenia, wymysłu. Gdyby na tym nieboskłonie już 
od końca lat 60. nie pulsowało malarstwo Ildara Zaripowa; 
gdyby nie błądzący w zaczarowanym świecie „talizmanów” 
Achsan Fatchutdinow; jeśli obok nie stałby jej starszy men-
tor Rustem Kildibekow – artysta najwyższej dobroci i mą-
drości; gdyby, w końcu, nie byłoby wokół niej tak silnego 
kręgu twórczego – swoistej międzynarodówki od Jakucji do 
Karelii, która formowała się na daczach Związku Twórców 
ZSRR i RSFRR w Czeluskińskiej i Senieży.

Nawet będąc razem ze swoimi rówieśnikami, poprzed-
nikami, a teraz już i kontynuatorami, Alfi ja umyka przed 
bezpośrednimi kontaktami, jakby szybowała w niedosię-
głej dali. Na tle sztuki zaangażowanej lat 90. jej twórczość 
wydawała się praktycznie apolityczna, a zew delikatnego 
fl etu, oplatający muzykalnością jej liryczne płótna, nigdy 
nie był podobny do hałasu dzwonów. Kiedy zaś żar na-
miętności w sztuce ludowej wygasł już prawie do końca, 
do chłodnej ciszy i bezruchu – wtem okazało się, że kruche 
i czułe dłonie artystki, która nie brała udziału w żadnej par-
tii ani ruchu politycznym, mogą zbudować – tak, właśnie 
zbudować – z rzuconych, grubo ciosanych desek, przypo-
minających o przeoranych szczelinami ścianach bydlęcych 
wagonów wysyłanych na wschód eszelonów, o poletkach 
i zagonach, do których gnano deportowanych ludzi – po-
mnik bratniemu narodowi – Tatarom Krymskim, dokumen-
talnie odtwarzając poszczególne sceny, malarskie „ob-
razki”, rozrzucone po stacjach-etapach niezakończonej, 
ciągle trwającej „wielkiej drogi”, między deskami, gotowy-
mi ze śmiertelnym zgrzytem zgnieść ich i na zawsze po-
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grzebać. I wzniosła ten pomnik nie w czasach liberalnych, 
otwartych dla dyskusji, tolerancyjnych dla za i przeciw, ale 
w roku 2014, co już chyba nie wymaga komentarza (jak to 
się mówi: no comments).

Zwykle artystów dzieli się na dwie podstawowe gru-
py: aktywnych działaczy, ukierunkowujących się na kie-
rownictwo (warsztatu, szkoły, związku twórczego, całej 
artystycznej gałęzi) i pustelników, zamkniętych w swych 
warsztatach, których nie interesuje nic poza sztuką. A do 
jakiej grupy zaliczylibyśmy Alfi ję Iljasową? Nie mogę sobie 
wyobrazić jej w obliczu „odpowiedzialnego lidera”, „etato-
wego wodza” lub urzędnika od sztuki – przede wszystkim 
widzę w niej przepięknego artystę. Jednocześnie poraża 
mnie zakres jej inicjatyw społecznych, jej śmiałych i intere-
sujących projektów wystawowych, wydawniczych i innych, 
z których większość wymaga niezwykłego samozaparcia, 
pracy nie na wła-
sny rachunek, ale 
dla innych – prawie 
pełnego rozpusz-
czenia twórczego 
„ja” w kolektywnej 
strukturze.

Bardzo trudno 
wpisać Alfi ję w hie-
rarchię wartości, 
w stratygrafi ę sza-
nowanych autory-
tetów, w chresto-
matyczną siatkę 
znanych nam ga-
tunków i rodzajów 
sztuki, w paradyg-
mat nowych i trady-
cyjnych kierunków 
i stylów. Sama nie 
wiem, czy jej płótna 
i kartony malowane 
olejem i temperą, zdobione akrylem tkaniny, rysunki, lito-
grafi e, prawie monochromatyczne, a czasem iluminowane 
wyrazistym kolorem „przenośne” (kinetyczne?) kompo-
zycje, mogę nazwać dziełami malarstwa, grafi ki, dekora-
cjami, szamaiłami, instalacjami, czy może, rzeczywiście, 
„koczującymi zwitkami” (nazwa wymyślona przez nią 
samą dla dużego, kolektywnego projektu wystawowego) 
– „chabarami”, na których zapieczętowane są znaki hi-
storycznej pamięci ludzkości. Nie jestem też pewna, czy 
można nazwać te obrazy portretami (choć motywy antro-
pomorfi czne są w jej kompozycjach zaznaczone wyraź-
nymi cechami indywidualnymi, a w niektórych obliczach 
żeńskich, cudownym sposobem, pojawiają się rysy auto-
portretowe); przykładami gatunków historycznego, byto-
wego lub animalistycznego; pejzażami, choć, zapewne, 
„dyszą” historią i przedstawiają bliską i daleką przeszłość 
– to sceny z codziennego życia – statecznego, czarujące-
go w swej archaiczności, nietkniętego procesami globali-
zacji ludowego bytu; bogactwa królestw zwierząt i przy-
rody – kosmosu ziemskiego i niebiańskiego. A wszystko 
to wiecznie podlegające czarodziejskim metamorfozom, 
przeplecione swobodnymi i śmiałymi fantasmagoriami. 
Obnażona natura w kompozycjach Iljasowej to nie kla-
syczne francuskie „Nu” czy niemiecki „Akt”, które z pod-
rzędnego materiału stały się samodzielnym gatunkiem 
w europejskiej tradycji modernistycznej, a symbol za-

słoniętego pancerzem niewinności piękna nietykalnego 
ludzkiego ciała.

W jej kompozycjach występuje namacalna fabularna 
kanwa i osnowa, ale gdyby nazwać je ilustracjami, to są 
heurystycznymi obrazami do jeszcze nienapisanych powie-
ści i nowel, niewymyślonych ballad i baśni, niewydrukowa-
nych książek.

Krąg twórczych zainteresowań artystki najbliższy jest 
spektrum mitologicznemu, włączając w nie motywy mu-
zułmańskie i antyczne, mitologię chrześcijańską i pogań-
ską, folklor turkijski, ugrofi ński, słowiański i innych naro-
dów Europy, Azji i Afryki. Nie jest to wszakże mitologia 
oparta na badaniu przekazów narodów świata, ale swoista 
kreacja, gdyż artystka tworzy własne, nowe legendy na 
skrzyżowaniach gwiezdnych trajektorii mitologii klasycz-
nych. Nadając postaciom wzięte stamtąd imiona (Mariam, 

Madonna, Josuf, Ru-
sałka, Pegaz, Ak 
Bure) śmiało wy-
chodzi poza grani-
ce związanej z tymi 
imionami kanwy li-
terackiej i ikonogra-
fi i skojarzeniowej.

Istnieje silna po-
kusa, aby wpasować 
twórczość Alfi ji Ilja-
sowej w szeroki pa-
radygmat współcze-
snej sztuki religijnej 
– nie świątynnej 
(materializowanej 
w przedmiotach wy-
maganych w sank-
tuariach albo dzia-
łaniach praktyki 
kultowej: ołtarzy lub 
ikonostasów katolic-

kich kościołów i prawosławnych cerkwi; ikon – thanków 
z dekoracji buddyjskich dakkanów; modlitewnych dywa-
ników – namazłyków wzbogacających wnętrza meczetów, 
jak i rzeźbionych minbarów i rozwieszonych na ścianach 
szamaiłów). Sztuki przenikniętej duchem mistyki, rozwi-
jającej się w wizualnej przestrzeni niczym nieustanne po-
szukiwanie Boga w okrążającym nas wszechświecie i we 
własnej duszy, jak naprężony wewnętrzny dialog między 
człowiekiem a Bogiem, jak modlitwa zwrócona ku niebu. 
Tak, to będzie najtrafniejsza defi nicja głębokiego sensu 
twórczości Alfi ji Iljasowej: jest mistrzynią współczesnej 
sztuki religijnej, formującej się na nowej fali desekularyza-
cji kultur artystycznych, powrotu świadomości społecznej, 
w szczególności powstawania inteligencji twórczej, która 
przeszła przez wszystkie kataklizmy wojowniczego obra-
zoburstwa i bezbożności XX wieku aż do odrodzenia pod-
staw światopoglądu teistycznego.

Po pierwsze, nie jest pewne, czy w danym przypadku 
mowa jest o tradycyjnych podstawach światopoglądu re-
ligijnego (wśród Tatarów, oczywiście, muzułmańskiego), 
czy też o rzeczywistej modernizacji związanej z progre-
sem intelektualnym i poczuciem wewnętrznej wolności 
nieskrępowanej żadnymi dogmatami artysty. Po dru-
gie, czy jest zasadniczo możliwa taka modernizacja bez 
uszczerbku dla istoty światopoglądu religijnego? Czy nie 
okaże się niechybną deformacją podstaw wiary, a muzuł-

Alfi ja Iljasowa (Sargin) – tatarska gwiazda na artystycznym nieboskłonie i jej dzieła.
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mańscy salafi ci (fanatyczni zwolennicy 
„prawdziwej”, starej religii) – staną się 
bida (niedopuszczalną innowacją, ska-
żeniem sedna religii)? I wreszcie, czy 
możemy określać sztukę współczesną, 
przenikniętą duchem modernizacji tra-
dycji i swobodą interpretacji postulatów 
religijnych (a właśnie w tym kierunku 
rozwija się twórczość Alfi ji Iljasowej), 
organiczną częścią ogólnego renesansu 
religijnego z przełomu wieków XX i XXI 
– albo wręcz przeciwnie: odstąpieniem 
od religii, a co najmniej od tradycyjnych 
wierzeń przodków?

W związku z powyższym, trudno unik-
nąć wątpliwości co do tego, jak głęboko 
artystka zagłębia się w żywioły religijnej 
mistyki. Jest przecież wychowana przez 
szkołę radziecką i w pełni opanowała 
podstawy myślenia naukowo-krytycz-
nego, nie wspominając też o szerokich 
horyzontach, zapasie wiedzy, erudycji 
fi lozofi czno-estetycznej i praktycznym 
zdrowym rozsądku. Być może to tylko 
gra, artystyczna maskarada, wyszukane 
przedstawienie, a w rzeczywistości ist-
nieje określony dystans, oby jak najkrót-
szy i nieokraszony autorską ironią, między tym, w co Alfi ja 
może wierzyć, a boskimi komediami i boskimi tragediami, 
które rozgrywają się w jej dziełach z olbrzymią emocjonal-
ną pasją (należy tu wspomnieć obrazy: Obrócenie, Zaćmie-
nie księżyca, Siedem aniołów).

Pośród tych pytań i wątpliwości, główną kwestią zapew-
ne pozostaje, jeśli tak można powiedzieć, przynależność 
artystycznej twórczości Alfi ji Iljasowej do współczesnej 
sztuki muzułmańskiej. Dla wielu, związek ten (a przynaj-
mniej głębokie wewnętrzne sprzężenie) wydaje się oczywi-
stym. Rozalia Szagiejewa napisała we wstępie do jedynego 
dotychczas albumu monografi cznemu poświęconemu Ilja-
sowej, że „wzbogaciła ona język współczesnej sztuki ta-
tarskiej całym zbiorem mitologicznych obrazów wziętych 
z z Koranu i hadisów”, a wykreowany przez nią świat „jest 
przyjmowany jako nieskończony tekst Koranu, szum wielu 
tekstów”. I wreszcie, że dąży do „sprzężenia całego na-
ładowanego energią imienia Allaha świata z holistycznie 
branym bytem ludzkości”1. Według mnie, w rzędzie po-
wyższych określeń, najtrafniejsze jest to podpowiedziane 
przez nieposzlakowaną intuicję badaczki – zwrot, który wy-
rwał się prawie niechcący – „szum wielu tekstów”. Rzecz 
właśnie w tym, że twórczość Iljasowej jest „naładowana 
energią” nie tylko imienia Allaha, że w jej „religijnym” ma-
larstwie i grafi ce rozwija się złożony skryty dialog, nieogra-
niczony ekumenicznym aliansem trzech wielkich religii 
monoteistycznych (judaizmu, chrześcijaństwa i islamu), 
a włączającym rodzime i nieznane głosy zapomnianych 
przodków i dalekich od świata turkijsko-muzułmańskiego 
„współbraci w rozumie”, którzy tworzyli kiedyś najwięk-
sze królestwa swych pogańskich i antycznych bóstw. Tu, 
rzeczywiście, odczujemy „szum wielu tekstów” – oddech 
przeróżnych źródeł kultur i tradycji.

Zdaje się, że nie utkano jeszcze takiej sieci, w którą 
można by złapać tę złotą rybkę – artystkę Alfi ję Iljasową – 

1 Шагеева Р., Альфия Ильясова, Казань, 2004. c.[1]. 

każda z komórek systemowej klasyfi kacji jest dla niej albo 
zbyt wąska, albo niezapełniona, półpusta.

Wielu badaczy próbowało (i nie zawsze bez sukcesów) 
sformułować, oznaczyć werbalnie, znaleźć ten nurt w sztu-
ce współczesnej, ten „styl” czy też artystyczny blok, w któ-
ry dałoby się wpisać twórczość mistrzyni. „Alfi ja Iljasowa – 
jak pisze Rozalina Szagiejewa – to artysta postmodernizmu, 
łącząca prymitywizm z dozą stylizacji archaicznej”2. Julduz 
Nigmatullina tworzy dla Alfi ji odrębną szufl adkę w diapa-
zonie tak zwanej „pozycji 0” w paradygmacie „spóźnionego 
modernizmu” umieszczonej pośród kontynuatorów łuczy-
stów, których „wyobrażenie o naturalnej «światłości» przed-
miotów […] pogłębia się poprzez religijne przedstawienie 
człowieka jako «sługi Allaha», fosforyzującego odblaskiem 
boskiego piękna; o boskim świetle, przenikającym w przed-
mioty świata realnego i w nich się odbijającym”3. Dina 
Ahmetowa poświęciła twórczości Iljasowej nie tylko wiele 
ciepłych i dobrych słów, ale także bardzo głębokich i sub-
telnych przemyśleń o fi lozofi cznych i mitologicznych korze-
niach jej sztuki, o splotach kulturowych tradycji Wschodu 
i Zachodu4. Wciąż jednak nie ma wątpliwości, że Alfi ja Il-
jasowa jest „kolejnym, bardzo barwnym przedstawicielem 
prymitywizmu w malarstwie kazańskim”5.

Wszystkie te porównania są, w pewnej mierze, spra-
wiedliwe i mają swoje podstawy, a co najważniejsze, są 

2 Ibidem.
3 Нигматуллина Ю.Г., «Запоздалый модернизм» в татарской ли-

тературе и изобразительном искусстве, Казань, 2002, с. 21–22, 
40–41, 64.

4 Ахметова Д.И., Проблема стилевого многообразия в ситуации 
современной художественной культуры, Казань, ИЯЛИ им. Г. Иб-
рагимова АН РТ, 2014, с. 144–145.

5 Ахметова Д.И., Стилистика примитива в изобразительном искус-
стве Татарстана // Истоки и эволюция художественной культу-
ры тюркских народов. Выпуск первый. Материалы Международной 
научно-практической конференции, посвященной 150-летию со дня 
рождения педагога-просетителя, художника Ш.А. Тагирова (Казань, 
17–18 апреля 2008 г.), Казань, ИЯЛИ АН РТ, Издателтьство «За-
ман», 2009, с. 260.



28

WYDARZENIA I INFORMACJE

niezbędne dla orientacji wśród skomplikowanych skrzy-
żowań sztuki nowoczesnej – w skali światowej, krajowej 
i w specyfi ce tatarskiej. Problem tkwi jednak w tym, że 
Alfi ja Iljasowa (najbardziej chyba ze wszystkich żyjących 
artystów Tatarstanu, też często niejednoznacznych, cały 
czas ewoluujących, niepoddających się zaszufl adkowaniu, 
niepozwalających położyć swe dzieła w prokrustowe łoże 
któregoś z poszczególnych kierunków lub stylów arty-
stycznych) w magiczny sposób wyślizguje się z systemu 
defi nicji, lekko, swobodnie, jakby grając z nami w chowa-
nego („nie mówcie tak ani nie, nie nazywajcie czarnego 
ani białego”), przelatuje, przepływa z jednego świata do 
innego, przekracza wszystkie umowne granice gatunków 
i kategorii. W ogóle nie jest podobna do artystów (ja-
kich wielu w okresie postradzieckim), którzy rzucają się 
z jednej skrajności w drugą, demonstrując swoje zdolno-
ści pracy w każdym stylu (np. tworząc kompozycje abs-
trakcyjne, kaligrafi czne tugry, dekoracyjne geometryczne 
arabeski, naiwne łubki w duchu Henriego Rousseau albo 
Niko Pirosmaniego, portrety psychologiczne i płótna hi-
storyczne albo ilustracje książkowe według wszelkich pra-
wideł i kanonów akademickich – a wszystko to, w zasa-
dzie, jednocześnie), delektując się estetyczną omnifagią 
kultywowaną w środowiskach twórczych oswobodzonych 
już od cenzury poprzedniej epoki, ideologicznego tabu 
i ograniczeń tematycznych. Charakter działań twórczych 
Alfi ji, ustalający się już w latach 90., odznacza się statecz-
nością i rozpoznawalnością. Jej malarska i grafi czna manie-
ra i repertuar tematyczno-fabularny zawiera wewnętrzną 
nieustanność, wierność ideałowi i, być może, nawet pewną 
powtarzalność niektórych metod twórczych.

Nie bez przyczyny zwraca na to uwagę Dina Ahmetowa. 
„W specyfi cznym systemie malarskim artystki – pisze – mo-
żemy zauważyć określoną metodologię: rozwinięcie ośrod-
ka przedmiotowego tylko w płaszczyźnie płótna [chodzi 
o brak głębokiej perspektywy], wyrazistość lakonicznych 
sylwetek, plastycznie miękkich studiów form i miarową 
uroczystość rytmów ruchu i statyki póz ludzi i zwierząt. 
Iljasowa ściśle przestrzega swoich kanonów w wyobraże-

niach fi gur: głowa i tułów są zazwyczaj 
en face, czasem w trzech czwartych 
obrotu, nogi natomiast w profi lu. Pro-
porcje postaci są, z reguły, skrócone, 
a wszystkie kształty skrajnie uprosz-
czone aż do schematyzmu”6. Rzeczy-
wiście, może się wydawać, że przecho-
dząc w swych malarskich i grafi cznych 
fantazjach od jednego tajemniczej 
persony do drugiej (Mariam zrywają-
ca owoc, Jusuf, Nocą, Białe ubrania, 
Zmęczony anioł, Święty dzień, Fatima), 
artystka jakby przebiegała po różańcu 
sakralnych zaklęć i modlitw, którego 
paciorki uderzają pięknem proporcjo-
nalności, podobieństwa do siebie, jed-
nakowością drogocennego materiału 
nanizanego na jedną nić.

To wielka zasada muzułmańskiej es-
tetyki i całej sztuki islamu, określana 
w języku arabskim terminem timasul, 
mająca korzenie w określającym wszel-
kie wyobrażenia i przedstawienia po-
jęciu tamsil (liczba mnoga – tamasil), 
a oznaczająca podobieństwo, zbież-

ność, standardowość, symetrię, adekwatność, prawie peł-
ną wizualną identyczność jednych przedstawień (wzorów, 
fi gur ornamentalnych, przedmiotów przyrody ożywionej 
i nieożywionej, motywów roślinnych, zoomorfi cznych i an-
tropomorfi cznych) do drugich – podobnych, analogicznych 
i stworzonych według tego samego kanonu. Niewątpliwie 
Iljasowa przestrzega tych zasad, być może nie zawsze świa-
domie, ale intuicyjnie, będąc z samej swej natury artystką 
muzułmańską – Musawwir, jak to określa szariat, używa-
jąc dla tego jedno z przepięknych imion Allaha, oznacza-
jącego „twórcę”, a także sam sens profesji artysty i jego 
obowiązek (al-iltizam) nieustannego powtarzania w po-
dobnych do siebie reprodukcjach boskie twory formujące 
i zapełniające wszechświat. Jednakże, przestrzegając tych 
pryncypiów (czy też, jeśli ich przestrzega), Alfi ja jednocze-
śnie je łamie, będąc bowiem mistrzem sztuki współczesnej 
(contemporary art epoki postmodernistycznej), bezwarun-
kowo oddaje pierwszeństwo indywidualnemu początkowi, 
niepowtarzalności każdego heurystycznego odkrycia, nie-
mającego sobie podobnych. U jej aniołów, białych wilków, 
ognisto-czerwonych lampartów, złotych lwów, mężczyzn 
i kobiet nazwanych biblijnymi i koranicznymi imionami lub 
słowami, które określają ich status i historyczne i legen-
darne role (Carewna, Narzeczona, Rusałka) – występuje 
zawsze specyfi czna delikatność, ból, nadzieja, rozpacz, 
żywa dusza. Nawet jeśli mają jednakowe, skrócone propor-
cje, twarze i fi gury en face, a nogi z profi lu – są to prak-
tycznie postaci uformowane w ścisłych ramach ikonografi i 
sztuki staroegipskiej.

Oczywiście, mamy tu elementy „stylizacji archaicznej”, 
ale między źródłami dla wzorowania się lub autorskiej in-
terpretacji, do których zwraca się Alfi ja Iljasowa i jej twór-
czość, formująca się w dziwnym czasie przełomu XX i XXI 
wieków, starego i nowego tysiąclecia, leży cała wieczność 
napełniona ludzkimi pasjami, pożarami dawnych i nie-

6 Ахметова Д.И., Проблема стилевого многообразия в ситуации 
современной художественной культуры, Казань, ИЯЛИ им. Г. Иб-
рагимова АН РТ, 2014, с. 144.
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dawnych historycznych tragedii, świtami nowych czasów 
z ich humanistycznymi ideałami. Porównanie dwóch z jej 
obrazów – Mariam zrywająca owoc (1992) i Aisza w sadzie 
(1993) – o podobnej podstawie fabularnej, może być swo-
istą metaforą, która wskazuje na priorytet indywidualnego 
i niepowtarzalnego początku nad mnogością podobieństw 
(tamasul) w sztuce Alfi ji Iljasowej: Mariam wyciąga rękę, 
aby zerwać z drzewa cudowny owoc – okrągłą, szkarłat-
ną i świetlistą kulę. Aisza, która już zerwała owoc w swym 
sadzie, podnosi do ust złote jabłko. Czy jest to podobień-
stwo (tamasul)? – na pewno. Ale jabłka są różnego koloru 
i odmiennego smaku i, podobnie jak świat, przedstawio-
ne pragnienie kobiety, aby zerwać dojrzałe jabłko, mające 
mnóstwo głębokich, ukrytych znaczeń i alegorii, w każ-
dym przypadku dzieła sztuki współczesnej nabiera niepo-
wtarzalnego, indywidualnego odcienia specyfi cznego, per-
sonalnego pragnienia, radości, nadziei, zaspokojenia – nie 
ma w tym świecie niczego jednakowego.

Dystans (nie zawsze ironię, ale też nie zawsze magię 
hipnozy i oczarowania) między malunkami, rysunkami, 
przezroczystymi jednobarwnymi czy iluminowanymi kolo-
rowym blaskami litografi ami, stworzonymi na przestrze-
ni ostatniej ćwierci wieku, a źródłami jej natchnienia, 
wpisujących się w światową historię sztuki określa sam 
charakter postmodernistycznego artystycznego myślenia 
twórcy 

Źródeł natchnienia artystki jest zbyt wiele, aby wymie-
nić wszystkie. Na pierwszy plan wysuwa się ludowy pry-
mitywizm, łubki, świat zewnętrznie uproszczonych, ale 
w gruncie rzeczy wcale nie prymitywnych obrazów, które 
kojarzą się z rysunkami dziecięcymi, twórczością ludo-
wą i profesjonalnym prymitywizmem artystycznym. Przy 
pierwszym spojrzeniu na obraz Iljasowej Rusałka (2000) 
przypomina się Marc Chagall, jego sny, biblijne legendy, 
czarodziejskie loty maleńkich fi gur pozbawionych ziem-
skiego przyciągania. Ale ten – nawet nie prawdziwy, ale 
umowny „Chagall”, istniejący jako źródło inspiracji w du-
chu prymitywizmu, swoisty punkt orientacyjny wśród 
sztuki awangardowej – w malarstwie Iljasowej staje się in-

nym, „tatarskim”. Gęste, kolorowe maźnięcia, zamienione 
w gwiazdy, kwiaty czy turbulencje podwodnego królestwa, 
padają na nas nie z dalekiego Witebska, Zurichu czy Pary-
ża, ale z całkiem innej, kazańskiej historii.

Wielu badaczy zwraca uwagę na dekoracyjny charak-
ter barwnych płócien Iljasowej, czasem wyodrębniając 
nawet dekoratywizm jako główny kierunek jej twórczości, 
jednocześnie odkrywając w niej punkty styczne z łuczy-
zmem oraz innymi nurtami rosyjskiej awangardy począt-
ku XX wieku. Wspominają o tym, co od dzieciństwa Alfi ja 
doświadczała w pracowni Rustema i Marii Kildibekowych, 
gdzie główne miejsca zajmowały gobeliny – majstersztyki 
dekoracyjnego tkactwa i kobiernictwa. Płaszczyznowy sys-
tem wyobrażeń – projekcji – szerokie i donośne kolorowe 
pasy, kontrastowe wobec siebie (na przykład: pąsowego 
nieba, błękitnego, kryształowego jeziora i ciemnozielonej 
ziemi na obrazie O zachodzie, 1995; turkusowego nieba 
i pomarańczowej pustyni na obrazie Jusuf, 1995), w pełnej 
mierze odpowiadają estetyce dekoratywizmu, jeśli uznamy 
istnienie takiego kierunku we współczesnym malarstwie 
sztalugowym.

W obliczu heroiny obrazu Poetka (2003), nietrudno do-
strzec echa egzotycznych miraży Paula Gauguina, w czym 
pomaga zarówno płaskość i lakoniczność wyobrażeń, 
barwna faktura, dźwięczność kolorystycznych akordów 
(czerwona suknia, smagłe ciało, czarne włosy, złote pier-
ścionki), jak i przedmiotowy anturaż okrążających poetkę 
„dżungli” i formujących jej portret komponentów (cienkie 
ręce z długimi palcami, ogromne oczy o migdałowatych 
kształtach). Wydaje się, że jest tu kontynuowany (Aha oe 
feii?, 1892), zarówno w werbalnej, jak i wizualnej formie, 
dialog wielkiego Gaugaina, wyprowadzony przez niego 
z głębi socjalnych i psychologicznych stosunków między-
ludzkich w czysto dekoratywną płaszczyznę i zatrzyma-
ny w napływających na siebie falach lokalnych barwnych 
plam, w muzyce potoczystych sylwetek, w idealnym cha-
rakterze obrazu, jednocześnie podobnego do wyszukane-
go europejskiego gobelinu i pysznego wschodniego ko-
bierca.

Dekoratywność w obrazach 
i grafi kach Iljasowej realizuje się 
w kształtach „kwiatowych mo-
tywów”, roślinnych i astralnych 
ornamentów, którymi tak bogata 
jest tatarska twórczość ludowa, 
przede wszystkim haft, a także ju-
bilerstwo, wzornictwo mozaikowe 
z kolorowej skóry, rzeźba i malar-
stwo w drewnie, rzeźba w kamie-
niu. Jej płótna zajmują całe rajskie 
sady – sploty cudownych traw, 
liści, poskręcanej łoziny i szcze-
gólnie lubianych i rozpoznawal-
nych motywów tulipana i kwia-
tów, niepodobnych do niczego 
z ziemskiej fl ory. Całe wodospady 
mrugających niebiańskich świa-
teł podnoszących się z ziemi ku 
górze i spadających z powro-
tem, błyskających na czarodziej-
skiej płaszczyźnie dekoratywnej, 
w malarskich „dżunglach”, będąc 
frywolną wariacją baśniowych ta-
tarskich lasów (urmanlar) i oto-
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WSPOMNIENIA (23)  

UNIWERSAŁ
Wertując gazety z radością, która wypełniła mą duszę wspa-
niała mowa Czelebiego Dżihana i entuzjastyczny artykuł 
Sabriego, na pierwszej stronie „Milletu” z niepokojem za-
uważyłem tekst pierwszego Uniwersału Ukraińskiej Rady, 
sygnowanego podpisem komisarza wojennego Petlury. 
Gdy w ostatnich zdaniach przeczytałem: „Północna część 
guberni taurydzkiej wraz z powiatami: Melitopol, Berdiansk 
i Dniepr włączone zostają do Ukrainy. Natomiast półwysep 
krymski pozostawia się Krymianom”, z całego serca urado-
wałem się i z wdzięcznością wspomniałem Hruszewskiego, 
ponieważ dotrzymał słowa. Z tą radością nie mogłem dłu-
żej wytrzymać w domu. Ogoliłem się, zmieniłem ubranie 
i natychmiast poszedłem do Czelebiego Dżihana. 

ROZMOWA Z CZELEBIM DŻIHANEM
Tym razem uściskaliśmy się z Czelebim Dżihanem serdecz-
niej niż zwykle. Pogratulowałem mu wspaniałej mowy, on zaś 
przywitał mnie słowami uznania za sprowadzenie na Krym 
naszych żołnierzy i skuteczne doprowadzenie do pozostawie-
nia przez Ukraińców Krymu poza granicami Ukrainy. 

Opowiedziałem mu pokrótce o mojej podróży, on zaś – 
o tym, co wydarzyło się na Krymie. Opowiedział, że prze-
jęcie przez bolszewików władzy w Piotrogrodzie wywołało 
nadzwyczajne wrażenie na Rosjanach i naszych rusofi lach. 
Fakt ten – wedle jego słów – wstrząsnął wszystkimi, zaszo-
kował wszystkich. Czelebi Dżihan stwierdził, że w związku 
z tą zmianą ożyło na Krymie na nowo zagadnienie władzy 
i zapobieżenia anarchii. Opowiedział, że ukonstytuowała 
się Rada Delegatów Ludowych, i zgodzono się, aby znala-
zło się w niej tylko kilku naszych delegatów. Komitet nasz, 
relacjonował Czelebi, doszedłszy do wniosku, że nie da się 
za pomocą tych kilku ludzi współuczestniczyć w zapewnie-

niu na półwyspie ładu i porządku, utworzył odrębny sztab 
wojskowy. 

Powiedział też, że otrzymali telegram od naszego pułku 
kawalerii, informujący, że bezskuteczne okazało się usiło-
wanie gen. Kinazewicza zawrócenia żołnierzy do Cherso-
nia. Telegram mówił, że pułk przybędzie do Akmesdżit za 
4–5 dni. W związku z tym, należało pilnie zająć się sprawą 
wyżywienia i rozlokowania żołnierzy w miastach na Kry-
mie. 

Od Czelebiego Dżihana dowiedziałem się, że moja ro-
dzina jest zaniepokojona moją przedłużającą się podróżą 
i brakiem wiadomości ode mnie. Dowiedziałem się, że oj-
ciec przebywa w Akmesdżit. Po krótkiej rozmowie na te-
mat zagadnień, które będą poruszone na zebraniu komite-
tu najbliższej nocy, pożegnałem się. Poszedłem do redakcji 
„Milletu” i tam odbyłem pogawędkę z Sabrim na temat 
sytuacji Rosji i Krymu. 

HASAN SABRI, HATIP SEJT DŻELIL 
I OJCIEC
Sabri był wesoły jak nigdy. Jego duszę wypełniała wielka 
radość, przypominał Hatiba Sejta Dżelila – kuzyna mego 
ojca. Rosja pada, płonie... To było najważniejsze. Sejt Dże-
lil ufał religii, światu islamskiemu. Sabri natomiast czerpał 
natchnienie z turkizmu, a szczególnie z Turcji. Sabriego 
bardziej niż upadek „rosyjskości” cieszyła klęska rosyj-
skiego imperializmu. Natomiast Hatip, odwrotnie czerpał 
bezgraniczną radość z klęski Rosji, z tego, że Bóg w ten 
sposób zapewnia zemstę muzułmanom. Obydwu łączyło 
wspólne przeświadczenie o upadku rosyjskiego panowa-
nia... Dla obydwu na drugim planie było zagadnienie, czy 
Krym zdoła się ocalić. Oczywiście Sabri rozumiał potrzebę 
naszych najwyższych starań w tej kwestii i całym sercem, 

czeniem dla wielu postaci (Madonna, Rusałka, Aisza 
w sadzie, Ognisty lampart, Biały Meczet w Bułgarze, Sady 
itd.) W niektórych przypadkach, szczególnie w grafi ce, 
mamy całkiem inne źródła tej dekoratywności, niemają-
ce nic wspólnego z tradycją twórczości ludowej, bardziej 
bliskie innowacjom różnorakich trendów modernizmu, 
począwszy od wiedeńskiego „Jugendstilu” po optyczne 
efekty „Op-Artu”. Gra splecionych w artystycznym cha-
osie linii, iskrzących się błyskawic, barwnych świetlnych 
wybuchów, mnożących się w nieskończoność fragmen-
tów, podobnych do mikroskopijnych odłamków rozbitego 
zwierciadła, określa nie tylko tło, ale samą materię wy-
obrażeń (żeńskich fi gur, ich odzieży, ulewy włosów, okrą-
żającego wszystko królestwa roślin), w takich kompozy-
cjach jak litografi a Na święto z roku 1993. Jeszcze bardziej 
zawężony i wyszukany obraz dekoratywizmu znajdujemy 
w czarodziejskiej zasłonie, półprzezroczystej siatce skry-
wającej twarze, ręce lub sylwetki przeświecające przez tę 
zdumiewającą grafi czną przesłonę (litografi e: Oczekują-
ce, Ak Bure, Nocny anioł).

Efekty dekoratywne stanowią czasem clou niektó-
rych kompozycji malarskich i grafi cznych. Jednocześnie, 
w twórczości Iljasowej wyodrębniamy i inne cechy charak-
terystyczne, które pozwalają mówić o jej bliskości z eks-
presjonizmem w całej jego skomplikowanej ewolucji, od 
nurtu w szkole realistycznej aż do późnego ekspresjoni-
zmu abstrakcyjnego. Zaćmienie księżyca (1992), Krążenie 
(1992), Ognisty lampart (2007), wykonane w oryginalne 
technice – akrylem na tkaninie, to obrazy wybitnie eks-
presyjne, nierozerwalnie związane z deformacją realno-
ści, rozrywem widzialnej powłoki burzami namiętności 
i strachów, wzlotów i upadków, ze wszystkimi wybuchami 
i pęknięciami rzeczywistości i spopielających ją pożarów, 
z najgłębszym sednem ekspresjonizmu jako fi lozofi cznego 
i artystycznego nurtu kultury Czasów Najnowszych.

Swietłana Czerwonnaja 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Daniel St. Czachorowski 

Zdjęcia: art16.ru 
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płomienną publicystyką zachęcał nasz lud do działania. 
Cieszył się, że udało mi się sprowadzić naszych żołnierzy. 
Ale jednak najważniejsze dla niego, ważniejsze od ocalenia 
Krymu było to, że Rosja przestała być niebezpieczna dla 
turkizmu szczególnie dla Turcji. 

Tak jak Hatip Sejt Sejt Dżelil nie wątpił, że Bóg ochroni 
Krym, i rozważania o tym uznawał za zbędne, tak Sabri nie 
dopuszczał nawet myśli, że turkizm a szczególnie Turcja 
nie ocali lub nie będzie mogła ocalić Krymu. W owych trud-
nych dniach czerpałem przyjemność z dysput z Sabrim. 
Tym razem też, chociaż miałem zamiar szybko odszukać 
ojca – pogrążyłem się w rozmowie. W końcu pożegnałem 
się z Sabrim z myślą, że spotkamy się na obiedzie. 

KIEREŃSKI NIE POWINIEN BYŁ UPAŚĆ...

Ojca nie znalazłem w hote-
lu Piotrogród, gdzie zwykł 
się wówczas zatrzymywać. 
Przypuszczając, że znajdę 
go w kafanie Millet, posta-
nowiłem tam pójść. Wszyscy 
przyjaciele i znajomi, przy-
bysze z wybrzeża – wszyscy, 
na których po drodze na-
tknąłem się, wyrażali radość 
z wiadomości o nadciągają-
cych naszych żołnierzach. 
Wreszcie w postaci sporej 
grupy dotarliśmy do kafany 
Millet. Ojciec gawędził tam 
z kilkoma przyjaciółmi. Nie 
miałem nawet czasu zapytać 
go, co słychać w domu, od 
razu zsunięto stoły. Wszyscy 
zamilkli i zaczęli mnie wypy-
tywać. Nie po raz pierwszy 
spotkała mnie taka sytuacja. 
Od początku rewolucji za-
wsze było tak, że do której 
kafany by się nie weszło, 
od razu robiono polityczny 
mityng. Wraz z dojściem 
bolszewików do władzy sy-
tuacja polityczna na Krymie 
stała się jeszcze bardziej na-
pięta – wszystko to bardzo 
interesowało naszą ludność. 
Ciekawość wszystkich sku-
piała się w jednym punkcie: jak długo bolszewicy pozo-
staną u władzy i czy Ukraińcy zdołają uchronić swoją oj-
czyznę? 

Pokrótce wytłumaczyłem, że wierzę, że w Rosji będzie 
nadal toczyć się wojna domowa i że Ukraińcy ze wszystkich 
sił starają się ochronić swoją ojczyznę... Moje odpowiedzi 
i fakt, że nasi żołnierze już nadchodzą, natchnął nadzie-
ją i uradował zgromadzonych w kafanie. Z konieczności 
pozostałem tam około godziny, a potem wyszliśmy z oj-
cem coś zjeść... Ojciec był zamyślony bardziej niż zwykle. 
Nagle odezwał się: „Kiereński nie powinien był upaść...” 
Muszę wyznać, że głęboki sens tego osądu zrozumiałem 
długo później, po wielkich cierpieniach... „Kiereński nie 
powinien był upaść...” Ani będąc na Ukrainie, ani po po-
wrocie, już na Krymie, nie przyszła mi do głowy taka myśl. 

Przed nami pulsowały tak wielkie cele, że spojrzeć wstecz 
wydawało mi się winą...

Ojciec chciał przez to wyrazić, że nie wierzy w łatwe 
odsunięcie bolszewików od władzy i uratowanie naszej oj-
czyzny...

Ojciec po rozmowie z swym kuzynem zaczął mieć więk-
sze wątpliwości, wzrósł jego brak zaufania w przyszłość... 
Do Akmesdżit przybył, aby dowiedzieć się czegoś o mnie, 
jak i po to, by lepiej zrozumieć rozwijającą się sytuację. 

Ojciec lubił Sabriego. Był zadowolony, że razem zjemy 
posiłek. W restauracji było z nami oprócz Sabriego kilku 
innych towarzyszy, ich obecność, a szczególnie Sabriego, 
jeszcze bardziej uradowała ojca. 

Był u nas zwyczaj, że młodzi nie piją alkoholu w towa-
rzystwie starszych. Mimo to Sabri, chociaż miał dla mego 

ojca wielki szacunek i sympa-
tię, poprosił ojca o pozwole-
nie i jak to miał w zwyczaju, 
wypił kilka kieliszków wód-
ki. Byłem z tego zadowolo-
ny, bo spodziewałem się, 
że Sabri, wesół i w dobrym 
humorze, będzie rozmawiał 
z ojcem bardziej ożywiony 
i w ten sposób bardziej nań 
wpłynie. Ojciec, szczegól-
nie z Sejtem Dżelilem, pół 
żartem, pół serio rozmawiał 
o bolszewikach. Opinia Sej-
ta Dżelila, że bolszewicy nie 
zdołają pozostać długo przy 
władzy, wywarła wpływ na 
ojca. 

Płomienne i pełne wia-
ry słowa Sabriego wzmogły 
ten wpływ. Słowa Ahmeda 
Ozenbaszliego, że zło, jakie 
stwarza bolszewizm w admi-
nistracji, gospodarce, kultu-
rze i jego wrogość wobec re-
ligii, przyniesie nam jeszcze 
tragiczniejsze skutki niż ca-
rat, i opinia Ahmeda, że nie 
mamy innego wyjścia, niż 
walka o ratowanie ojczyzny, 
wywarły na mym ojcu duże 
wrażenie. 

ABDURRAHIM SUKUTI
Po posiłku odprowadziłem ojca do hotelu. Chwilę zosta-
łem z nim, a następnie podszedłem do Komisji Fundacji, 
gdzie zająłem się pracą. Wtedy nadszedł mój bardzo do-
bry kolega, dawny towarzysz stambulskich i paryskich dni 
– Abdurrahim Sukuti. Abdurrahim, członek naszego Ko-
mitetu Centralnego, z powodu choroby zwykle długo nie 
przebywał w Akmesdżit, często wyjeżdżał do Kaff y albo 
do swej wsi Otuz. Kilka tygodni przed moim wyjazdem 
do Chersonia właśnie wyjechał z Akmesdżit. Dość długo 
nie widzieliśmy się. Mimo to przybycie Abdurrahima na 
rozmowę w czasie godzin pracy było nadzwyczajnym wy-
darzeniem. Mimo choroby stwierdził, że tej nocy będzie 
na zebraniu komitetu i uważa za konieczne, by, korzysta-
jąc z okazji, do chwili rozpoczęcia obrad podzielić się ze 
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mną poglądami na temat bieżącej sytuacji. Oświadczył, 
że towarzysze w Kaffi  e i cała tamtejsza społeczność wraz 
z członkami komitetów wiejskich żądają od niego infor-
macji, że wszędzie ludność bardzo interesuje się naszą 
sytuacją polityczną. 

Wiedziałem, że prawie wszyscy towarzysze żywią wobec 
mnie przyjaźń. Jednak jakże głęboka i wielka była serdecz-
ność w oczach Abdujrrahima, patrzących na mnie z bez-
graniczną sympatią, przywiązaniem i uznaniem. Kiedyś, 
gdy w Stambule przyjmowaliśmy go do naszego Stowarzy-
szenia Ojczyzna (Watan), nadałem mu, z racji małomów-
ności, przydomek Sukuti (Milczący). Mało mówił, głębo-
ko myślał, miał wiarę i charakter jak stal, zawsze potrafi ł 
wzorowo wypełnić wzięty na siebie obowiązek, miał nie-
wzruszoną wolę – nadejście takiego przyjaciela nadzwy-
czaj mnie uradowało. Pierwszy 
raz widziałem Abdurrahima tak 
zdenerwowanego i zaniepo-
kojonego... Powiedział: „Kie-
reńskiego zniszczyła decyzja 
o kontynuowaniu wojny... Bol-
szewików doprowadziła do wła-
dzy propaganda pokoju... Rosja 
ma dość wojny... Któż będzie 
walczył z bolszewikami?... Czy 
to nie bolszewicy dają dzisiaj 
masom to, czego one żądają 
i czy to nie bolszewicy pocią-
gają za sobą tłumy?... Kiereński 
nie powinien był upaść”.

Rzadko zdarzało się, by Ab-
durrahim pierwszy zaczynał 
rozmowę... Nigdy nie wyrażał 
swej opinii przed innymi. Dziś 
swą mowę zakończył opinię: 
„Kiereński nie powinien był 
upaść!” Po moim ojcu był już 
drugą osobą, od której usły-
szałem taki pogląd... Także Ab-
durrahim nie patrzył z nadzieją 
w przyszłość.

W owej chwili nie mogłem 
potwierdzić opinii Abdurrahi-
ma. Nie mogłem powiedzieć, 
że Kiereński nie powinien był 
upaść. Powiedziałem,że według 
mnie bolszewicy nie zdołają 
długo pozostać przy władzy. 
Stwierdziłem, że wybuchnie 
wojna domowa, że bolszewicy będą zmuszeni walczyć 
z Ukraińcami i innymi narodami, że dla nas niebezpieczeń-
stwo płynie nie z Rosji, ale z samego Krymu, i że jeżeli do-
brze się przygotujemy, to w tej kwestii powiedzie się nam. 
Nie przekonało go to. Nie upierał się zbytnio, ale w kilku 
jeszcze słowach wyraził swoje zaniepokojenie. Powiedzia-
łem mu w tajemnicy, że mamy nadzieję na pomoc Turcji. 
Z jego spojrzenia widać było jednak, że chociaż sercem 
jest z tego zadowolony i taką nadzieję żywi, to jego rozum 
w to nie wierzy i jest nadal zaniepokojony. 

Abdurrahim, tak jak mój ojciec, krępował się zaszcze-
pić we mnie swój brak nadziei. I więcej już nie upierał się 
przy swoich opiniach. Niejako wbrew sobie zgodził się, że 
powinniśmy podjąć intensywne przygotowania i dodał,ze 
w tym kierunku zrobi, co w jego mocy. Aby jakoś zakoń-

czyć tę trudną rozmowę, zacząłem wspominać Paryż, jak 
tam żyliśmy, dodałem refl eksję, jak płonne dziś stały się 
ówczesne nasze nadzieje. Paryż – to był bolesny temat dla 
Abdurrahima. Bardzo cierpiał, że nie zdołał dokończyć stu-
diów, ale nawet tu, na Krymie nie porzucił języka francu-
skiego i swoich książek. Mało go to jednak satysfakcjono-
wało. Miał duży talent literacki. Bardzo interesował się też 
nauką. To, że nie ukończył Sorbony, i nie zdołał pozostać 
przez kilka lat w paryskim środowisku naukowym, zżerało 
go wewnętrznie. Przypomniałem sobie jego starszego bra-
ta, który stanął był na przeszkodzie pobytowi Abdurrahima 
w Paryżu. Zapytałem o niego. Więzy rodzinne były wśród 
nas tak mocne, że Abdurrahim nie tylko nie rzekł niczego 
złego o swoim bracie, ale nawet powiedział, że – na ile 
może – pomaga mu. Zaczęli nadchodzić interesanci, więc 

musieliśmy skończyć tę 
naszą rozmowę – bardzo 
długą a równocześnie 
krótką. Rozstaliśmy się 
z myślą, że spotkamy się 
powtórnie w komitecie. 

ZEBRANIE 
W KOMITECIE
Nasze zebranie tej nocy 
było liczne. Ojciec też 
przyszedł. Mieliśmy dwa 
ważne zagadnienia do 
przedyskutowania: po 
pierwsze rozmieszczenie 
w kilku ważnych miej-
scach Krymu naszych 
przybywających żołnie-
rzy, po drugie – analizę 
naszego udziału w roz-
wiązaniu władzy na Kry-
mie. 

Przed rozpoczęciem 
dyskusji Czelebi Dżihan 
oddał mi głos, bym zło-
żył wyjaśnienia odnośnie 
sprowadzenia naszych 
żołnierzy, moich kontak-
tów na Ukrainie i ogólnej 
sytuacji... Pokrótce opo-
wiedziałem, co zrobiłem, 
widziałem, słyszałem 
i czułem... Niektórzy to-

warzysze pytali, jak silny jest ruch ukraiński. Odpowiedzia-
łem, że aby dojść do prawdziwie silnej pozycji, Ukraińscy 
potrzebują czasu, że mocno wierzą, iż wojna domowa, któ-
ra rozpocznie się w Rosji, da okazję po temu. 

Jeśli chodzi o środki, jakie powinniśmy byli podjąć od-
nośnie kwestii żołnierzy oraz działań, jakie miały zostać 
zlecone naszym lokalnym komitetom – decyzje podjęliśmy 
z łatwością.

Dżafer Sejdamet 
Tłumaczenie z jęz. tureckiego: Antoni Sarkady 

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

Archiwum Muzeum Tatarskiego w Bachczysaraju 

Staruszek z wnuczętami z osady na krymskim stepie, lata 20. XX w.
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