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„SOKÓŁ” DLA MAHMEDA
26 kwietnia br. w Sali Bankietowej „Kalinowski” w Sokółce 
odbyła się wyjątkowa uroczystość: wręczenie pamiątko-
wych statuetek laureatom plebiscytu „Sokoły 2018”. Im-
prezę prowadzili: Aneta Tumiel, redaktor naczelna „INFO 
Sokółki”, oraz Daniel Supronik ze Stowarzyszenia „Towa-
rzystwo Ziemia Sokólska”. 

Przypomnijmy, że od 22 lutego 
do 6 marca br. można było odda-
wać głosy w plebiscycie na najpo-
pularniejsze/najlepsze osoby i fi rmy 
w następujących kategoriach: Oso-
bowość, Kultura, Dobroczynność, 
Sport, Firma, Nauczyciel. Wśród 
nominowanych, ale również w gro-
nie zwycięzców nie zabrakło zna-
nych dobrze naszym czytelnikom 
tatarskich nazwisk. Wspominali-
śmy o tym w poprzednim numerze 
„Przeglądu Tatarskiego”, ale po-
wiedzmy to jeszcze raz: w kategorii 
Kultura zwyciężyła Ewa Rajżewska-
-Bieszczad i jej Stara Kamionka Sy-
nergiczne. Najlepszą fi rmą okazał 
się Zajazd u Mahmeda z Bohonik, 
prowadzony przez naszego dobrego 
znajomego Macieja Szczęsnowicza!

Zwycięzcy odebrali statuetki, upo-
minki oraz gratulacje m.in. od po- Zdobywca „Sokoła” – Maciej Szczęsnowicz.

słanki Bernadety Krynickiej i starosty sokólskiego Piotra 
Rećki. Do wyrazów uznania dołącza się również redakcja 
„Przeglądu Tatarskiego”.

Redakcja 
Fot. isokolka.eu 

Aleksander Miśkiewicz 

W GOŚCINIE U KSIĘŻY WERBISTÓW
Okazją do ponownego spotkania 
się z księżmi werbistami w Pie-
niężnie było sympozjum naukowe 
„Tatarzy w Polsce – Tatarzy na 
świecie”, które zorganizowali przy 
współudziale Katedry Socjologii 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie. Zanim jednak 
przystąpimy do jego omówienia, 
przypomnijmy w skrócie poprzed-
nie spotkanie u księży werbistów.

Po raz pierwszy przybyliśmy do 
Seminarium Duchownego Księży 
Werbistów 28 września 1985 roku, 
aby uczestniczyć w Dniu Muzuł-
mańskim w ramach Pieniężnień-
skich Spotkań z Religiami. Witał 
nas, nieżyjący już, ks. Eugeniusz 
Śliwka SVD, jeden z organizato-
rów imprezy. Ze strony polskich 
Tatarów-muzułmanów uczestniczyli 

Wśród obecnych byli m.in. prof. Grażyna Zając oraz dr Aleksander Miśkiewicz.
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w nim: por. w st. spocz. 
Dżennet Dżabagi-Skib-
niewska (zmarła w roku 
1992 na Kaukazie), Ma-
ciej Konopacki, Selim 
Chazbijewicz, od dwóch 
lat ambasador Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Ka-
zachstanie, Aleksander 
Miśkiewicz – piszący 
te słowa – oraz imam 
Mahmud Taha Żuk, re-
prezentujący Stowarzy-
szenie Jedności Muzuł-
mańskiej. Delegacji mu-
zułmańskiej towarzyszy-
li Stefan Zbadyński, fo-
tografi k-artysta z Kra-
kowa, i Jolanta Wójcik, 
przedstawicielka jednej 
z krakowskich galerii 
fotografi cznej, tworzący 
zespół przygotowujący 
na zlecenie MSZ wystawę fotografi czną dla państw 
Bliskiego Wschodu.

Ks. Eugeniusz Śliwka i wymienieni przedstawicie-
le społeczności muzułmańskiej wygłosili referaty na 
temat dialogu islamu z chrześcijaństwem na świecie, 
o muzułmańskich przepisach prawniczych, a także 
o wartościach humanistycznych polskiego orientu. 
Zebrani, w tym alumni werbiści, mogli zapoznać się 
z myślą mesjańską muzułmanów polskich, życiem 
Tatarów polskich oraz innych wyznawców islamu 
w latach 1918–1939 w Warszawie1. Spotkaniu towa-
rzyszyła wystawa Koranów ze zbiorów muzułmanów 
polskich, zwiedzono Etnografi czne Muzeum Misyj-
ne i obejrzano nakręcony przez jednego z alumnów 
fi lm o Maroku.

Wróćmy jednak do tegorocznego spotkania 
w Pieniężnie. Tym razem na zaproszenie organizato-
rów przybyło dwadzieścia sześć osób z kilku ośrod-
ków akademickich. Powitał ich rektor Seminarium 
Duchownego Księży Werbistów o. Jacek Wojcieszko 
SVD, a po jego wystąpieniu rozpoczęła się pierwsza 
część sympozjum: „Tatarzy Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego i Tatarzy Polscy w Kulturze Spotkania, 
Dialogu i Literatury”. Otworzył ją prof. Czesław 
Łapicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu interesującym referatem pt. Na tamtym świecie 
rozsądzimy się o wiarę… Chrześcijanie i muzułmanie 
w wielkim Księstwie Litewskim i Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Była w nim mowa o tolerancji re-
ligijnej, jaką cieszyli się Tatarzy w czasach Wielkie-
go Księstwa litewskiego i po Unii Lubelskiej, która 
w roku 1569 połączyła Polskę z Litwą.

Z dużą uwagą przyjęto referat prof. Joanny Kul-
wickiej-Kamińskiej, kierującej Centrum Badań Kita-
bistycznych UMK w Toruniu, o próbach przekładu 
Koranu na język polski przez młodzież fi lomacką 
Wilna w I połowie XIX wieku. Ze względu na cen-
zurę rosyjską działania te przeniesiono do zaboru 

1 Dzień Muzułmański. Pieniężnieńskie Spotkania z Religiami 
(red. E. Śliwka), Pieniężno 1985.

Sympatycznym akcentem spotkania był występ Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk”.

Dowiedzieliśmy się ze smutkiem,
że 22 kwietnia 2019 roku zmarł w Białymstoku

Czcigodny

STEFAN MUSTAFA 
MILKAMANOWICZ

pochodzący ze Słonimia (obecnie na Białorusi)
godny przedstawiciel tatarsko-muzułmańskiej społeczności,

urodzony w roku 1925.
Podczas II wojny światowej 

był żołnierzem 2 Armii Wojska Polskiego.
Odznaczony został m.in. 

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
w roku 2001 mianowany podporucznikiem WP.

Angażował się chętnie w życie 
białostockiej gminy wyznaniowej MZR,
działał też społecznie jako kombatant.

Był człowiekiem skromnym, darzonym sympatią,
oddanym naszej wspólnocie i tatarskim tradycjom.

Spoczął wśród swoich na mizarze w Bohonikach
Będzie Go nam brakowało.

Allah rahmet eylesin

Serdeczne wyrazy współczucia Najbliższym
składają

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP

członkowie 
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP

przedstawiciele
Przedstawicielstw Wojewódzkich MZR w RP
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pruskiego. Niestety, nie udało się przetłumaczyć całości 
Świętej Księgi islamu. Tłumaczenie fi lomackie znajduje się 
obecnie w zbiorach Biblioteki PAN w Kórniku. Przed laty 
miałem możliwość zapoznania się z jego treścią.

Kolejnym był referat dr hab. Beaty A. Orłowskiej z Aka-
demii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., która 
przedstawiła zebranym mieszkające tam rodziny tatarskie, 
przybyłe po wojnie z Nowogródczyzny, które tworzyły 
wielokulturową tożsamość tego miasta. Do powojennych 
dziejów Tatarów w Gorzowie Wlkp. nawiązał także dr Alek-
sander Miśkiewicz, reprezentujący Uniwersytet w Białym-
stoku, omawiając osadnictwo w północno-zachodniej Pol-
sce w latach 1945–1947.

Po mocnej kawie i słodyczach rozpoczęła się druga 
część sympozjum: „Dzieje i położenie Tatarów na Ziemiach 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, w Prusach, Rosji i krajach 
bałtyckich”. Rozpoczął ją dr Artur Konopacki z Uniwersy-
tetu w Białymstoku, który poddał dokładnym badaniom 
metryki rodzin tatarskich, głównie z czasów przedrozbio-
rowych, traktując je jako doskonałe źródła do dziejów Ta-
tarów, zarówno w Koronie, jak i na Litwie. Następnie mgr 
Krzysztof Bassara z Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie mówił o osadnictwie tatarskim w Nowych Prusach 
Wschodnich i tworzeniu się tam po trzecim rozbiorze puł-
ku tatarskiego w służbie pruskiej.

Zakończył tę część występ Tatarskiego Zespołu Dziecię-
co-Młodzieżowego „Buńczuk” z Białegostoku z pieśniami, 
tańcami i recytacją (w języku polskim) utworów Tatarów 
krymskich i nadwołżańskich. Kierownikiem zespołu jest 
Anna Mucharska, która także brała udział w występach. 
Zabrakło natomiast jego założycielki, Haliny Szahidewicz, 
która z powodów zdrowotnych nie mogła przybyć do Pie-
niężna.

Następnego dnia, po śniadaniu, ponownie zgromadzo-
no się w auli, gdzie toczyły się obrady, aby wysłuchać ko-

lejnych referatów. Część trzecia sympozjum nosiła tytuł: 
„Tradycyjna religijność Tatarów a kultura i edukacja”. Za-
prezentowali się w niej m.in. prof. Swietłana Czerwonna-
ja z toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, która 
przedstawiła muhiry Tatarów jako dzieła sztuki. Po niej dr 
Magdalena Lewicka, także z UMK, omówiła tatarską nuskę 
(Tatarom nie należy tłumaczyć czym jest ów przedmiot), 
identyfi kując ją i charakteryzując. Nie mogło zabraknąć 
przedstawiciela współorganizatora sympozjum z Uniwer-
sytetu Warmińsko-Mazurskiego, dr. Michała Łyszczarza, 
który zajął się ciekawym tematem magii i wróżbiarstwa 
polskich Tatarów.

W czwartej, końcowej części sympozjum, wystąpiła prof. 
Irena Borowik z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
zapoznając słuchaczy z tożsamością Krymskich Tatarów, 
ich dziejami i walką o przetrwanie. W tej części wystąpiły 
też przedstawicielki krakowskiej turkologii z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, m.in. prof. Grażyna Zając, które mówiły 
o sprawach etniczności Krymskich Tatarów, ich podróżach 
po świecie oraz o życiu tej społeczności w Turcji i Dobru-
dży, podzielonej między Bułgarię i Rumunię. Głos zabrała 
też mgr Małgorzata Sylwestrzak z Uniwersytetu w Białym-
stoku.

Po pysznym obiedzie uczestnicy sympozjum opuścili 
Pieniężno, dziękując księżom werbistom za gościnę. Całą 
duszą przedsięwzięcia był pełen energii i pomysłowo-
ści ks. Adam Michałek, redaktor naczelny wydawnictwa 
księży werbistów „Nurt SVD”, gdzie zamieszczone będą 
wszystkie referaty z sympozjum, może jeszcze w końcu 
tego roku.

Aleksander Miśkiewicz  
Fot. Krzysztof Edem Mucharski 

Krzysztof Edem Mucharski

„BUŃCZUK” W PIENIĘŻNIE

W ostatni weekend kwietnia wyruszyliśmy do Pienięż-
na, aby wystąpić przed uczestnikami sympozjum pt. 
„Tatarzy w Polsce – Tatarzy na świecie”. Organizatora-
mi tego spotkania byli Misyjne Seminarium Duchowne 
Księży Werbistów w Pieniężnie oraz Katedra Socjologii 
UWM w Olsztynie. W imieniu organizatorów przywitali 
nas ks. dr Adam Michałek oraz dr Michał Łyszczarz. Nasz 
występ rozpoczęliśmy w sobotę o godz. 18 tradycyjnie 
tańcem w parach, hajtarmę zatańczyli Elwira Kudrzycka 
i Selim Mucharski. Następnie Anna Mucharska wyrecy-
towała wiersz Musy Czachorowskiego dedykowany Seli-
mowi Chazbijewiczowi, po czym przyszła kolej na śpiew 

najmłodszych dziewczynek, które zaśpiewały Armanczik. 
Nasz program oparliśmy na tańcach i piosenkach krym-
skotatarskich oraz wierszach Adama Mickiewicza, Musy 
Czachorowskiego i Selima Chazbijewicza. Występ wpisał 
się w tematykę spotkania, widzowie podziękowali nam za 
niego niekończącymi się brawami, uśmiechami oraz miły-
mi słowami podczas niedzielnego pożegnania. Dziękuje-
my organizatorom i wszystkim obecnym za miłą atmosfe-
rę, do zobaczenia,

Krzysztof Edem Mucharski 
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Z głębokim żalem informujemy, że 22 kwietnia 2019 r.
 odszedł od nas, przeżywszy 94 lata

nasz Tata, Dziadek i Pradziadek

STEFAN MUSTAFA 
MILKAMANOWICZ

syn Mieriemy i Sulejmana

urodzony 6 lipca 1925 r. 
w Słonimiu w byłym województwie nowogródzkim.

Walczył podczas II wojny światowej w 4 Zapasowym Pułku 
Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego. Uczestniczył 

w działaniach bojowych w rejonie Bydgoszczy, Grudziądza 
i Białogrodu. Swój szlak bojowy zakończył w 1946 r. 

w Szczecinku na Pomorzu Zachodnim. 

W latach walki z najeźdźcami z honorem pełnił żołnierską 
powinność i uzyskał prawo do zaszczytnego tytułu: 
Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny. 

Po wojnie pracował jako urzędnik państwowy na PKP 
Węzła Zachodnio-Pomorskiego. Po przeprowadzce do 

Białegostoku zatrudniony był w administracji państwowej. 
Odszedł na emeryturę jako starszy inspektor fi nansowy 
w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Awansowany 
w 2001 r. jako kombatant do stopnia podporucznika WP. 

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

Spoczął 24 kwietnia 2019 r. na mizarze w Bohonikach.

Rodzina 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz

PROMOCJA TATARSKICH ALBUMÓW
10 maja br. w gościnnych progach biało-
stockiego Muzeum Historycznego odbyło 
się spotkanie promocyjne najnowszych 
publikacji Najwyższego Kolegium Muzuł-
mańskiego Muzułmańskiego Związku Re-
ligijnego w RP: albumów I pamiętaj imię 
swoje. Rytuały przejścia Tatarów polskich 
– azan oraz Z Bajramem! Tatarskie trady-
cje świąteczne. Organizatorem tej intere-
sującej imprezy było Najwyższe Kolegium 
Muzułmańskie Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w RP.

Wszystkie miejsca zajęli przedstawicie-
le polskiej społeczności tatarskiej, miesz-
kańcy miasta oraz zamiejscowi goście. 
Przybyli już od progu mogli podziwiać 
zdjęcia i eksponaty trwającej w muzeum 
wystawy „Tatarzy. Polski Orient w mu-
zealnych zbiorach” oraz specjalnie przy-
gotowany na tę okazję stół rytualny, na 
którym zgodnie z tatarską tradycją usta-
wiono: Koran, baranią skórę, chleb z solą, wodę i sadogę. 
Zebranych powitała prowadząca spotkanie dr Karolina Ra-
dłowska, świetnie znająca społeczność tatarską, autorka 
książki pt. Tatarzy polscy. Ciągłość i zmiana. Przedstawiła 
noty poświęcone redaktorkom albumów: dr Barbarze Paw-
lic-Miśkiewicz, Lilli Świerblewskiej oraz Annie Mucharskiej. 
Po słowie wprowadzającym Muftiego Rzeczypospolitej 
Polskiej Tomasza Miśkiewicza autorki albumów, Barbara 
Pawlic-Miśkiewicz i Lilla Świerblewska, opowiadały o pro-
cesie twórczym, metodzie pracy nad albumami oraz zebra-
nych fotografi ach. Rozmowa stała się doskonałą okazją do 
podsumowania całego cyklu o rytuałach przejścia wydawa-
nego w latach 2016–2018 dzięki dotacjom ministra spraw 
wewnętrznych i administracji.

Album pt. I pamiętaj imię swoje. Rytuały przejścia Ta-
tarów polskich – azan przedstawia uroczystość nadania 
imienia i włączenia dziecka do wspólnoty muzułmańskiej. 
Składa się z dwóch części. Pierwsza to opis ceremonii aza-
nu zgodnej z tradycją tatarską ze szczególnym uwzględ-
nieniem informacji otrzymanych od imama Stefana Musta-
fy Jasińskiego oraz muftiego Tomasza Miśkiewicza. Drugą 
stanowi wybór fotografi i ukazujących kolejne etapy azanu 
od najstarszych z lat 50. XX wieku po zdjęcia z drugiej 
dekady XXI w. (rok 2017). Uzupełnieniem wizerunków aza-
nowych są zdjęcia tatarskich dzieci w kolejnych dekadach 
– od roku 1910 do 2003. W albumie znalazło się prawie 
sto czterdzieści fotografi i. Prezentowane w czasie promo-
cji wywołały poruszenie i uśmiech na twarz gości, którzy 
rozpoznawali na nich siebie lub swoich bliskich.

Drugi album, Z Bajramem! Tatarskie tradycje świątecz-
ne, składa się z czterech rozdziałów: pierwszy omawia 
istotę świąt, a kolejne poświęcone są świętom: Ramadan 
Bajram i Kurban Bajram oraz dniom świątecznym. Uzu-
pełnia je prawie osiemdziesiąt zdjęć przedstawiających 
społeczność tatarską w czasie świąt, od najstarszych z lat 
30., 40. XX wieku po najnowsze, datowane na rok 2017. 
Miłą niespodzianką była prezentacja fi lmu dokumentalne-
go Roberta Standy z roku 1958 pt. „Kurban Bajram”, który 
wywołał wiele wzruszeń i nostalgicznych komentarzy ze 
strony uczestników spotkania. Na zakończenie wieczoru 

można było otrzymać prezentowane albumy, najnowsze 
numery „Przeglądu Tatarskiego” oraz „Rocznika Tatarów 
Polskich”.

Barbara Pawlic-Miśkiewicz 
Fot. Krzysztof Edem Mucharski 

Mufti Tomasz Miśkiewicz z redaktorkami albumów, Barbarą Pawlic-Miśkiewicz i Lillą Świerblewską, 
oraz Karoliną Radłowską, prowadzącą spotkanie.
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Jan Tutak

MUZUŁMAŃSKIE WYDAWNICTWA 
NA TARGACH KSIĄŻKI

Kolejny już raz zespół wydawniczy 
Najwyższego Kolegium Muzułmań-
skiego MZR w RP uczestniczył w naj-
większym przedsięwzięciu księgar-
sko-wydawniczym w Polsce – War-
szawskich Targach Książki. Od 23 
do 26 maja br. wszyscy zaintereso-
wani mogli zapoznać się z muzuł-
mańskimi i tatarskimi publikacjami, 
wystawionymi na stoisku w sek-
torze akademickim. Warto było, 
bowiem Muzułmański Związek Re-
ligijny jest jedynym w Polsce wy-
dawcą zorientowanym wyłącznie 
na literaturę tego typu, zwłaszcza 
religijną. Bogata oferta przyciągała 
uwagę, a wiele osób zatrzymywało 
się nie tylko ze względu na książki, 
ale także, aby porozmawiać o is-
lamie, Tatarach, ich historii oraz 
kuchni. 

Duże zainteresowanie wzbu-
dzała jak zwykle historia Tatarów 
w Polsce, zwłaszcza ta związana z ich służbą 
wojskową. Z wielkim uznaniem odwiedzających 
spotkał się tu wydany w ubiegłym roku album 
Tatarzy w służbie Polsce 1918–2018. Podobnie 
było z najnowszym przekładem Koranu, który 
zyskuje sobie coraz większą popularność. Muzuł-
manie przeglądali literaturę religijną, zwłaszcza 
przeznaczoną dla dzieci, pytano także o książki 
wspomnieniowe, bajki oraz tatarskie biografi e. 
Miłym gościem stoiska był ambasador Islam-
skiej Republiki Afganistanu Jego Ekscelencja 
Gul Hussain Ahmadi. Na cały dzień przyjechała 
z Krakowa prof. Grażyna Zając, od lat utrzymują-
ca serdeczne kontakty z tatarską społecznością. 
Przyszedł imam Mahmud Taha Żuk ze Stowa-
rzyszenia Jedności Muzułmańskiej, a z Gdańska 
zawitali Adam Murad Murman i Ramazan Jaku-
bowski. Odwiedził targi także Mufti RP Tomasz 
Miśkiewicz, z zadowoleniem oceniając muzuł-
mańską ekspozycję.

Podobnie jak w ubiegłym roku gospodarzami 
stoiska byli: Barbara Pawlic-Miśkiewcz oraz Musa 
Czachorowski, których w udzielaniu wyjaśnień 
i częstowaniu krówkami, zawiniętymi w papier-
ki z nadrukiem MZR i półksiężycem, wspierali: 
Dagmara Sulkiewicz, Adham Adb El Ael, Marek 
Moroń oraz Wioletta Maciejewska. 

Jan Tutak 
Fot. Barbara Pawlic-Miśkiewicz 

5 czerwca 2019 roku zmarł w Gdańsku
przeżywszy 89 lat

Czcigodny

JAKUB ABRAMOWICZ
urodzony w Klecku (obecnie na Białorusi)

godny przedstawiciel tatarsko-muzułmańskiej wspólnoty,
długoletni członek Najwyższego Kolegium MZR ds. religijnych,

zaangażowany w pracę z młodzieżą, oddany całym sercem religii 
oraz tatarskiej tożsamości. Chętnie udzielał się 

w Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej w Białymstoku.
Był nauczycielem, zajmował m.in. stanowisko dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 9 w Gorzowie Wlkp.
Wszędzie pozostawiał po sobie dobrą pamięć.

Spoczął na tatarskim mizarze w Kruszynianach.

Allah rahmet eylesin

Serdeczne wyrazy współczucia Najbliższej Rodzinie składają

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP

członkowie 
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP

przedstawiciele
Przedstawicielstw Wojewódzkich MZR w RP

Stoisko MZR przyciągało uwagę nie tylko osób zainteresowanych tematyką muzułmańską, ale również 
pragnących dowiedzieć się czegoś o tatarskiej społeczności.
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Lila Asanowicz

ZAKOŃCZENIE NAUKI RELIGII
2 czerwca br. w bohonickim Domu Pielgrzyma dzieci, po 
całorocznej pracy, świętowały zakończenie nauki religii 
roku szkolnego 2018/2019. Grupę z Sokółki prowadził imam 
Aleksander Bazarewicz, natomiast imam Janusz Aleksan-
drowicz i Adam Połtorzycki grupy z Białegostoku. Razem 
dzieci było sporo, bo aż dwadzieścioro ośmioro, ale z So-
kółki tylko siedmioro, i nie widać, aby w nowym roku coś 
się zmieniło. Dopisały jednak rodziny i każdy uczeń po 
odebraniu świadectwa nagradzany był gromkimi brawami. 

Uroczystość uświetnił występ Tatarskiego Zespołu Ta-
neczno-Wokalnego „Buńczuk”. W jego wykonaniu obejrze-
liśmy premierowy taniec i piosenkę oraz nowe stroje. Z bi-
sem przeniesiono się na plac przed Domem Pielgrzyma, 
ponieważ w środku było za ciasno. Po zakończeniu części 
artystycznej wszyscy udali się do sali, gdzie czekał przygo-
towany poczęstunek.

Lila Asanowicz 

BAJRAMOWA KOLACJA
5 czerwca 2019 roku, w drugi dzień Ramadan Bajramu, 
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz wraz 
z małżonką, Barbarą Pawlic-Miśkiewicz, zaprosił członków 
podlaskiej społeczności muzułmańskiej na kolację bajra-
mową. Nowa formuła wspólnego świętowania spodobała 
się wspólnocie: w ogrodzie przy Domu Kultury Muzułmań-
skiej w Białymstoku świętowało ponad sto dwadzieścia 
osób – polscy Tatarzy z Białegostoku i Sokółki, Krymscy 
Tatarzy oraz liczna grupa studentów muzułmańskich z Azji 
i Bliskiego Wschodu. Przy stołach zasiedli m.in. Rozalia 
Bogdanowicz – sekretarz NKM MZR, Krzysztof Mucharski 

– członek NKM MZR, Lilla Świerblewska – przewodnicząca 
MGW MZR w Białymstoku, Maciej Szczęsnowicz – prze-
wodniczący MGW MZR w Bohonikach, Halina Szahidewicz 
– przewodnicząca-senior MGW MZR w Białymstoku, Ramil 
Khyrov – imam pełniący posługę w Suchowoli, Mirzogo-
lib Radzhabaliev – imam MGW MZR w Białystoku. Świet-
na pogoda, potrawy z grilla, słodkości i owoce, a przede 
wszystkim radosna atmosfera i dobre humory gości spra-
wiły, że kolacja udała się znakomicie.   

Redakcja 

Lila Asanowicz

TATARSKIE ŚWIĘTO WIOSNY 
W BOHONIKACH

Po raz pierwszy w Polsce, 9 czerwca 2019 
roku, odbyło się w Bohonikach tatarskie 
święto, które nazwaliśmy Navruz. Kilka 
słów wyjaśnienia: nazwa ta pochodzi 
z języka staroperskiego i oznacza nowy 
dzień. 10 maja 2010 roku Zgromadzenie 
Ogólne ONZ uznało je za święto między-
narodowe i obchodzone jest 21 marca. 
W roku 2009 zostało wpisane na listę 
niematerialnego dziedzictwa UNESCO. 
Obchodzone jest w wielu regionach Bli-
skiego Wschodu, Bałkanów, Kaukazu, 
a także w Chinach i Ameryce Północnej. 

Ponieważ pierwszy dzień wiosny 
w Polsce jest jeszcze chłodny, a w maju 
mieliśmy miesiąc postu, więc wyjątkowo 
świętowaliśmy 9 czerwca. Na realiza-
cję tego przedsięwzięcia Związek Tata-
rów RP Oddział Bohoniki otrzymał dwa 

Niestrudzona animatorka tatarskiego życia, Lila Asanowicz (z lewej), i świąteczni goście.

WYDARZENIA I INFORMACJE
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granty: z Gminy Sokółka oraz z Fundacji Sokólski Fundusz 
Lokalny. W organizacji pomagały nam Fundacja Tatarskie 
Towarzystwo Kulturalne i Muzułmańska Gmina Wyznanio-
wa Bohoniki. Patronat honorowy objęła burmistrz Sokółki. 

Tyle wyjaśnień, a teraz już do sedna. Pogoda dopisa-
ła, uczestnicy i publiczność też. Przyjechali do nas goście 
z Kaliningradu, przedstawiciele organizacji Kardaszłar 
w pięknych ludowych strojach. Obejrzeliśmy taniec w wy-
konaniu Elviry, a podarowany czak-czak zasmakował pu-
bliczności. Drugi zagraniczny zespół przybył z Litwy. I jego 
program był bardzo urozmaicony, bo Aleksander Melech 
śpiewał i grał na akordeonie, natomiast zespół „Efsane” 
(Legenda) pod kierownictwem Elnary śpiewał i tańczył. 
Pięknym akcentem było wspólne wykonanie piosenki 
krymskiej przez „Buńczuk” i „Efsane”.

Byli też goście z Białorusi: członkowie Uniwersytetu 
Złotego Wieku z Grodna, w pięknych ludowych strojach, 
przedstawili inscenizację przywołania wiosny. Świetnie 
zaprezentował się Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy 
„Buńczuk”, którego oklaskiwała licznie zgromadzona pu-
bliczność. Następnym punktem programu był występ „Sto-
krotek”, grupy naszych milusińskich z sokólskiego Przed-
szkola nr 5. Nagrodzeni gromkimi brawami mogli ochłodzić 
się lodami, a potem przejść do zabaw z animatorką.

Nie zabrakło też Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokal-
nego „Buńczuk”, który przyjechał prosto z występów kon-
kursowych. Najmłodsi artyści pokazali swój nowy taniec 
w nowych strojach, który znalazł uznanie wśród publiczno-
ści. I tu po raz pierwszy oba „Buńczuki” i „Efsane” zaśpie-
wały wspólnie krymską piosenkę, bliską każdemu sercu 
każdego – Ej guzel Kirim.

Ostatnim punktem programu występów scenicznych był 
pokaz sokólskiego klubu karateków, którzy w strojach do 
walki zaprezentowali swoje umiejętności. Przyjechali do 
nas także przedstawiciele Kieleckiego Ochotniczego Szwa-
dronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Litewskich. W peł-
nym rynsztunku dali popis jeździectwa na placu z drugiej 
strony sceny.

Frekwencja była ogromna, a  program imprezy obfi tował 
w rozmaite atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. 
Animatorka zapewniła najmłodszym kocyki pełne zabawek 
i klocków. Wyczarowywała najprzeróżniejsze malowanki na 

Wspólne tatarskie śpiewanie.

rączkach i buziach, tworzyła balonowe 
zwierzaki i osładzała upał watą cukrową.

Dorosłych czekał natomiast trudny 
wybór między czterema warsztatami. 
Kulinarne zachęcały do smażenia pod-
płomyków i okraszania ich sosami lub 
tworzenie pomysłowych sałatek. Obok 
można było spróbować sił w szydełko-
waniu. Zielska Kolonia zachęcała do 
wytwarzania naturalnych kosmetyków. 
Największą jednak popularnością cieszył 
się kącik wysiewania ziół i plecenia wian-
ków. Okazało się, że nasze panie posia-
dają zdolności manualne, a przy podpo-
wiedzi doświadczonej fl orystki powstało 
mnóstwo pięknych wianków.

Na zainteresowanych oczekiwało sto 
sadzonek krzewów oraz kasza gryczana 
zapakowana w zmyślne woreczki z etykie-
tami o jej zdrowotnych właściwościach. 
Swoje stoiska miały też służby munduro-

we: Straż Graniczna, Policja i Straż Pożarna. Oblegane były 
głównie przez dzieci, które interesowało wyposażenie.

Uczestnicy mogli wzmocnić się słodkim poczęstun-
kiem, kawą, herbatą oraz zimną wodą z miętą i cytryną. 
Głodnych karmił tatarskimi specjałami Zajazd u Mahmeda. 
Zadziwiła zebranych budka z lodami, będąca ciekawą kon-
strukcją na rowerze z bagażnikiem.

Myślę, że wszyscy byli zadowoleni, bo każdy mógł sobie 
znaleźć interesujące zajęcie. Zatem do zobaczenia za rok.

Lila Asanowicz 
Fot. Katarzyna Bułkowska 

23 czerwca br. kolejną rocznicę urodzin obchodził
nasz Drogi Przyjaciel, Krewny i Znajomy

ALEKSANDER MIŚKIEWICZ

syn Ibrahima i Farydy, urodzony w Bad Wurzach,
mieszkający od dawna w Białymstoku,

historyk, autor licznych prac naukowych
poświęconych polskim Tatarom,

człowiek życzliwy światu i ludziom,
od lat udzielający się w życiu naszej społeczności,
godnie kontynuujący tatarskie tradycje i obyczaje.

Z okazji urodzin Drogiemu Solenizantowi
najserdeczniejsze życzenia długich lat w zdrowiu,

wielu jeszcze sukcesów w pracy twórczej
składają

Halina Szahidewicz i Emilia Ziółkowska,
Musa Czachorowski z rodziną,

Barbara i Tomasz Miśkiewiczowie, 
Anna i Krzysztof Mucharscy z rodziną,

a także wiele życzliwych osób 
z całej Polski
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Emilia Mucharska

FESTYN W PRZEDSZKOLU
W piątek, 14 czerwca br., reprezentacja naszego Tatarskiego 
Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk” zaprezentowa-
ła się podczas Festynu Rodzinnego w Przedszkolu Samorzą-
dowym nr 45 w Białymstoku. Przedstawiliśmy kilka tańców 
i pieśni krymskotatarskich. Nasze najmłodsze członkinie, Ju-
dyta Jurek i Milena Kudrzycka, wystąpiły z piosenką Arman-

czik. Elwira Kudrzycka tańczyła, grała na gitarze i śpiewała. 
Tańczyli także Mirosława Szehidewicz oraz Stefan Mustafa 
Szehidewicz. Zgromadzonej licznie publiczności, w tym 
przedszkolakom oraz ich rodzicom, nasz występ bardzo się 
podobał, czego efektem były liczne uśmiechy i oklaski. 

Emilia Mucharska 

Lila Asanowicz

SABANTUJ W TALLINIE
W bieżącym roku postanowiliśmy pojechać do Estonii na IV 
Europejski Sabantuj, odbywający się w Tallinie 16 czerwca. 
W pierwszej wersji miała to być połączona wyprawa Tatar-
skiego Zespołu Taneczno-Wokalnego „Buńczuk” z Białego-
stoku i przedstawicieli Muzułmańskiej Gminy Wyznanio-
wej Bohoniki. Nazbierało się jednak tak wielu chętnych, 
że jeden autobus nie wystarczył. W rezultacie jedna grupa 
pojechała z Białegostoku, głównie „Buńczuk”, rodzinnie. 
Z Sokółki wyruszyła zaś druga: członkowie MGW Bohoniki 
oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Nocna jazda była trochę uciążliwa, ale wszyscy czekali 
na przewodnika, żeby móc poznać uroki i historię Tallina. 
Trzygodzinne zwiedzanie minęło szybko, a wiedza przeka-
zana w języku polskim łatwo się przyswajała. Następnie 
zakwaterowanie, krótki odpoczynek i sześć kilometrów 
spaceru nad brzeg morza. Część 
osób mogła po raz pierwszy podzi-
wiać „białe noce”, a widok to nie-
zapomniany.

Rano po śniadaniu wymeldowa-
nie z motelu i zbiórka przy drugim 
autokarze, aby wspólnie przema-
szerować do parku, gdzie zaplano-
wano sabantuj. Fundacja Tatarskie 
Towarzystwo Kulturalne ubrała 
wszystkich Tatarów w oznako-
wane koszulki, także nasza gru-
pa otrzymała takie w prezencie. 
Z biało-czerwonymi chorągiew-
kami przeszliśmy na plac, gdzie 
zbierały się już kolorowe grupy. 
Miejscowa telewizja przedstawia-
ła ciekawe reprezentacje, wśród 
nich pokazano również grupę so-
kólską.  Jeśli ktoś miał możliwość 
obejrzenia tamtejszego programu, 
to niech pamięta: z wielkim sęka-
czem – to my.

Na scenie prezentowały się róż-
ne zespoły, niestety nie rozumieli-
śmy języka, w którym były przed-
stawiane. Obejrzeliśmy wspólnie 

występy naszego „Buńczuka” i potem każdy już indywidu-
alnie ruszył w swoją stronę. Spacerując po parku, ogląda-
jąc i smakując oryginalne potrawy, można było porozumieć 
się po rosyjsku.

 Mamy teraz porównanie między różnymi formami or-
ganizacji tego święta. Bardzo nam się podobało, piękne 
występy, ciekawa oprawa, dużo radości i życzliwości spo-
tykanych ludzi. Ale wiadomo, co dobre, to szybko się koń-
czy, upał dawał się we znaki i czas było wracać do domu. 
Podróż upłynęła spokojnie i na pewno jeszcze przez kilka 
dni będziemy żyć wspomnieniami.

Lila Asanowicz 
Fot. Anna Andruszkiewicz 

Tatarska grupa z Podlasia w Tallinie.

WYDARZENIA I INFORMACJE
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Musa Czachorowski

PAMIĘĆ O UŁANIE
Niezbadane są drogi Bożej Opatrzności; kto by pomy-

ślał, że zaprowadzą Xenię Jacoby z Wrocławia do Man-
chesteru w Wielkiej Brytanii, aby spotkała tam polskiego 
Tatara, Mustafę Abramowicza. Aby poznali się, a co wię-
cej – także zaprzyjaźnili. Xenię, wywodzącą się z głębo-
ko patriotycznej rodziny i kultywującą najlepsze tradycje 
niepodległościowe, zafascynowały życiowe dzieje ostatnie-
go ułana Rzeczypospolitej, żołnierza Września 1939, więź-
nia sowieckich obozów, który 
z Armią Andersa przeszedł cały 
szlak bojowy i osiadł na obczyź-
nie. Chociaż daleko był od ziemi 
przodków, to zawsze o niej pa-
miętał.

Xenia Jacoby postanowiła oca-
lić pamięć o Ułanie i oddać ją 
nam, Tatarom. To dzięki jej usil-
nym staraniom został odznaczo-
ny przez Prezydenta RP i awan-
sowany przez ministra obrony 
narodowej. Ona przywiozła ma-
szynopis jego wspomnień, które 
w roku 2016 ukazały się w for-
mie książkowej, wydanej sump-
tem Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego MZR. Kilka-
krotnie pisaliśmy o tym wszyst-
kim na łamach „Przeglądu Ta-
tarskiego”. Niestety, Mustafa 
Abramowicz zmarł 9 kwietnia 
2018 roku, licząc sobie już 103 
lata. Spoczął obok swojej żony, 
Haliny z Milkamanowiczów, na 
cmentarzu w Manchesterze. 

To jednak nie koniec całej 
historii. Xenia Jacoby pragnie, 
aby postać polskiego Tatara sta-
ła się, przede wszystkim dla 
młodego pokolenia, przykła-
dem patriotyzmu i wzorcem do 
naśladowania. Niedawno jej sta-
rania przyniosły kolejny efekt. 
Oto zwróciła się do prezesa 
Instytutu Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu 
z prośbą o objęcie patronatem 
honorowym uroczystości, któ-
rą zaplanowała jeszcze w tym 
roku. 15 maja br. otrzymała pi-
smo od prezesa dr. Jarosława 
Szarka, który nie tylko wyraził 
zgodę na patronat, ale rów-
nież powiadomił, że IPN roz-
począł procedurę wpisu mo-
giły Mustafy Abramowicza do 
ewidencji grobów weteranów 
o wolność i niepodległość Pol-

ski. Tym samym zostanie objęta opieką przez Państwo 
Polskie. 

Dzięki zabiegom Xeni Jacoby będzie to jedyna tatar-
ska mogiła w ten sposób uhonorowana. Przesyłamy jej 
serdecznie podziękowania i życzymy wytrwałości w tych 
pięknych działaniach.

Musa Czachorowski 
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Lila Asanowicz

ŻWIROWNIE…

ROZDANIE ŚWIADECTW W SUCHOWOLI
16 czerwca br. zakończył się kolejny rok 
szkolny nauki religii muzułmańskiej dla 
dzieci z Białegostoku i okolic, prowa-
dzonej przez Muzułmańską Gminę Wy-
znaniową w Białymstoku. W roku szkol-
nym 2018/2019 w zajęciach brało udział 
35 uczniów, podzielonych na pięć grup 
wiekowych. Lekcje prowadziło grono na-
uczycieli: Dagmara Sulkiewicz, Maia Al-
-Hasan, Mirzogolib Radzhabaliev, imam 
MGW MZR w Białystoku, oraz Ramil 
Khayrov, imam pełniący posługę w Su-
chowoli. W uroczystości, oprócz dzieci, 
młodzieży, rodziców i nauczycieli, wzięli 
udział: Mufti Rzeczypospolitej Polskiej 
Tomasz Miśkiewicz – przewodniczą-
cy Najwyższego Kolegium Muzułmań-
skiego MZR w RP, Krzysztof Mucharski 
– członek NKM MZR w RP, Lilla Świer-
blewska – przewodnicząca zarządu Mu-
zułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR 
w Białymstoku, Maciej Szczęsnowicz – 
przewodniczący Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej MZR w Bohonikach oraz historyk Aleksander 
Miśkiewicz.

Na początku spotkania głos zabrała Lilla Świerblewska, 
a następnie  dzieci miały okazję wykazać się umiejętno-
ścią czytania Koranu, po czym odebrały świadectwa oraz 
drobne upominki. Suchowolską część zamykała wspólna 
modlitwa i poczęstunek. W dalszej części uczniowie wraz 

z opiekunami udali się do Augustowa, gdzie czekała na 
nich nagroda – rejs statkiem po Kanale Augustowskim. 
Dodajmy, że organizację uroczystości wsparło fi nansowo 
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie.

    
Redakcja 

Fot. Krzysztof Edem Mucharski 

Nauczycielka religii Dagmara Sulkiewicz i jej podopieczni.

W ubiegłym roku Ewa Rajżewska-Biesz-
czad bardzo szczegółowo informowała na 
łamach „Przeglądu Tatarskiego” o proble-
mie Bohonik – żwirowniach. Dotyczy on 
nie tylko mieszkańców okolicznych wsi, 
ale też społeczności muzułmańskiej. Nasz 
mizar jest przecież Pomnikiem Historii, 
a niewiele osób wie, że wykopaliska będą 
przebiegały całkiem blisko. Kilkakrotne 
konsultacje z mieszkańcami wsi, właści-
cielem żwirowni, konserwatorem zabyt-
ków i władzami na wszystkich szczeblach, 
nie dały wymiernych rezultatów.

13 maja br. na zaproszenie właścicieli 
Zakładów Produkcji Kruszywa państwa 
Rupińskich, delegacja Muzułmańskiej 
Gminy Wyznaniowej Bohoniki mogła 
zobaczyć w Szumowie tereny już po 
rekultywacji. To, co obejrzeliśmy, prze-
szło wszelkie nasze oczekiwania. Trud-
no było nie podziwiać efektów pracy, Dzień dzisiejszy na trasie Sokółka-Bohoniki. Maj 2019.

WYDARZENIA I INFORMACJE
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która została włożona przy porządkowaniu wykopaliska. 
Rodzina  Rupińskich, związana sentymentalnie z Szumo-
wem, osiedliła się tu i tworzy cuda krajobrazowe. Każdy 
niedowiarek, po wcześniejszym uprzedzeniu, może tam 
spędzić wolny czas i zobaczyć, co udało się dokonać.

Obejrzeliśmy jeszcze Wąsosz, Wierzbowo i Mareckie, 
gdzie trwa wydobycie żwiru. Według relacji właścicieli, zo-
bowiązani są po zakończeniu prac wydobywczych do rekul-
tywacji terenu i pierwszego zasiewu. Widzieliśmy zielone 
pola i teren już zadrzewiony. Padło też wiele określeń fa-
chowych, bo inwestycja jest ogromna, działa profesjonalne 
laboratorium i mnóstwo sprzętu, ale jako laik nie chciała-
bym czegoś przekręcić.

Szumowo po rekultywacji. Maj 2019.

Muszą to obejrzeć osoby, które będą przejmować teren 
po rekultywacji i będą miały tu pole do popisu, bo wtedy 
rzeczywiście może rozwinąć się turystyka. Mam cichą na-
dzieję, że jeśli nie ja, to moje dzieci i wnuki dożyją tego 
i zobaczą zmiany, a dzisiejsze zdjęcia „księżycowych krajo-
brazów” potraktują jako „efekty specjalne”. 

Światełkiem w tunelu jest też projekt uchwały Rady 
Miejskiej w Sokółce z 28 maja br. w sprawie utworzenia 
Parku Kulturowego Bohoniki, zapewniającego ochronę 
form architektonicznych zabudowy, krajobrazu i walorów 
przyrodniczych. Ma objąć około 57 hektarów wsi, ale, nie-
stety, mizaru już nie. Nie wiadomo zatem, jak to wszystko 
przełoży się na dobro wspólne. Dawno już zdjęłam różowe 

okulary...

Tekst i zdjęcia: Lila Asanowicz 

Z ostatniej chwili!  
W Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego z 31 maja 2019 roku, poz. 
3045, ukazała się Uchwała Nr VIII/65/2019  
Rady Miejskiej w Sokółce z 28 maja 
2019 roku w sprawie utworzenia „Par-
ku Kulturowego Bohoniki” w Bohoni-
kach. Zgodnie z paragrafem 4 „Ochroną 
Parku obejmuje się, oznaczone na ma-
pie stanowiącej załącznik do uchwały: 
1. teren wsi Bohoniki wraz ze strefą wi-
dokową wokół cmentarza – mizaru, 
2. zabytki architektury i budownictwa: 
1) meczet w Bohonikach, 2) mizar w Bo-
honikach”.

Będzie dobrze?
L.A. 

Jacek Perzyński

RADZIWIE: 
CZY OSIEDLILI SIĘ TU TATARZY? (2)

Jeszcze inną szczególną cechą jest tradycyjny podział 
majątku: „Stałe rozdrabnianie własności ziemskiej wśród 
radziwiaków datuje się od lat siedemdziesiątych ubiegłe-
go stulecia, a więc obejmuje okres, niecałych stu lat. Oj-
cowiznę radziwiacy początkowo dzielili na tyle części, ile 
było dzieci, z tym, że najstarszy syn otrzymywał ziemię od 
wschodu i zostawał w domu, na placu. Miał jednak obowią-
zek spłacenia pozostałego rodzeństwa. Z czasem w trosce 
o zachowanie większego gospodarstwa zamożniejsi gospo-
darze odstępowali od zasady rozdrabniania gospodarstw, 
jednak nadal obowiązywał obowiązek spłaty pozostałych, 
uprawnionych do sukcesji osób. 

Są w Radziwiu działki karykaturalnie wąskie, nawet 
o szerokości zaledwie metra, zwące się „nygami”. Obecnie 
takich nyg, po prawie stu latach działów, jest bardzo dużo. 

„Nygowcy” to gospodarze, którzy mają dużo kłopotu ze 
swymi wąziutkimi poletkami. Na skutek rozdrobnienia zie-
mi zdarza się, że małżeństwa gospodarujące jeszcze na 
roli mają swoją ziemię w siedmiu różnych punktach Radzi-
wia. Żona po rodzicach odziedziczyła na przykład ziemię 
w trzech punktach, a mąż po ojcu w czterech. Niedogod-
ność ta miała wszakże dawniej swe uzasadnienie. Część 
gruntów mogła być na obszarze zalewowym Wisły i przy 
powodzi nie przynosiła żadnej korzyści. Z kilku poletek po-
łożonych w różnych częściach zawsze jednak można było 
coś uratować, niezależnie od wylewów Wisły czy innych 
klęsk żywiołowych. 

Na południowym brzegu Wisły, na gruntach ustawicznie 
narażonych na jej kaprysy, wykształcał się odmienny typ 
mieszkańca, zawsze gotów do przeciwstawienia się siłom 
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żywiołu – wezbranej rzece, pożarom, posusze, nieurodza-
jom. Zahartowany w trudach i życiowych niepowodzeniach 
obdarzony był silnym charakterem, odwagą i odpornością 
na przeciwności losu”1. Dlatego też mówiło się, że są to 
„inni ludzie”. Tę odrębność traktowali z dumą, a płoccza-
nie w ich oczach byli „obcymi duchami”. 

„Jak widać antagonizmy były obopólne, a popłacińskie 
powiedzenie, że »w Radziwiu lud ubogi, pozjadali krowom 
rogi«, podkreślało w jakiś sposób radziwskie ubóstwo i nie-
dostatek. Mimo tej biedy znane było w Radziwiu też inne 
powiedzenie, świadczące o zapobiegliwości i zaradności 
radziwianek. Mówiono, że radziwianka i z kamienia chleb 
urodzi. Pracowitość radziwianek nie miała sobie równych. 
Z reguły utrzymanie domu spoczywało na ich barkach. 
Szczególnej zaradności wymagało to w latach klęsk żywio-
łowych i nieurodzaju”2. 

I jeszcze kolejna niezwykła informacja: „W latach głodu 
znana była w Radziwiu potrawa, której prawdopodobnie 
nie spotyka się w żadnej innej wsi mazowieckiej. Potrawa 
ta to podczas albo potrzos. Sporządzano ją w następujący 
sposób. Kapustę jeszcze zieloną krojono tak jak do kisze-
nia i gotowano w oddzielnym garnku. W drugim garnku 
gotowano pokrojone czerwone buraki, kaszę i marchew – 
zaprawiane masłem albo słoniną. Potrawy z obu garnków 
mieszano i po ugotowaniu jedzono cały dzień, nie uzupeł-
niając tej potrawy ani kartofl ami, ani chlebem”3.

Danie to, dziś uważane za typowo „radziwskie”, znane 
jest jeszcze niektórym mieszkańcom. Jego skład i sposób 
przyrządzania od razu kojarzy się jednoznacznie z podob-
ną potrawą, znaną i lubianą przez rzesze Polaków. Otóż 
w Chrzanowie w Małopolsce przyrządzano ją od lat w spo-
łeczności, której genezę wywodzi się od mających osiąść 
tu w XIII wieku… Tatarów. Z biegiem lat składniki nieco 
się zmieniły i dziś danie to – co może wielu zaskakiwać 
– nosi nazwę śląskiej pieczonki! Przyrządza się ją w spe-
cjalnym szczelnie zamykanym garnku (kociołku) i „dusi” 
nad ogniem. Zajadając się tym powszechnie znanym już 
w Polsce daniem, uważanym za śląskie, mało kto zdaje 
sobie sprawę, że jego geneza ma sięgać najdawniejszego 
osadnictwa Tatarów. 

Innego rodzaju rozważania znajdziemy w artykule au-
torstwa Tadeusza Baraniuka pt. Radziwiacy i płocczanie, 
czyli o społecznym tworzeniu wizerunku sąsiada. Opubli-
kowano go w numerze 6/2014 „Rocznika Towarzystwa Na-
ukowego Płockiego”. Odnosi się on przede wszystkim do 
poglądu o tatarskim pochodzeniu Radziwia, co dowodzić 
mają choćby „pewne swoistości kulturowe i mentalne Ra-
dziwian, utrzymywanie się drobnych odmienności w ich 
wyglądzie fi zycznym”4. Analizowanie zebranych informacji 
rozpoczyna już od czasów najdawniejszych. Miejsce to ma 
być nawiązaniem do podobnych istniejących już w staro-
żytności, służących najczęściej jako obiekty kultowe. We-
dług archeologa Zdzisława Skroka miejsca wyznaczone na 
szczycie wzgórze lub wśród bagien – kręgi – były świętą 
magiczną przestrzenią różniącą się znacznie od pozostałej 
reszty terytorium plemiennego. Właśnie na takim świętym 
obszarze działy się rzeczy, które nigdzie indziej nie mogły 
mieć miejsca. Tam, według dawnych wierzeń, schodzący 
z niebios bogowie przez usta kapłana przepowiadali przy-

1 S. Chrzanowski, Ludzie i sprawy Radziwia, „Notatki Płockie” 1968, nr 
1/45, s. 6.

2 Tamże, s. 5.
3 Tamże, s. 3.
4 T. Baraniuk, Radziwiacy…, s. 27.

szłości całemu plemieniu. Takie miejsca były najbliższe 
„zaświatom”, w takim obszarze przebywać mogli tylko 
wybrańcy, a wszyscy inni, którzy przekroczyli tę magiczną 
granicę, narażeni byli na gniew bogów, który dotykał nie 
tylko ich, ale cały ich ród5. T. Baraniuk zalicza najdawniej-
sze Radziwie do takich właśnie miejsc. Mogło więc być od 
zawsze inne, szczególnie od pobliskiego Płocka, „miasta 
na górze”, patrzącego w przenośni i dosłownie z góry na 
Radziwie: „Płock z racji swego położenia, wielkości i zna-
czenia patrzył zawsze na Radziwie jako na miejscowość 
pośledniejszego gatunku”6.

Autor, wobec braku odnośnych źródeł, stara się prze-
analizować tę zagadkową sprawę, korzystając z danych 
językowo-folklorystycznych i etnografi cznych. Dalej do-
wiadujemy się, że ten stereotyp opierał się na uświęco-
nych tradycją nawykach i uprzedzeniach. „Do lat 70. XX w. 
mieszkańców prawobrzeżnej części miasta radziwiacy nie-
co złośliwie zwali »plockierami«, a jeszcze dawniej, przed 
II wojną, »kapelusznikami«, »lekkochlebnikami«”7. Charak-
ter owych relacji określają też inne wyrażenia językowe. 
Płocczanin powie, że „jedzie na Radziwie”, natomiast ra-
dziwiacy nigdy nie mówią, że jadą do Płocka, lecz „jadą do 
miasta”. Spotkamy się z poglądem, że „Radziwie to gorsza 
strona Płocka”, ale jednak z komentarzem, że jest to zda-
nie mieszkańców „starego Płocka”. 

W tym samym artykule autor przytacza również wspo-
mnienia jednej z radziwianek z początków XX wieku8: „Jak 
moja babcia chodziła na rynek, jeszcze w młodości, to mie-
li wóz. Tego woza było szkoda, wóz i konie stały w podwó-
rzu, a ona ten tłumok niosła na plecach do Płocka, sama. 
Żałowali wozu i koni, a kobiety nie żałowali”9.

Co jeszcze? Pewien zarysowany już schemat, o którym 
pisze autor, tu również się potwierdza. Chodzi o uprawę 
rośliny niezwykle popularnej wśród najdawniejszych ta-
tarskich osadników. Mimo tak innego położenia – „nad 
wodą” – nie byliby sobą, gdyby nie uprawiali znanej już 
nam dzikiej odmiany gryki zwanej tatarką. Jest to charak-
terystyczne dla miejscowości uznawanych za takie, w któ-
rych mieli osiąść najdawniejsi tatarscy osadnicy. Uprawia-
no ją niegdyś na Radziwiu, przede wszystkim na polach 
pod Tokarami, a kasza z niej była wyjątkowo pożądana, 
szczególnie podczas ostatniej wojny. Było to wówczas naj-
popularniejsze pożywienie, które, jak wspominają najstarsi 
mieszkańcy, spożywano tak często, że aż „kłuło w zęby”. 

Na pobliskich Kujawach, choćby i w folklorze, znajdzie-
my silne oddziaływanie tatarszczyzny. Sama tatarka koja-
rzona była najczęściej z biedą i nieurodzajem. Jedno z lu-
dowych okolicznych przysłów brzmi: 

Kto sieje tatarkę, ma żonę Barbarkę i krowami orze!
A jeszcze inne:
Tatar tatarkę sieje, kalota [chodzi tu o pustą sakiewkę] 

mu się chwieje.
Przyszła do niego ślepa, za kalotę go siepa.
Nie siepaj mnie za nią, bo mi nie dasz za nią.

Według nich właśnie owa tatarka „wydaje się być źró-
dłem pozornie historycznych, a więc niby naukowych kon-
ceptów o radziwskich Tatarach”. Autor podsumowuje tę 

5 Z. Skrok, Na tropach archeologicznych tajemnic Mazowsza, Warszawa 
1980, s. 81.

6 T. Baraniuk przytacza tutaj cytat z artykułu S. Chrzanowskiego, Lu-
dzie i sprawy Radziwia, „Notatki Płockie” 1968, nr 1/45.

7 Tamże, s. 1.
8 T. Baraniuk, Radziwiacy…, s. 18.
9 Tamże, s. 28.
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kwestię, pisząc: „W ten oto sposób swojska tatarka może 
łączyć się z dzikimi Tatarami, a swojskie Radziwie z Radzi-
wiłłami…”10.

Tłumaczy również, dlaczego na miejscowych mieszkań-
ców mówi się „Tatarzy”. Uważa, że: „Przezwiska odwołują-
ce się do odmienności narodowej czy etnicznej ich nosicieli 
– jak Tatarzy, Turcy, Szwedzi – często występują w sąsiedz-
twie takich, które odnoszą się do sfery kulinarnej, a kon-
kretnie do byle jakiego, głodowego pożywienia sąsiadów. 
Mogą być one uważane za formy deprecjonowania czy też 
drażnienia ich”11. Jako przykład podaje wspominany już Lu-
tocin, a w zasadzie jego okolice, gdzie mieszkańców nie-
których wsi nazywano „Kasiarzami”. Wzięło się to stąd, że 
z biedy odżywiali się kaszą. Z tego powodu sądzi, że bar-
dzo możliwe było łączenie przezwiska „Tatar” z poślednim 
gatunkiem dzikiej odmiany gryki – tatarki. Autor kończy 
artykuł zdaniem: „Bez postrzegania oraz doświadczania 
różnic i analogii nie byłoby możliwe konstruowanie współ-
czesnego mitu”12.

Z tatarską zagadką Radziwia pragnie się też uporać uro-
dzony tam historyk, dr Tomasz Piekarski, badacz dziejów 
Mazowsza, dyrektor Archiwum Państwowego w Płocku. 
Stara się zweryfi kować posiadane już informacje oraz wpro-
wadza kolejne. Również i on podkreśla, że wśród mieszkań-
ców Radziwia absolutnie wyjątkowa jest „ich odrębna, ściśle 
określona tożsamość”13. To charakter, o który trudno na in-
nych płockich osiedlach. Są to ludzie konserwatywni, dum-
ni, „wręcz hardzi”, przywiązani do Kościoła, tradycji, ziemi, 
„gotowi procesować się o zaoraną miedzę do upadłego”. 
Badacz twierdzi, że Tatarów na Radziwiu nigdy nie było. 
Podziela pogląd cytowanego powyżej dra Tadeusza Bara-
niuka i uważa, że odmienność radziwiaków ukształtowało 
specyfi czne miejsce, w którym przyszło im żyć i mieszkać. 
Jego zdaniem „wieki walki z wodą wykształciły w Radziwiu 
specyfi czny typ społeczności – twardej, zamkniętej i szorst-
kiej”. Dochodzi do tego niezwykłe przywiązanie do Kościo-
ła, będącego w Radziwiu miejscem najważniejszym: dawał 
oparcie, schronienie, scalał miejscowych. Od zawsze odgry-
wał rolę kulturotwórczą, kształtował świadomość. Ogrom-
ne znaczenie dla społeczności mieli miejscowi proboszcze, 
darzeni przez miejscowych wielkim autorytetem. Piekarski 
tłumaczy to tym, że Radziwie było własnością kapituły ka-
tedralnej i w związku z tym rodzaj pańszczyzny był inny 
niż powszechnie stosowany. Charakterystyczne najdawniej-
sze zajęcia radziwiaków, niezwykle podobne do powinności 
Tatarów, wzięły się stąd, że grunty były tu zawsze kiepskie 
i trzeba było szukać dodatkowego zajęcia. 

Jako rodowity radziwianin autor osobiście doświadczył 
faktu kojarzenia społeczności, z jakiej się wywodził, z Tata-
rami. Otóż podczas lekcji z języka polskiego nauczycielka 
zapytała go, skąd posiada taki… estoński akcent, na co 
ktoś z klasy odpowiedział: „Nie estoński, a tatarski”14. Być 
może jest to też nawiązanie do charakterystycznych zwro-
tów językowych, o których pisał cytowany wyżej Tadeusz 
Baraniuk. 

Na koniec jeszcze informacja, która niezwykle rzadko 
pojawia się w podobnych rozważaniach – być może nawet 

10 Tamże, s. 29.
11 Tamże, s. 29.
12 Tamże, s. 31.
13 M. Orłowska, Płocczanie zawsze patrzyli na Radziwie z góry. A ra-

dziwianie nazywali płocczan... No właśnie, wiecie jak?, http://plock.
wyborcza.pl/plock/7,95996,23381891,plocczanie-zawsze-patrzyli-na-
-radziwie-z-gory-a-radziwianie.html (dostęp: 10.05.2018).

14 Tamże, s. 37.

najważniejsza w całości badanego zagadnienia. Niewy-
kluczone, że kluczowa do poznania tatarskiej tożsamości 
Radziwia. Niech będzie podsumowaniem niniejszego arty-
kułu. Otóż już w latach 50. XX wieku w Płocku i Radziwiu 
przeprowadzono badania antropologiczne, polegające na 
porównywaniu cech pomiarowych, czyli ilościowych, okre-
ślanych za pomocą jednostek pomiarowych. Chodzi tu np. 
o wysokość ciała, ciężar ciała, długość głowy. Bada się 
również cechy określane za pomocą opisów słownych, np. 
profi l nosa – prosty, wklęsły, wypukły – między np. matką, 
dzieckiem, ojcem. 

Spośród badanych właściwości należy wymienić cechy 
pomiarowe głowy, tęczówek, nosa, małżowin usznych 
oraz listewek skórnych, a także np. owłosienie, rodzaj 
bródki, usta. Są one uwarunkowane genetycznie, lecz 
sposób ich dziedziczenia i ekspresji nie został do końca 
wyjaśniony. Główną wadą badań antropologicznych jest 
przede wszystkim subiektywność oceny niektórych cech. 
Nie wszyscy więc zgadzają się z jej końcowymi wynikami. 
Badania, o których mowa, przeprowadzono jesienią 1956 
roku dzięki inicjatywie Komisji Badań nad Powstaniem 
i Rozwojem Płocka. Ich kierownikiem był prof. Ireneusz 
Michalski, a członkami ekip pomiarowych pracownicy 
Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz magi-
stranci tegoż uniwersytetu. Jak można się domyślać, do 
ich przeprowadzenia przyczyniła się przekazywana od po-
koleń wieść o tatarskim pochodzeniu mieszkańców lewo-
brzeżnego osiedla miasta. Nie spotkały się jednak z apro-
batą mieszkańców, którzy podejrzewali, że mają na celu 
właśnie potwierdzenie ich tatarskie pochodzenie. Wyniki 
i spostrzeżenia z badań opublikował w roku 1966 w „No-
tatkach Płockich” Mieczysław Becker w artykule pt. Płock 
i Radziwie w świetle badań antropologicznych. 

Przedmiotem analizy było 697 osób pochodzących 
z Płocka i Radziwia. Już pierwsze sprawdzenie materiału 
wykazało, że jest bardzo zróżnicowany pod względem typo-
logicznym. „Obok jednostek antropologicznych typowych 
dla Europy Środkowej występują również, choć znacznie 
mniej licznie, egzotyczni niejako mieszańcy odmiany białej 
z żółtą oraz pochodne ras berberyjskiej i orientalnej”15.

Na terenie obydwu obszarów najliczniej stwierdzo-
no występowanie typu subnordycznego AL, a następnie 
północno-zachodniego AM, pseudoalpejskiego YH, alpej-
skiego HL, czuchońskiego AQ. Stwierdzono również inne 
typy nieprzekraczające pięciu procent badanych, zazna-
czając jednocześnie, że nie pozostają one bez znaczenia 
dla struktury antropologicznej badanego terytorium16. 
Analizując skład typologiczny serii płockiej i radziwskiej 
stwierdzono, że seria płocka ma charakter bardziej miej-
ski (przewaga typu alpejskiego i dynarskiego), natomiast 
seria radziwska wykazuje charakter staropolski (przewaga 
typu pseudoalpejskiego). Skład typologiczny serii męskiej 
i żeńskiej Radziwia wykazuje podobieństwo do serii płoc-
kiej z tą różnicą, że Radziwie charakteryzuje się jeszcze 
większym występowaniem typu dynarskiego AH, równemu 
procentowo typowi czuchońskiemu AQ. Jego zdaniem to 
właśnie typ czuchoński wskazuje na „bardziej archaiczny 
i bardziej staropolski skład tej serii, co wyraźnie zaznacza 
się w serii żeńskiej”. Jest on charakterystyczny dla terenów 
wschodniej Polski, tutaj więc stanowi swego rodzaju wyją-

15 M. Becker, Płock i Radziwie w świetle badań antropologicznych, „No-
tatki Płockie” 1966, s. 36.

16 Tamże, s. 36.
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tek. Autor zwraca uwagę, że „wpływy typu czuchońskiego 
jak widać sięgnęły dość daleko w głąb Polski”, ale dodaje: 
„spodziewałem się jeszcze bardziej zazjanizowanego skła-
du antropologicznego Radziwia”17. 

Jest jednak jeszcze inne bardzo ważne spostrzeżenie – 
wśród mieszkańców Radziwia stwierdzono występowanie 
dość rzadkich typów nieobecnych wśród płocczan, miano-
wicie: amoryckiego AK, euromongolskiego AM, uzuńskie-
go YZ i pseudolitoralnego HQ. Według M. Beckera trudno 
było wówczas zinterpretować te fakty18. Według niego od-
powiedź miały dać wyniki podobnych badań całego ówcze-
snego powiatu płockiego. Napisał jeszcze m.in.: „Analizu-
jąc skład typologiczny serii płockiej i radziwskiej, należy 
stwierdzić, że seria płocka ma charakter bardziej miejski, 
natomiast seria radziwska wykazuje charakter staropol-
ski”19. W innym fragmencie publikacji wnioskował: „Płock 
ma skład typowo miejski, Radziwie natomiast reprezentuje 
raczej ludność wiejską z dość silnym oddziaływaniem in-
fi ltratów miejskich, wyrażających się przesunięciem na 3 
miejsce (w serii radziwskiej) typu pseudoalpejskiego YH”. 
Na marginesie tej uwagi dodajmy, że wieś Radziwie została 
przyłączona do Płocka dopiero w 1925 r.

Radziwie zostało określone jako „mniej miejskie”. Jesz-
cze inne spostrzeżenia mówią, że „Seria męska z terenu 
Płocka wykazuje większe podobieństwo do męskiej czę-
ści materiału radziwskiego niż do płockiej serii żeńskiej. 
Identycznie niemal przedstawia się sprawa serii żeńskich 
z obu terenów. Zarówno kobiety z Płocka, jak i Radziwia 

17 Tamże, s. 36 – 37.
18 Tamże, s. 37.
19 Tamże, s. 37-38.

są identyczne pod względem struktur rasowych i różnią się 
od składów męskich pochodzących z tego samego teryto-
rium”20. Autor tłumaczy, że te zbliżone typy składów nie 
powinny budzić zdziwienia, gdyż wobec bardzo bliskiego 
położenia obydwu miejscowości duże wymieszanie ludno-
ści wydaje się być zrozumiałe. Stwierdza jednak, że: „Ra-
dziwianie stanowią grupę ludnościową o odrębnym profi lu 
antropologicznym”. Zaznacza też, że „dla badacza współ-
czesnej ludności ważna jest retrospekcja, dawne stosunki 
rasowe ludności badanego regionu”. Sugeruje, że wskaza-
ne byłoby badanie materiału kostnego, szczególnie opisów 
i pomiarów czaszek, które dałyby porównanie z obecną 
ludnością Płocka i Radziwia, jak zaznaczył „o przebogatej 
przeszłości historycznej”21. Badacz podkreśla trudności 
w wyodrębnianiu pochodnych ras: berberyjskiej, orien-
talnej, mongoloidalnej i pacyfi cznej. Szczególnie zastana-
wia się nad jednym z wniosków. Otóż mężczyźni, zarów-
no z prawego, jak i lewego brzegu Wisły, okazali się pod 
względem antropologicznym bardzo do siebie podobni. 
Także płocczanki i radziwianki „są identyczne pod wzglę-
dem struktur rasowych”22, ale zupełnie odmienne od męż-
czyzn z tych samych obszarów! Dlaczego? W przytoczo-
nym artykule autor tego nie wyjaśnił.

Czy można więc stwierdzić, że na Radziwiu mieszkali 
niegdyś Tatarzy? 

Jacek Perzyński 

20 Tamże, s. 39.
21 Tamże, s. 36.
22 Tamże, s. 37.

Julia Krajcarz

LEGENDARNE KURHANY CHANÓW 
TATARSKICH NA TERENIE POLSKI (1)

PODKARPACIE

Na terenie dzisiejszej Polski znajduje się wiele obiektów 
ziemnych o dawnej, często nieokreślonej proweniencji hi-
storycznej, opisywanych jako kurhany. Stanowią one rodzaj 
mogiły w kształcie stożkowatego lub półkulistego kopca, 
najcześciej ziemnego, niekiedy z elementami drewnianymi 
lub/i kamiennymi. W kopcu znajduje się komora grobowa, 
gdzie składano zwłoki, a niekiedy spotyka się też rozbu-
dowany system dodatkowych komór. Niektóre kurhany 
w Polsce doczekały się badań archeologicznych, inne na-
dal pozostają niezbadane. Z wieloma, zarówno przebada-
nymi, jak i nadal niepoznanymi, wiążą się legendy z mniej 
lub bardziej fantastycznymi wątkami. Wśród nich nie bra-
kuje opowieści, w których pojawiają się motywy tatarskie. 

Legendy z wątkami tatarskimi nie precyzują zazwy-
czaj, do jakiej dokładnie grupy etnicznej odnoszą się te 
opowieści. W historii określenie „Tatarzy” odnosi się bo-
wiem do różnych grup etnicznych, zjawiających się na 
terenie polskim w różnych czasach, na przestrzeni kilku 
stuleci. Źródła historyczne, dostępne w przypadku nie-

których obiektów kurhanowych, niekiedy przekazują in-
formacje na temat np. obozowisk wojsk szwedzkich, a nie 
tatarskich, Znaczy to, że w zbiorowej pamięci utrwalonej 
w przekazywanych legendach zapamiętano fakt powiąza-
nia danego miejca z obcymi etnicznie, językowo lub re-
ligijnie. Być może z tego powodu, że sami mieszkańcy 
danego terenu w pobliżu kurhanu de facto nie wiedzieli, 
z kim mieli do czynienia podczas nagłego najazdu, dlate-
go określano ich jak Tatarów: tych, którzy w miarę często 
zjawiali się niespodziewanie ze Wschodu, przynosząc za-
zwyczaj pożogę. 

Kurhany tzw. tatarskie są kojarzone z Tatarami w roz-
maity sposób: jako cmentarzysko tatarskich wojów pole-
głych w czasie najazdu, jako miejsce pochówku ofi ar na-
jazdu wojsk tatarskich, grób wodza, a nawet cmentarzysko 
tatarskich koni! W tym tekście pod uwagę zostaną wzięte 
mogiły wodzów, określane niekiedy jako mogiły chanów. 
Gdyby dać wiarę tym legendom, dotyczących odległych 
od siebie miejsc w Polsce, okazałoby się, że nasze ziemie 
skrywają szczątki niemalże całych tatarskich dynastii! Tym 
razem omówione zostaną przykłady kurhanów tatarskich 
z terenu Podkarpacia. 
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Jednym z takich miejsc jest wieś Stefkowa w gminie Ol-
szanica powiatu leskiego. Znajduje się tam obiekt ziemny, 
znany jako Kopiec, Kurhan lub też Mogiła Tatarska. Na jed-
nym ze stoków wzniesienia ulokowano cmentarz, a poniżej 
stoi drewniana cerkiew. Legenda mówi, że w kurhanie po-
chowano wodza tatarskiego, może nawet samego chana, 
który poległ w czasie potyczki rozegranej w Stefkowej. 
Sam kurhan miał powstać w wyjątkowy sposób: wojownicy 
tatarscy w czapkach nosili ziemię, rzucali ją na zwłoki do-
wódcy i w ten sposób stworzyli sztuczne, wysokie wznie-
sienie. Dziś na szczycie kopca stoi krzyż. Co więcej, znaj-
dujące się nieopol obniżenie terenu, nazywane jest przez 
miejscowych Tatarską Doliną. Ponoć to właśnie z niej ta-
tarscy wojowie nosili ziemię, dlatego też stała się terenem 
wklęsłym. Inna wersja legendy tłumaczy, że nazwa doliny 
wywodzi się z faktu, że to właśnie na jej terenie rozegrała 
się bitwa z Tatarami. Przepływający przez dolinę strumień 
także nazywany jest Tatarskim. Miejscowa legenda dopre-
cyzowuje, że potyczka z Tatarami miała miejsce jesienią 
1672 roku. W odpowiedzi na najazd Tatarów Jan Sobieski 
dokonał spektakularnej operacji wojskowej, znanej w lite-
raturze jako „wyprawa na czambuły tatarskie”. Dysponując 
kilkoma tysiącami wojsk, Sobieski walczył z kilkudziesię-
ciotysięcznymi oddziałami Tatarów, odbijając jasyr liczący 
44 tysiące jeńców. Częścią tej epopei wojennej miały być 
wydarzenia ze Stefkowej. Tu historia przeplata się z legen-
dami. Prawdopodobnie domniemany Kopiec Tatarski jest 
naturalną, a nie artefaktyczną częścią wzniesienia. Wia-
domo też, że w Stefkowej w roku 1872, a były to czasy, 
gdy tereny te należały do cesarstwa austro-węgierskiego, 
w trakcie budowy linii kolejowej Budapeszt-Lwów znale-
ziono skarb z okresu brązu. Być może dokonało się to na 
terenie domniemanego kurhanu i wówczas trzeba by dato-
wać powstanie tego obiektu na co najmniej 3500 lat wcze-
śniej. Pozwólmy jednak trwać legendzie o spoczywającym 
tu tatarskim wodzu.

Kolejny kopiec, w którego legendach przewija się wą-
tek tatarski, znajduje się w Rzeszowie, stolicy Podkarpa-
cia. O obiekcie tym, umiejscowionym w północnej części 
miasta, przy ulicy Ciepłowniczej na terenie dawniej wsi 
Pobitno, obecnie dzielnicy Rzeszowa, mówi się w różny 
sposób: Kopiec Tatarski, Tatarska Góra, Kopiec Konferede-
ratów Barskich, Kopiec Szwedzki. Bywa określany też jako 
dawny punkt obserwacyjno-ostrzegawczy lub nawet gród 
rusiński. Być może każda z nazw jest prawdziwa: kopiec 
konfederatów mógł powstać na miejscu dawnego kurha-
nu, gdzie w czasie wojen ze Szwedami istniało obozowisko 
itd. Zresztą już nazwa miejscowości Pobitno odnosi się do 
bitwy stoczonej tu w XIV wieku między wojskami polskimi, 
dowodzonymi przez Jana Pakosława ze Stróżyska, a Tata-
rami. Ci zostali pokonani (pobici). Być może pochowano 
ich właśnie w miejscu dzisiejszego kopca. Istnieje również 
legenda o spoczywającym tu tatarskim wodzu. I w tym 
przypadku jest przywoływana opowieść o tatarskich wo-
jownikach, którzy nosili ziemię na usypanie kopca we wła-
snych czapkach. W XIX wieku z okolic kopca wydobyto 
tzw. skarb łużycki, eksponowany dziś w Kunsthistorisches 
Museum w Wiedniu, a także przeprowadzono badania ar-
cheologiczne w latach 60. XX wieku. Nie natrafi ono na 
szczątki tatarskiego wodza, ale legenda i tak żyje. 

Jedna z piękniejszych legend o wodzu tatarskim po-
ległym i pochowanym na Podkarpaciu dotyczy kurhanu 
w przysiółku Kołacznia przy miejscowości Wola Żarczyc-
ka pod Leżajskiem. Kurhan znajduje się dziś na tereniem 

leśnym, uznanym za rezerwat. Obszar ten chroni jedyne 
w Polsce stanowisko naturalnego występowania rośliny 
o nazwie różanecznik żółty, zwanej też azalią pontyjską 
(rhododendron luteum). Różanecznik porasta pagórek, 
prawdopodobnie artefaktyczny, czyli być może kurhan. 
Według legendy pochowano w nim wodza tatarskiego 
(chana!), który zginął w czasie zasadzki. Ponoć postrzelił 
go ukryty łucznik. Tatarzy dopadli strzelca i ukarali, ale 
wodza nie dało się uratować i zmarł. Pochowano go w miej-
scu śmierci, usypując na jego zwłokami kurhan w kształcie 
półksiężyca. Ponoć któryś z towarzyszy wetknął gałązkę, 
żeby ewentualnie odnaleźć później mogiłę. Gałąź rozrosła 
się w drzewo, a potem kwitnące zarośla. Takie jest tłuma-
czenie występowania tej rośliny w tym miejscu. Naturalnie 
różanecznik rośnie na Kaukazie oraz w Azji Mniejszej. Aza-
lia kwitnie tylko kilka dni w roku, na początku maja. Za-
rośla w Kołaczni kwitną na kolor żółty. Piękne, pachnące, 
egzotyczne kwiaty w środku sosnowego lasu upamiętnia-
ją niejako spoczywajacego tu tatarskiego wodza. Kurhan 
w kształcie półksiężyca miał rzekomo nawiązywać do sym-
bolu islamu – religii wyznawanej przez poległego Tatara. 

Kopiec o podobnej legendzie znajduje się także w in-
nej miejscowości Podkarpacia, we wsi Jaślany, położonej 
w powiecie mieleckim, gminie Tuszów Narodowy. Znaj-
duje się tam wzniesienie znane jako Góra Kościelna lub 
Góra Świętej Anny. Na jej szczycie stoi drewniany krzyż. 
Legenda tłumaczy, że jest to kurhan usypany nad zwłoka-
mi poległego tu wodza tatarskiego. Kurhan mieli usypać 
jeńcy tatarscy, którzy zostali we wsi po przegranej przez 
nich bitwie. Kiedy miało się to wydarzyć? Nie wiadomo. 
Inna legenda opowiada, że kopiec został usypany przez 
mieszkańców wsi po roku 1516. Miał służyć jako punkt ob-
serwacyjny oraz miejsce ostrzegawcze, na którym palono 
ogniska w momencie dostrzeżenia najazdu tatarskiego. Sy-
gnał świetlny był widoczny dla mieszkańców innych miej-
scowości, którzy, zawczasu powiadomieni, mogli schronić 
się z dobytkiem w lesie. 

Wódz tatarski spoczywa rzekomo również w innej części 
Podkarpacia, przy samej granicy z Ukrainą, w miejscowo-
ści Sierakoście położonej w gminie Fredropol, w powiecie 
przemyskim. Mieszkańcy wsi nazywają to miejsce Tatarską 
Mogiłą. Znajduje się ona na południe od zrujnowanej bra-
my zamkowej. Konstrukcja ziemna liczy około 10 metrów 
wysokości. Jeszcze po wojnie na szczycie kurhanu miała 
znajdować się kamienna płyta oraz rosła lipa. Nie ma po 
tym śladu, ale powtarzana do dziś opowieść utrzymuje, że 
wewnątrz kopca mają spoczywać szczątki wodza tatarskie-
go. Istnieje jeszcze inna leganda o tym kopcu, według któ-
rej wieś najechali i spalili Tatarzy. Za nimi przybyli Kozacy 
Chmielnickiego. Nie musi być przecież zgodna z faktami 
historycznymi... Pozbierali zastane kości w jedno miejsce 
i usypali nad nimi kopiec. Nazwa miejscowości Sierakoście 
miała powstać od określenia szarych kości, leżących na po-
bliskich polach. 

Kurhan o proweniencji tatarskiej, przynajmniej według 
legend, znajduje się jeszcze w Przeworsku. Zlokalizowa-
ny jest przy ulicy, której nazwa pochodzi zresztą od tegoż 
kopca – Tatarskiej. Dziś jest niewielka, ale dawniej tędy 
właśnie przebiegał trakt prowadzący do Lwowa. Kurhan 
ma kształt ostrosłupa na planie prostokąta. Obecnie na 
jego szczycie stoi murowana kolumna, a na niej fi gurka 
Chrystusa Frasobliwego, prawdopodobnie z XVII wieku. 
Z jakich czasów pochodzi kurhan? Według legendy po-
wstał w roku 1624, kiedy to w początkach czerwca nastąpił 
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najazd oddziału Tatarów pod wodzą Kantymira m.in. na 
Przeworsk i inne tereny Podkarpacia. Ponoć wódz tatarski, 
może nawet sam Kantymir, miał tu polec i zostać pocho-
wany. Inna wersja mówi, że kopiec usypano na pamiatkę 
zwycięstwa mieszkańcow miasta nad tatarskimi najeźdź-
cami. Obie wersje raczej się wzajemnie wykluczają. Jednak 
nazwa – kopiec (kurhan) tatarski – zdaje się pasować do 
obydwu wersji legendy. 

Najbardziej znany podkarpacki kurhan tatarski, nazywa-
ny także Kopcem Przemysława, odnajdziemy w Przemyślu. 
Prawdopodobnie było to miejce kultu słowiańskiego boga 
Swarożyca i być może na szczycie konstrukcji ziemnej 
znajdowała się świątynia. Do II wojny światowej, kiedy to 
uległa całkowitemu zniszczeniu, istniała na terenie kopca 
kaplica św. Leonarda, wybudowana w IX wieku. Jest też 
wersja, według której kurhan przemyski to grób samego 
Attyli, wodza Hunów. Warianty tatarskie legend kopca wy-
jaśniają, że został usypany nad grobem poległego wodza 
Tatarów. Kolejna opowieść mówi, że kopiec usypano na pa-
miątkę zwycięstwa przemyślan nad oddziałami tatarskimi. 
Wiadomo, że w pobliżu tej konstrukcji znajdowały się inne, 
mniejsze kopce. Być może był to system służący rozstawia-
niu wart, obserwacji i powiadaniu w razie zagrożenia? Dziś 
kopiec znany jest jako Tatarski, a jego legendę ubarwia 
wątek kurhanu wodza. 

Domniemany kurhan skrywający szczątki tatarskiego 
wodza znajduje się także w innej podkarpackiej miejsco-
wości: wsi Gnojnica pod Ropczycami. Tak mówi legenda. 
Wyjaśnienie, oparte na pewnych faktach historycznych, 
dotyczy jednak upamiętnienia, poprzez usypanie kopca, 
spotkania wojska Stefana Czarnieckiego z oddziałami księ-
cia Lubomirskiego w czasie potopu szwedzkiego i prowa-
dzenia dalszej wspólnej kampanii. Ale te dwie wersje się 
nie wykluczają. Może i jedna, i druga opowieść dotyczy 
realnych zdarzeń, a w zbiorowej pamięci zachowało się 
wspomnienie tylko części. 

Na terenie Podkarpacia jeszcze dziś można napotkać 
wiele obiektów ziemnych, kopców lub kurhanów, określa-
nych jako tatarskie. Ziemie podkarpackie szczególnie czę-
sto były nawiedzane tatarskimi, a wcześniej mongolskimi 
najazdami ze Wschodu. Nawet jeśli zagony nie zapędzały 
się dalej w głąb ziem polskich, to obszary Podkarpacia, jako 
położone dość blisko zmieniającej swój przebieg wschod-
niej i południowej rubieży Polski, były najeżdżane bardzo 
często. Stąd tak liczne na tych terenach miejsca związane 
z potyczkami tatarskimi: mogiły, kopce, kurhany. Ginęli na-
jeżdżający i najeżdżani. Mogiły jednych i drugich przetrwa-
ły wiele wieków. Pierwszy mongolski najazd, nazywany też 
błędnie tatarskim, miał miejsce w wieku XIII, a intensywna 
obecność Tatarów na tym terenie zaczęła się od wieku XV, 
by ustać dopiero na przełomie wieków XVII i XVIII. Zresztą 
nie ma pewności, że w każdym z przypadków tatarskiego 
kopca Tatarzy naprawdę mieli z nim coś wspólnego. Można 
mniemać, że byli to po prostu ludzie obcy, o innym, niezna-
nym ludności tubylczej zachowaniu, postępowaniu, języku, 
wyglądzie i prawdopodobnie nieprzyjacielskich zamiarach. 
Można zastanowić się, dlaczego tak często w opowieściach 
o kurhanach pojawia się wątek pochowanego w nim wodza 
tatarskiego. Być może naprawdę pochowano w tym miejscu 
tatarskich wojowników, a ludność miejscowa, wraz z upły-
wem lat i zmianą pokoleń, zapominała o szczegółach po-
tyczek, wyolbrzymiała zasługi, przeinaczała fakty, ubarwiła 
opowieści, mieszała wątki, podnosząc się na duchu i przy-
wołując szlachetne wzorce.

Na ziemi podkarpackiej znajduje się wiele kopców, któ-
rych historia i legendy w różny sposób nawiązuje do obec-
ności Tatarów na tym obszarze. W ośmiu miejscowościach 
– Stefkowej, Rzeszowie, Kołaczni, Jaślanach, Sierakościach, 
Przeworsku, Przemyślu i Gnojnicy – w znajdujących się 
tam kurhanach mają spoczywać wodzowie tatarscy. 

Julia Krajcarz 

Historia wojskowości Tatarów polsko-litewskich od dawna 
ma swoje miejsce w literaturze. Zajmowali się tym m.in. 
Leon Kryczyński, Stanisław Kryczyński, Jan Tyszkiewicza, 
Piotr Borawski oraz Aleksander Miśkiewicz. Ciągle jednak 
w archiwach odkrywane są nowe dokumenty, które dopeł-
niają obrazu, odkrywają nowe fakty i potwierdzają inne 
kwestie. Poniższy materiał opisuje list nieznanego z nazwi-
ska ofi cera Wielkiej Armii z roku 1813 w sprawie Tatarów 
litewskich. To jeden z wielu listów, dotyczących odtworze-
nia oddziałów tatarskich w czasie kampanii napoleońskich, 
szerzej opisanych przede wszystkim w historiografi i francu-
skiej1.

List znajduje się w Archiwum Państwowym w Łodzi 
w zespole nr 39/592/0 (Archiwum rodziny Bartoszewi-
czów, dawniej: „Zbiory imienia Juljana i Kazimierza Bar-
toszewiczów”) w serii 1.7 pod sygnaturą 424. W roku 1930 
przekazany został miastu Łodzi. Powstał w wyniku kolek-

1  A. Pigeard, Les tartares lithuaniens, „Tradition Magazine”, 1999. 

cjonerskiej działalności Bartoszewiczów, a zawiera m.in.: 
przywileje królewskie, dokumenty prawno-majątkowe róż-
nych osób, korespondencję, księgi silva rerum, niewielki 
zbiór gazet pisanych i starych czasopism. Następne pięć 
serii zawiera akta osobiste oraz materiały związane z pracą 
zawodową, działalnością redaktorską, literacką, społeczną 
i polityczną głównych twórców archiwum: Adama, Juliana, 
Kazimierza, Kazimierza Władysława i Juliana Kantego Bar-
toszewiczów2.

Interesujący nas dokument to jedna karta papierowa, 
częściowo zniszczona i nieczytelna, zapisana w języku 
francuskim. Brak imiennego adresata, używana jest zale-
dwie forma „Wasza Ekscelencja”, a podpis autora jest nie-
czytelny. Miejsce i data: Deychoff , 28 stycznia 1813 roku. 
W poniższym tłumaczeniu3 zachowano oryginalny układu 

2  I. Florczak, Dokumenty dotyczące miast i województw w Archiwum 
rodziny Bartoszewiczów: próba charakterystyki, „Przegląd Nauk Hi-
storycznych”, nr 12/2, 2003, s. 221-235.

3  Wykonane przez autora tekstu.

Daniel St. Czachorowski

LIST W TATARSKIEJ SPRAWIE
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wersów i akapitów:
Wasza Wysokość!

[…] że Tatarzy nie przyłączają się
[…] i ich ofi cerowie [...]
[…] więźniów rosyjskich
[…]

Doceniam rozkazy Waszej Wysokości o wcieleniu 
Tatarów litewskich do oddziałów [...]
Podzieliwszy na równe części, postawiłem siebie na 
służbie [...]
Jednakże miałem przedstawicieli z oddziału 
kapitana Ułana […]:
Gdy Gubernator Generalny Litwy, hrabia 
Hogendorp upoważnił nas do sformowania 
1 Szwadronu Tatarów Litewskich, zostałem 
zapewniony, że zawsze będziemy stanowili osobny 
oddział i nigdy nie będziemy połączeni z innymi. 
Musimy bardzo pilnować tego warunku aby nasi 
ludzie skrupulatnie przestrzegali naszej religii, 
naszych rytów i naszych zwyczajów, i nie byłoby
możliwe, byśmy zaangażowali się w służbę bez 
takich form ostrożności. Jeśli zgodzę się na tę 
inkorporację, moi ludzie
mnie opuszczą i będą postrzegać jako zdrajcę.
 
Następnie Kapitan zapewnił mnie, że ma 
świadomość że jest wielu Tatarów wśród jeńców
rosyjskich w Magdeburgu, a jego mały oddział 
pozostaje taki, jaki jest, ma dobrze uzasadnioną 
nadzieję, że będzie mógł zaangażować ich
dla służby Jego Wysokości.
Poinformowałem o tym Gros-Majora Detancour, 
który znalazł za słuszne zawieszenie rozkazów 
Waszej Ekscelencji i cieszę się, że mogłem 
przedstawić przyczyny, które to zmotywowały. 
Niniejszym błagam Jego Ekscelencję o autoryzację 
mojego zezwolenia wspomnianemu Kapitanowi
na zobaczenie więźniów z Magdeburga 
i znalezienia tych z jego narodu, a będzie w stanie 
zaangażować ich do służby Jego Majestatowi.
Może to być korzystne na wiele sposobów.
 
Proszę przyjąć to z życzliwością
[…] głębokiego szacunku i mojego zaangażowania

 Deychott 1 stycznia 1813
 najpokorniejszy i najposłuszniejszy sługa,
 [podpis]
 Major

W okresie istnienia Księstwa Warszawskiego (1807–
1815), Tatarzy walczyli zarówno po stronie francuskiej (pol-
sko-litewskiej), jak i w armii rosyjskiej4. W latach 1806–1807 
w Prusach walczył przeciwko Francuzom pułk tatarski płk. 
Janusza Tuhan-Baranowskiego. Nas interesuje 1 Szwadron 
Tatarów Litewskich, sformowany między wrześniem a li-
stopadem 1812 roku. Pierwszymi, którzy podjęli kwestię 
tworzenia odrębnych jednostek lekkiej jazdy tatarskiej, 

4  Бектинев, Ш., Хроника Татарского Уланского Полка (1797-1833 гг.), 
w: Первшая мижнародная Навукова-практичная канферэнцыя «Та-
тары-мусульмане на зелях Беларусi, Лiтвы и Польщы», ч. 3, Менск 
1995.

mających być przeciwwagą wobec Kozaków i Tatarów w si-
łach rosyjskich, byli w lipcu 1812 roku gen. Michał Sokolnic-
ki z 12 Pułku Ułanów III Dywizji Armii Polskiej i Maciej Azu-
lewicz, były rotmistrz wojsk polskich. Sokolnicki zwrócił 
się z taką prośbą do ks. Dirka van Hogendorpa, generała-
-gubernatora Litwy5, w następstwie odezwy Azulewicza do 
marszałka Konfederacji Generalnej6. W wyniku trudności 
w rekrutacji Tatarów, do listopada 1812 roku udało się sfor-
mować zaledwie szwadron liczący około 140 ofi cerów i żoł-
nierzy. Jan Tyszkiewicz tłumaczy to m.in. korzystniejszą 
wcześniejszą polityką uprzywilejowywania muzułmanów 
prowadzoną przez Rosję od roku 1795. Dekrety Katarzyny 
II i Pawła I dawały m.in. różne ulgi podatkowe dla szlach-
ty muzułmańskiej i jednocześnie ułatwienia w wywodzie 
szlachectwa. W roku 1812 wielu Tatarów miało krewnych 
służących w armii rosyjskiej i obawiając się następstw, jak 
mogli, unikali rekrutacji do armii francuskiej7. Kolejnym 
problemem były też fi nanse. Szefem pułku, a de facto 
szwadronu, został mianowany Mustafa Murza Achmato-
wicz, kapitanami: Abraham Murza Korycki i Samuel Ułan. 

Szwadron nie wziął udziału w wyprawie na Moskwę, 
choć Napoleon wzywał do przyspieszenia tworzenia od-
działów lekkiej jazdy, w tym tatarskich, które miały być 
odpowiedzią na pułki kozackie – postrach Francuzów. Na-
tomiast już w obronie Wilna i dalszym odwrocie, w cięż-
kich walkach i przy bohaterskiej postawie, stracił więk-
szość wartości bojowej i dowódcę – M. M. Achmatowicza. 
Resztki oddziału dotarły wraz z wycofującą się Wielką Ar-
mią do Warszawy w grudniu 1812 roku, pod dowództwem 
kapitana Samuela Ułana. Następnie, już w składzie 3 Pułku 
Litewskiego Szwoleżerów Gwardii, znaleźli się w Poznaniu, 
a później Friedebergu. Szwadron liczył wtedy jedynie 53 
ludzi8. Został wcielony do 1 Pułku Szwoleżerów Gwardii 
jako 15 kompania, i rozpoczęto zaraz zabiegi o uzupełnie-
nie stanu osobowego z rekomendacją gros-majora Pierre-
’a d’Autancourta9. D’Autancourt, a po zmianie nazwiska na 
„nieszlacheckie” – Datancourt, francuski generał, podpuł-
kownik (gros-major) 1 Pułku Szwoleżerów-Lansjerów Pol-
skich Gwardii Cesarskiej od 1807 roku, uczestnik bitwy pod 
Somosierrą.

List informuje nas o staraniach na zezwolenie dla kapi-
tana Ułana o poszukiwanie Tatarów wśród jeńców rosyj-
skich w twierdzy w Magdeburgu. Taką działalność prowa-
dził od marca do czerwca 1813, nie tylko w Magdeburgu, 
ale też w Moguncji, Soissons, Metzu10. Korespondował 
często z ks. Henrim Jacques’em Guillaume’em Clarkiem 
d’Hunebourgiem, ministrem wojny. Z powodu małej licz-
by Tatarów polsko-litewskich poszukiwał wśród jeńców 
wszelkich muzułmanów: kazańskich, nadwołżańskich, kau-
kaskich, krymskich. Apelował o przeniesienie Tatarów lub 
też muzułmanów z pułków cudzoziemskich w Italii, jednak 
nie znalazło to poparcia u Clarka. W rezultacie, w czerwcu 
1813, powrócił do Friedebergu z 24 żołnierzami z Krymu, 
okolic Kazania, Polski i Litwy. Stan liczebny oddziału wy-

5 A. Pigeard, La Garde Imperiale: 1804-1815, Paris 2005; J. Tyszkiewicz, 
Z historii Tatarów polskich 1794-1944, Pułtusk 2002.

6 D. Nawrot, Litwa i Napoleon 1812, Katowice 2008.
7 J. Tyszkiewicz, ibidem.
8 A. Pigeard, Les tartares lithuaniens, „Tradition Magazine”, 1999, ss. 

29-32. 
9 J. Brunon, Des Tatars au service de Napoléon: sur un projet de 

soulèvement des Cosaques et des Tartares au profi t des Armées fra-
nçaises et aperçu historique sur l’escadron de Tartares lithuaniens de 
la Garde impériale, 1812-1814, Marseille 1938. 

10 J. Tyszkiewicz, ibidem.
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nosił 3 ofi cerów i 50 żołnierzy11. Brali udział w kampanii 
niemieckiej 1813 roku i francuskiej 1814, w bitwach pod 
Dreznem, Peterswalde, Lipskiem i Hanau. Po abdykacji Na-
poleona do kraju powróciło zaledwie 14 żołnierzy i kapitan 
Samuel Ułan12.

List, prawdopodobnie adresowany właśnie do ministra 
d’Hunebourga, był częścią kampanii kpt. Ułana o utrzyma-
nie ciągłości udziału Tatarów w walkach o niepodległość 
Rzeczypospolitej. I zaznaczenia przy tym ich odrębności 
– oddział, jeśli nie pułk, to choć szwadron, miał być wyraź-
nie „tatarski”. W nazwie i składzie osobowym. Autor pisma 

11 R. Bielecki, Wielka Armia, Warszawa 1995, s. 126.
12 J.  Tranié, J-C. Carmigniani, Les Polonais de Napoléon: l’épopée du 1er 

régiment de lanciers de la garde impériale Copernic, Paris 1982, s. 112.

również czynił starania o obiecaną mu przez Hogendorpa 
niezależność oddziału, by zapewnić swobodę wyznania 
i obyczajów, pod groźbą odrzucenia jakichkolwiek zmian 
przez własnych żołnierzy i uznania go za zdrajcę. Obawiał 
się wchłonięcia szwadronu przez inną jednostkę, a przez 
to „rozpuszczenia się” tej garstki żywiołu tatarskiego 
wśród tylu innych narodowości Wielkiej Armii. Wierzę, że 
kierowała nim duma z wojskowej tradycji Tatarów polsko-
-litewskich i nadzwyczajna chęć podkreślenia ich udziału 
w wojnie. Wiemy przecież, że Tatarzy służyli w wielu in-
nych pułkach piechoty i kawalerii, ale o nich mało kto już 
pamięta. 

Daniel St. Czachorowski 

Swietłana Czerwonnaja

PIERWSZA TATARKA 
W WILEŃSKIEJ AKADEMII SZTUKI

Fakt istnienia znaczą-
cej grupy artystycznej 
inteligencji wśród li-
tewskich Tatarów jest 
świetnie znany. Ta ma-
leńka etniczna grupa, 
od wieków zamieszku-
jąca tereny dawnego 
Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego, wniosła nie-
mały wkład w kulturę 
państw powstałych na 
tych ziemiach – Polski, 
Litwy i Białorusi. Zna-
my wspaniałe wiersze 
tatarskich poetów na-
pisane po polsku, rosyj-
sku, białorusku i litew-
sku, które wpisują się 
we współczesny nurt 
romantyki tatarskiej hi-
storii i rytmów nowego 
światopoglądu. Histo-
ria przechowuje dla nas 
imiona architektów wywodzących się ze środowiska litew-
skich Tatarów, słynnych ze swoich dzieł z początku i końca 
XX wieku. Znajdziemy wśród nich Stefana Kryczyńskiego 
(1874–1923), budowniczego soborowego meczetu w Pe-
tersburgu (1910–1913) i projektanta meczetu soborowego 
w Wilnie (1909). 

Ważnym elementem scenicznym, nie tylko kółek arty-
stycznych, ale też profesjonalnych grup teatralnych polsko-
-litewsko-białoruskiego pogranicza, jest tradycyjna tatarska 
muzyka i choreografi a. Bogata skarbnica tatarskiej twór-
czości wpłynęła na powstanie wielu majstersztyków sztuki: 
ilustrowanych ksiąg – kitabów, modlitewników – chama-
iłów, muhirów malarskich i grafi cznych, kamiennych rzeźb 

i reliefów z tekstami 
i wzorami, dzieł sztuki 
tkackiej i wyszywania, 
rzeźbionych w drew-
nie minbarów i całych 
wnętrz zachowanych 
meczetów (w Bohoni-
kach, Kruszynianach, 
Sorok Tatarach pod 
Wilnem, Nowogródku, 
Iwiach i innych miej-
scach, nieistniejących 
już, lecz znanych z hi-
storycznych źródeł, sta-
nowiących cały gwiaz-
dozbiór na mapie regio-
nu będącego północ-
no-wschodnią forpocz-
tą tradycyjnej kultury 
muzułmańskiej w Eu-
ropie). 

Przy całym boga-
ctwie artystycznej kul-
tury Tatarów litew-

skich istniała w niej poważna luka – nie było wśród nich 
ani jednego profesjonalnego artysty, który uzyskałby spe-
cjalne, akademickie wykształcenie (magistra sztuk pla-
stycznych: malarza, rzeźbiarza lub grafi ka). Niedostatek 
ten, w pewnej mierze, kompensowała aktywność arty-
stów-samouków, którzy często pracowali przy poważnych 
zamówieniach na potrzeby środowiska tatarskiego. Wielu 
z nich znamy z nazwiska. Sulejman Rafałowicz, zamiesz-
kały w Iwiach (obecnie na terytorium Białorusi), entuzja-
sta kulturowego tatarskiego odrodzenia, przerysowywał 
z drukowanych szamaiłów panoramy miast z muzułmań-
skimi świątyniami – Mekkę, Medynę, Jerozolimę, Stambuł 
– następnie malował je akwarelami i dodawał do kompo-

Dwunastoletnia Olga Piotrowicz w odwiedzinach u wileńskiego imama Ibrahima 
Smajkiewicza (z prawej). Od lewej: Olga Bohdanowicz (babcia Olgi), Helena Piotrowicz 

z domu Bohdanowicz (mama), Sofi a (Zofi a) Smajkiewicz z domu Chalecka (żona imama). 
Wilno, 8.11.1931.
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zycji własne teksty i niektóre detale. Pod koniec roku 1928 
namalował akwarelami na papierze muhir z wizerunkiem 
Mekki i Medyny, przeznaczony dla drewnianego meczetu 
w Iwiach1. Wykonany według wzorca kazańskiego, uzupeł-
niony został w dole napisem w języku białoruskim, alfa-
betem arabskim: „Narysował ten święty muhir Sulejman 
Rafałowicz w 1928 roku 17 dniu zakończył. 17.12.1928”. 
W roku 1929 (datacja w kolofonie: 13.04.1929), Rafałowicz 
namalował akwarelami na papierze muhir według kazań-
skiej litografi i z końca XIX wieku, przedstawiającej widok 
Stambułu z Galaty2. Emir Bogdanowicz z Nowogródka jest 
autorem muhiru z wizerunkiem miejscowego meczetu (da-
towany na 15 sierpnia 1934 roku, współcześnie jest własno-
ścią meczetu w Nowogródku3). Autorem wspaniałego pod 
względem malarskiej wyrazistości muhiru z wizerunkiem 
meczetu w Iwiach, otoczonego zielonym sadem z fi gurka-
mi zwierząt ofi arnych u wrót – byka i baranka, był Tatar 
Chalil Szczucki (akwarela, połowa XX wieku, obecnie w rę-
kach prywatnych w Iwiach)4. 

Artyści wykonywali swoje muhiry-plakaty na papierze 
lub kartonie, jak na przykład praca tuszem i farbami dru-
karskimi na papierze z 1996 roku autorstwa Ajszy Aleksa-
drowicz z Mińska, z okazji ponownego otwarcia meczetu 
w Śmiłowiczach5. Istniały także muhiry wyszywane, będące 
częścią wnętrz starych i nowych meczetów. Tu przykła-
dem może być muhir wyszyty lnianymi nićmi na papierze, 
przedstawiający stary meczet w Śmiłowiczach, zbudowany 
w 1857 roku . Według świadectw zachowanych w rodzinie 
Konopackich, jego autorką była Halina Półtorzycka, miesz-
kająca w Śmiłowiczach na początku XX wieku.

Na początku XXI wieku, z inicjatywy Dżennety i Miro-
sława Bogdanowiczów, przy gospodarstwie agroturystycz-
nym „Tatarska Jurta” we wsi Kruszyniany uformował się 
ośrodek kulturalny, gdzie swoje miejsce znaleźli rzeźbia-
rze, z wielkim poczuciem humoru tworzący czarujące pry-
mitywistyczne wyobrażenia w drewnie.

 Pisarze i dziennikarze brali na siebie funkcję redakto-
rów artystycznych książek – wybierali dla wydań tatarskiej 
poezji wyraziste elementy druku: winiety, ornamenty, 
kompozycje grafi czne, ilustracje okładek (zazwyczaj repro-
dukcje klasycznych miniatur), które nadawały tatarskim 
książkom „orientalny” czar.

Zatem nie ma i nigdy nie było całkowitej pustki w sferze 
sztuki i twórczości litewskich Tatarów. Nawiasem mówiąc, 
ich tradycyjna broń, której poświęcony jest pierwszy tom 
katalogu Zabytków sztuki tatarskiej6 – to także w znacznej 
mierze wytwór sztuki plastycznej i dekoracyjnej. Jednak 
tradycja twórczości ludowej stanowi tylko jedną stronę 
medalu, drugą jest bowiem kształtowanie się sztuki pro-
fesjonalnej na bazie współczesnego wykształcenia akade-
mickiego.

Wcześniejsze wyobrażenia o braku choć jednego pro-
fesjonalnego współczesnego artysty z grupy litewskich 
Tatarów całkowicie zmienia moje odkrycie z wiosny 2019 
roku, powstałe podczas badaniach materiałów z Archiwum 
Literatury i Sztuki Republiki Litewskiej.

1 A. Drozd, M. Dziekan, T. Majda, Piśmiennictwo i muhiry Tatarów 
Polsko-Litewskich. Katalog zabytków tatarskich, t. III, Warszawa 
2000, s. 80 (nr katalogu 136), il. 177.

2 Tamże, s. 80 (nr katalogu 137), il. 178.
3 Tamże, s. 79 (nr katalogu 133), il. 174.
4 Tamże, s. 78-79 (nr katalogu 131), il. 172.
5 Tamże, s. 79 (nr katalogu 132), il. 173.
6 Katalog zabytków tatarskich (przyg. J. Gutowski), t. I, Warszawa 

1997.

W fondach archiwalnych, gdzie zebrane są materiały 
z historii Wileńskiej Wyższej Szkoły Artystycznej (Vilniaus 
Dailės Aukštoji Mokykla), znajdują się spisy i akta perso-
nalne studentów, uczących się tam w latach 1940–1945. 
Szkoła powstała w roku 1940 roku na bazie Wydziału 
Sztuk Pięknych byłego Uniwersytetu Stefana Batorego 
(zamkniętego przez władze Litwy w grudniu 1939 roku)7. 
Niebawem została przemianowana w Wileńską Akademię 
Sztuki (Vilniaus Dailės Akademija) i działała do marca 
1943 roku, gdy wraz z innymi wyższymi szkołami została 
zamknięta przez niemieckich okupantów. Pracę wznowiła 
w roku szkolnym 1944/45, po reorganizacji na Państwo-
wy Instytut Sztuk Litewskiej Republiki Socjalistycznej (2 
kategorii), zgodnie ze standardami kształcenia wyższego 
w stolicach republik związkowych ZSRR. Wśród studentów 
była litewska Tatarka Olga (Lejla) Piotrovičiūtė (Piotrowi-
czówna)8.

Początkowo zwróciłam uwagę na to, że w spisach stu-
dentów, tworzonych według formularzy wymaganych dla 
raportów o działalności Wileńskiej Akademii Sztuki i zbio-
ru danych statystycznych w kolejnych ośrodkach państwo-
wych: Litewskiej SRR (rok szkolny 1940/41), okupowanej 
przez Niemców Litwie (rok 1941/42 i pierwszy semestr roku 
1942/43) i ponownie Litewskiej SRR (rok szkolny 1944/45), 
wyodrębniono kolumny wymagające podania narodowości 
(tautybė) i wyznania (tikyba). W przeciągu całego pięciole-
cia (1940–1945), wraz ze zmieniającą się liczbą studentów 
narodowości polskiej, litewskiej, żydowskiej, białoruskiej, 
rosyjskiej i niemieckiej, o różnych wyznaniach (katolików, 
prawosławnych, żydów i luteranów), jest jedna stała – to 
ostatnia kategoria studentów „innych” (kitų) narodowości 
i „innych” wyznań (kitų) w liczbie „1”9. W kolejnych doku-
mentach pojęcie „innych” jest doprecyzowane i wskazuje, 

7 Niestety, nigdzie nie udało się odnaleźć usystematyzowanego ar-
chiwum materiałów samego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Stefana Batorego (USB) z interesującego mnie okresu końca lat 30. 
(przed wybuchem II wojny światowej). Nie ma ich w Archiwum Li-
teratury i Sztuki Republiki Litewskiej, a w archiwum Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu (młodej, powojennej uczelni, dokąd 
przeniosła się znacząca część profesury USB i gdzie utworzono In-
stytut Sztuk Pięknych kontynuujący tradycję wileńskiego Wydziału), 
znajdują się akta personalne artystów-wykładowców, którzy przepro-
wadzili się z Wilna do Polski, ale brak spisów studentów, absolwen-
tów, planów zajęć, protokołów komisji egzaminacyjnych itp. 

8 Od roku 1940 wszystkie nazwiska wykładowców i studentów uniwer-
syteckich we wszystkich dokumentach są podane w formie litewskiej. 
Było to wynikiem stanowczej polityki kulturowej lituanizacji i ofi cjal-
ne dokumenty (paszporty, legitymacje służbowe, indeksy studenckie 
itp.) wydawane mieszkańcom Wilna były już litewskie, gdyż stali się 
oni obywatelami tego kraju, a co najmniej byli uważani za poten-
cjalnych obywateli. Ci, którzy nie chcieli przyjąć nowego obywatel-
stwa, w tym wilnianie od pokoleń, spotykali się z mało atrakcyjną 
perspektywą zostania „obcokrajowcami” we własnym mieście i ogra-
niczeniem praw. Sądząc z archiwalnych dokumentów, większość stu-
dentów rozpoczynających naukę na Wydziale Sztuk Pięknych USB 
jeszcze w „polskich czasach” (do wejścia armii sowieckiej do Wilna 
19 września 1939 r. i przekazania Wileńszczyzny Litwie w końcu paź-
dziernika 1939 r.) i chcących kontynuować naukę w Wileńskiej Akade-
mii Sztuki, w 1940 r. posiadało obywatelstwo litewskie. Pewne jest to 
w przypadku Olgi Piotrovičiūtė, gdyż w jednej z wypełnionych przez 
nią ankiet, na pytanie o obywatelstwo podała „litewskie”, jak też nu-
mer paszportu wydanego w Wilnie 22 sierpnia 1940 r. (5693-V). Swoje 
nazwisko we wszystkich dokumentach pisała w transkrypcji litew-
skiej: „Piotrovičiūtė”. W jej aktach personalnych zachował się jeden 
tylko dokument – świadectwo wydane przez Uniwersytet Stefana 
Batorego z podpisem docenta Tymona Niesiołowskiego, informują-
ce o tym, że „z postępem bardzo dobrym” zakończyła rok szkolny 
1938-39. Tam jej nazwisko zapisano: „Piotrowiczówna” (Archiwum 
Literatury i Sztuki Republiki Litewskiej, teczka personalna Olgi Lejli 
Piotrovičiūtė – bez numeru fondu i jednostki archiwalnej, karta 2). 
Zapewne to nazwisko zostało przywrócone w jej dokumentach po 
repatriacji do Polski w 1945 r.)

9 Archiwum Literatury i Sztuki Republiki Litewskiej, fond 64, op. 1, 3, 6 
(dane statystyczne z 30 września 1941 r.), op. 1, 3, 9 (spis studentów 
i wolnych słuchaczy z 21 listopada 1941 r.); op. 1, 3, 14 (raport o skła-
dzie narodowościowym uczących się w roku szkolnym 1941-42).
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że wśród studentów znajdowała się jedna osoba o „naro-
dowości tatarskiej” i „wyznania muzułmańskiego”. W za-
świadczeniu o działalności Wileńskiej (Wyższej) Szkoły 
Artystycznej z 8 grudnia 1940 roku, w kolumnie 5 „Naro-
dowość uczniów” (Mokinių tautybė) podano 135 studen-
tów (84 płci męskiej i 51 płci żeńskiej), wśród których było 
42 Litwinów, 7 Rosjan, jeden Białorusin, żadnego Niemca 
i Łotysza, 15 Żydów i jeden Tatar10. W zaświadczeniu z 4 
lutego 1941 roku, podającym procentowy skład uczniów, 
wykazano 32,7% Litwinów, 50% Polaków, 6,03% Rosjan, 
0,86% Białorusinów (jedna osoba), 9,48% Żydów i 0,86% 
Tatarów (jedna osoba)11. Nie 
było wiadomo, z kim ziden-
tyfi kować tę osobę, jednak 
w jednym z imiennych spisów 
studentów odnalazłam zapis 
„Olga Piotrovičiūtė” ze wska-
zaną narodowością – „Tatar-
ka”12. Długo nie udawało się 
znaleźć niczego, co rozjaśnia-
łoby fakt nauki w Wileńskiej 
Akademii tatarskiej student-
ki, trudno też było cokolwiek 
sobie o niej wyobrazić. Nie 
musiała nawet pochodzić ze 
środowiska litewskich Tata-
rów: mogła przecież przybyć 
do Wilna z innego kraju, innej 
grupy etnicznej, na przykład 
Krymskich Tatarów lub kazań-
skich).

Dyrektor Archiwum Lite-
ratury i Sztuki Republiki Li-
tewskiej Juozapas Blažiūnas 
(absolwent Wileńskiej Aka-
demii Sztuki, artysta-konser-
wator, żywo interesujący się 
kwestiami kultury artystycz-
nej), z którym podzieliłam się 
swoim niezadowoleniem z po-
wodu braku w archiwum ja-
kichkolwiek materiałów o tej 
artystce, wypowiedział sakramentalną frazę: „Zaczekaj-
cie! Zaraz coś sprawdzę...”. I sprawdził. Okazało się, że 
miał jeszcze szafę, w której przechowywał kilkadziesiąt te-
czek – akt personalnych absolwentów Wileńskiej Akademii 
Sztuki z lat 40. Były przeznaczone do zniszczenia jako nie-
potrzebne dla nauki. Dyrektor naruszył instrukcje z „góry”, 
nie zniszczył teczek i ocalił je dla nas. Nie zostały włączo-
ne do ofi cjalnego rejestru archiwum ani w żaden sposób 
opisane, nie miały numerów fondów, opisów i jednostek. 
Ponumerowano tylko poszczególne karty. I wśród tych te-
czek zachowała się ta należąca do Olgi Piotrovičiūtė.

Teraz nie było już wątpliwości co do jej pochodzenia, 
gdyż w ankietach na pytanie o narodowość odpowiada-
ła: „Z Tatarów litewskich (Iš Lietuvos totorių)13 lub „Li-
tewska Tatarka” (Lietuvos totorė)14. Wszędzie starannie 

10 Tamże, fond 63, op. 1, 6, 14.
11 Tamże, fond 63, op. 1, 6, 27.
12 Tamże, fond 64, op. 1, 9, 12 (w spisie studentów Wileńskiej Wyższej 

Szkoły Artystycznej z 12 lipca 1941 r., pod numerem 72 znajduje się 
„Tatarka Olga Piotrovičiūtė, malarka).

13 Tamże, teczka personalna Olgi-Lejli Piotrovičiūtė, bez podanego fon-
du, opisu i jednostki archiwalnej, karta 10 (29 punkt ankiety).

14 Tamże, karta 13 (ankieta z 21 października 1941 r., punkt 10).

(bardzo drobnym, dokładnym i pięknym charakterem pi-
sma) zaznacza w kolumnie „Wyznanie” – „mahometanka” 
(mahometonė)15 – w takiej właśnie literackiej wersji, nie-
zmienionej według standardów współczesnej terminologii.

Ze starej karty ewidencyjnej16, wypisanej już w sowiec-
kim Wilnie w roku 1944, patrzy na nas piękna, poważna, 
skoncentrowana i trochę smutna twarz ciemnowłosej 
dziewczyny. Z podania do dyrektora Wileńskiej Szkoły 
Artystycznej z 28 sierpnia 1940 roku17 o przyjęcie na wy-
dział malarski dowiadujemy się, że urodziła się w Wilnie 
26 listopada 1919 roku, ukończyła Wileńskie Państwowe 

Gimnazjum im. Elizy Orzesz-
kowej w roku 1937 i w tymże 
roku rozpoczęła studia na 
Wydziale Sztuk Pięknych Uni-
wersytetu Stefana Batorego, 
gdzie uczyła się do zamknię-
cia uczelni w grudniu 1939 r. 
Do podania dołączyła świa-
dectwo wydane przez USB, 
informujące w języku polskim: 
„Pani Olga Piotrowiczówna, 
studentka II r. Wydzialu Sztuk 
Pięknych zgłosiła się dziś do 
mnie do egzaminu z wykładu 
[…] p. t. dydaktyka rysunku, 
wygłoszonego w trymestrze 
I, II, III roku akademickiego 
1938–39 i złożyła z postępem 
b. dobrym. Tymon Niesio-
łowski – docent USB”18.

Zaświadczenie (pažymėji-
mas) wydane we wrześniu 
1943 roku potwierdza, że Olga 
Piotrovičiūtė została przyję-
ta 21 września 1940 roku na 
trzeci rok wydziału malarskie-
go Wileńskiej Akademii Sztuk 
Pięknych19.

W jednej z pierwszych an-
kiet, wypełnionych ręką artyst-
ki w okresie sowieckim (z pie-

częcią „Wileńskiej Szkoły Artystycznej” i hasłem w języku 
litewskim: „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!”), 
zapisała swoje tatarskie imię, „Lejla”, i imię ojca – „Władi-
mir”. Na pytanie o jego zawód i miejsce pracy podała, że do 
1 lipca 1939 roku był bibliotekarzem Uniwersytetu Stefana 
Batorego. Na pytanie o zawód matki odpowiedziała: „W la-
tach 1910–1922 nauczycielka (mokytoja)”20. W ankiecie z 21 
października 1941 roku21, podała narodowość ojca – „Rosja-
nin” i matki – „Tatarka” („z litewskich Tatarów”). Niestety, 
nigdzie nie zapisała nazwiska panieńskiego matki, co wyja-
śniłoby znawcom rodzinnych powiązań i tradycji litewskich 
Tatarów pochodzenie Olgi-Lejli po kądzieli. Niewątpliwie 
rola matki w jej wychowaniu była znaczna, skoro za każdym 
razem podawała swoją narodowość i wyznanie – „Tatarka, 
mahometanka” (a nie ojcowskie – „Rosjanka, prawosław-

15 Tamże, karta 13 (ankieta z 21 października 1941 r., punkt 12); tamże, 
karta 29.

16 Tamże, karta 29.
17 Tamże, karta 1.
18 Tamże, karta 2.
19 Tamże, karta 3.
20 Tamże, karta 5.
21 Tamże, karta 13.

Świadectwo uniwersyteckie Olgi Piotrowiczówny.
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na”). Swe drugie (tatarskie, muzułmańskie) imię wymienia-
ła we wszystkich ankietach i życiorysach, natomiast w do-
kumentach wypisywanych przez pracowników akademii 
fi guruje tylko pierwsze imię – „Olga”.

Adres stałego zamieszkania od momentu urodzenia nie 
zmienia się we wszystkich ankietach: ulica Pušų (Sosno-
wa) numer 11, trzy kilometry od Akademii Sztuk Pięknych. 
Do pewnego momentu był to „swój dom”, należący do jej 
matki, w którym żyła rodzina. W sowieckiej ankiecie na 
pytanie o znacjonalizowany majątek nieruchomy rodzi-
ców przyznała, że dom matki został „znacjonalizowany”22, 
a w adresie pojawia się numer mieszka-
nia: „ul. Pušų dom 11, m. nr 19”. Wynika 
z tego, że rodzina nadal zamieszkiwała 
w tym domu, zapewne po procesie „za-
gęszczenia” (możliwe, że zostawiono 
im tylko jeden pokój – „mieszkanie”). 
W podaniu do dyrektora Wileńskiej Aka-
demii Sztuk z 19 listopada 1941 roku23, 
Lejla prosiła o zwolnienie jej z opłaty 
za semestr jesienny 1941/42, gdyż: „[…] 
władza sowiecka znacjonalizowała naszą 
nieruchomość, a zarobek ojca starcza 
zaledwie na przeżycie (tevo uždarbio 
pakanka tik išlaikymui)”.

Nazwisko Olgi Władimirowny Piotro-
vičiūtė (Piotrovičiūtė Olga, Vladimiro d.) 
fi guruje w spisie studentów-stypendy-
stów Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych w pierwszym 
semestrze roku szkolnego 1941/4224. Co prawda, próbowa-
no pozbawić ją tej pomocy wraz z początkiem niemieckiej 
okupacji. Grupa nacjonalistycznie nastrojonych studentów 
litewskich 1 lipca 1941 roku (zaraz po wkroczeniu do Wil-
na wojsk niemieckich) zwróciła się do dyrektora akademii, 
a poprzez niego do nowych władz Komitetu do Spraw Sztu-
ki, utworzonego w administracyjnym systemie okupowanej 
Litwy, z kategorycznym żądaniem pozbawienia stypendiów 
ciągle jeszcze znajdujących się w murach szkoły: „Żydów, 
komsomolców i ludzi narodowości polskiej”25. Autorzy pi-
sma stworzyli „białą listę” czysto litewskich studentów 
godnych otrzymania stypendium i „czarną listę” 15 osób, na 
której, wśród studentów narodowości polskiej i żydowskiej, 
pod numerem 7 fi guruje Olga Piotrovičiūtė26. Dokument sta-
nowi haniebną kartę w historii Wileńskiej Akademii Sztuk 
Pięknych (teraz znamy już nazwiska wszystkich przyszłych 
artystów, którzy podpisali tę petycję i okryli się haniebnym 
piętnem). Na szczęście sprawa zakończyła się pomyślnie 
dla Lejli Piotrovičiūtė. Dużą grupę polskich i żydowskich 
studentów wspomnianych na tej liście, a następnie ujaw-
nionych, dyrektor akademii Viktoras Vizgirda był zmuszony 
nie tylko pozbawić stypendiów, ale też usunąć z uczelni27. 
Jednak nie ma wśród nich O. Piotrovičiūtė. Zdołała kontynu-

22 Tamże, karta 5 (punkt 18 ankiety. Na pytanie o majątek rodziców do 
1 lipca 1940 r., czy był on znacjonalizowany, odpowiada „tak” – „taip”.

23 Tamże, karta 11.
24 Archiwum Literatury i Sztuki Republiki Litewskiej, fond 64, op. 1, 10, 

35.
25 Tamże, fond 64, op. 1, 4, 2.
26 Tamże. 
27 Lista siedmiu osób narodowości żydowskiej wyrzuconych z akademii 

już 24 czerwca 1941 r. (Archiwum Literatury i Sztuki Rep. Lit., fond 64, 
op. 1, 9, 15); Lista 47 studentów narodowości polskiej wyrzuconych 
z akademii 20 września 1941 r. (tamże, op. 1, 9, 14); Lista dodatkowa 
11 polskich studentów z drugiego, trzeciego i czwartego i piątego roku 
wyrzuconych z akademii na żądanie Departamentu Sztuk Pięknych 
Ministerstwa Oświecenia – Verwaltung für das Bildungswesen Meno 
Departamentas z 11 marca 1942 r. (tamże, fond 64, op. 1, 4, 39-41). 

ować naukę, choć okres władzy sowieckiej na Litwie, która 
pozbawiła jej rodzinę dochodów i majątku, oraz niemieckiej 
okupacji, były dalekie od przyjemnych. Brakowało pewności 
jutra, nie starczało środków na przeżycie. Materiały do pra-
cy twórczej były trudno dostępne nawet za własne pienią-
dze (dyrektor V. Vizgirda 15 grudnia 1941 roku wydał jej za-
świadczenie, dzięki któremu mogła zakupić w Państwowym 
Domu Wydawniczym farby, pędzle i papier28).

W tak niełatwych warunkach Olga starała się być godną 
wychowanką Wileńskiej Akademii. O jej sukcesach w nauce 
świadczy chociażby to, że otrzymała jedną z drugich nagród 

na wystawie prac studenckich zorganizo-
wanej przez akademię w czerwcu 1942 
roku (wraz z kolegą z roku Kazimiera-
sem Žoromskisem, późniejszym słynnym 
malarzem z kręgów litewskiej emigracji 
artystycznej)29. Uczestniczyła też w kon-
kursie prac studenckich na temat „Piękno 
miasta Wilna” ogłoszonym 21 września 
1942 roku30, w którym, będąc studentką 
piątego roku, otrzymałą trzecią nagrodę 
w wysokości 50 reichsmarek31.

Zachował się indeks Olgi Piotrovičiūtė, 
który daje pełne wyobrażenie o dyscypli-
nach składających się na profesjonalne 
przygotowanie artystki oraz o jej osią-
gnięciach potwierdzonych przez oceny 
na egzaminach, podpisane przez cały 

krąg mistrzów, u których się uczyła.
„Lista pracowników Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych” 

opracowana w końcu sierpnia 1941 roku (gdy Lejla przeszła na 
czwarty rok studiów), zawiera następujące nazwiska: Viktoras 
Vizgirda (dyrektor akademii), Petras Aleksandravičius (in-
spektor – zastępca dyrektora), Juozas Mikėnas, Justynas 
Vienožinskis, Jonas Šileika, Antanas Tamošaitis, Aleksas 
Šturmanas (starsi wykładowcy), Mečys Bulaka, Antanas 
Gudaitis (wykładowcy), Mikalojus Vorobjovas (młodszy wy-
kładowca), Paulius Likošius, Jonas Kuzminskis (inspektorzy). 
W charakterze „wynajętych wykładowców” (poza etatem) fi -
guruje dwóch polskich artystów – Jerzy Hoppen i Tymon Nie-
siołowski. Ich nazwiska zapisane są w transkrypcji litewskiej 
(Jurgis Hoppenas, Tymonas Niesiolovskis), z podaną narodo-
wością – Polak (lenkas)32. W spisie z 8 stycznia 1942 roku jest 
już tylko jeden Polak – Jerzy Hoppen (Jurgis Hoppenas); zni-
ka nazwisko Tymona Niesiołowskiego. Pojawia się natomiast 
trzech nowych wykładowców przyjętych do pracy 1 paździer-
nika 1941 roku: grafi ki – Telesforas Valius i Liudas Vilimas 
oraz malarz Adolfas Valeška33. Zgodnie z rozporządzeniem 
z 1 października 1941 roku, do pracy do Wileńskiej Akademii 
Sztuk Pięknych zostali przyjęci Halina Jaunienė-Kairiūkštytė 
i Paulius Augustinavičius (starsi wykładowcy)34. Wiosną 1942 
roku Viktoras Vizgirda, pełniący obowiązki dyrektora, prowa-
dził również zajęcia na wydziale malarskim dla studentów od 
drugiego do czwartego roku. P. Aleksandravičius wykładał 

28 Archiwum Literatury i Sztuki Republiki Litewskiej, teczka personalna 
Olgi-Lejli Piotrovičiūtė, bez fondu, opisu i jednostki archiwalnej, kar-
ta 4.

29 Archiwum Literatury i Sztuki Republiki Litewskiej, fond 63, op. 1, 6, 
53, dokument z 7 czerwca 1942 r.

30 Tamże, fond 64, op. 1, 4, 36.
31 Tamże, fond 64, op. 1, 4, 68, dokument z 13 października 1942 r. In-

formacja o tym konkursie i nagrodach była opublikowana w gazecie 
„Naujoji Lietuva”, 18 października 1942 r., nr 247. 

32 Tamże, fond 64, op. 1, 20, 3.
33 Tamże, fond 64, op. 1, 10, 40.
34 Tamże, fond 64, op. 1, 10, 3.

Olga Piotrowicz – tatarska malarka.
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rzeźbę i rysunek, J. Vienožinskis kierował katedrą malarstwa, 
J. Mikėnas – katedrą rzeźby, T. Valius – grafi ki, A. Gudaitis – 
rysunku, M. Vorobjovas – historii sztuki. L. Vilimas wykładał 
kompozycję i ornament dla studentów trzeciego roku, J. Hop-
pen – rysunek i anatomię, a zaproszony z Uniwersytetu Wi-
leńskiego profesor Sezemanas Vasiulis – estetykę35. W roku 
szkolnym 1942–1943 posadę młodszego wykładowcy techni-
ki malarskiej zajmował Algirdas Petrulis36. Z całą pewnością 
można powiedzieć, że w tym okresie w Wileńskiej Akademii 
Sztuk znaleźli swoje miejsce przedstawiciele najlepszych 
kadr pedagogicznych i twórczych, jakimi dysponowała Litwa. 

Lejla Piotrovičiūtė otrzymała ocenę „bardzo dobrą” 
(labai gerai) u Petrasa Aleksandravičiusa z rysunku, ocenę 
„dobrą”(gerai) u Justynasa Vienožinskisa z malarstwa, „do-
brą” u M. Urbanavičiusa z podstaw architektury, „bardzo 
dobrą” z historii sztuki i „dobrą” z historii sztuki litewskiej37. 
Jest tylko jedna ocena „dostateczna” – z języka niemiec-
kiego. Z tym przedmiotem szło jej ciężko, pisała nawet do 
dyrektora WAS Viktorasa Vizgirdy z prośbą o przeniesienie 
jej terminu egzaminu na późniejszy czas, ale w końcu zda-
ła egzamin. Znała inne języki i w ankietach wykazywała 
swobodną znajomość rosyjskiego, polskiego, litewskiego 
i francuskiego. W kolumnie „język ojczysty” wybierała „ro-
syjski”38. Być może ze względu na mało sprzyjający czas 
dla kultury polskiej w Wilnie, a być może rzeczywiście 
w rodzinie mówiono częściej po rosyjsku niż po polsku. 
Wszystkie ankiety, życiorysy i podania zachowane w jej 
teczce i pisane przez nią własnoręcznie, świadczą o dosko-
nałej znajomości języka litewskiego.

Nie było jej wszakże przeznaczone mieszkać i pracować 
na Litwie. 13 czerwca 1945 roku napisała podanie do dyrek-
tora Państwowego Instytutu Sztuk Pięknych Litewskiej SRR 
z prośbą o wydanie jej zaświadczenia, że została skreślona 
z listy studentów ze względu na wyjazd do Polski39. 
Powód był krótki: „ponieważ wyjeżdżam do Polski”. 
Odpowiedź nowego rektora Instytutu, Vytautasa 
Jurkūnasa, była jeszcze bardziej lakoniczna: „Skre-
ślić”. Jest również wspomniane zaświadczenie o wy-
kreśleniu 10 czerwca 1945 roku z listy studentów 
„w związku z wyjazdem do Polski”40. Te krótkie słowa 
kryją w sobie całą epokę rozpaczy, nadziei, rozstań, 
krzywd, miłości i wybaczania. Epoka, którą dziś na-
zywamy repatriacją polskich mieszkańców Wilna 
i Wileńszczyzny do Polski41.

Swietłana Czerwonnaja 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: 

Daniel St. Czachorowski 

Postscriptum

Tatarka z Wilna przyjechała do Polski w jej no-
wych, powojennych granicach. Dotarła daleko od 
swojego rodzinnego miasta – do Torunia, gdzie 
zamieszkała i podjęła studia. Ukończyła Wydział 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

35 Tamże, fond 64, op. 1, 10, 15, dokument z 8 kwietnia 1942 r.
36 Tamże, fond 64, op. 1, 3, 4.
37 Archiwum Literatury i Sztuki Republiki Litewskiej, teczka personalna Ol-

gi-Lejli Piotrovičiūtė, bez fondu, opisu i jednostki archiwalnej, karty 15-26.
38 Tamże, karta 13, punkt 11.
39 Tamże, karta 7.
40 Tamże, karta 27.
41 Przesiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschodnich do Polski 1944–

1947, red. Stanisław Ciesielski, Warszawa 1999.

Używała już polskiej formy nazwiska: Piotrowicz. Czy Olgę 
Piotrowicz można nazwać litewską Tatarką? Zdaniem tłuma-
cza tego interesującego tekstu była bez wątpienia Tatarką 
polską. Po 17 września 1939 roku, gdy Wilno zajęła Armia 
Czerwona, która niebawem przekazała miasto Litwinom, aby 
po kilku miesiącach ponownie je opanować, niebezpiecznie 
było ujawniać swoją polskość. Polaków – także opowiadają-
cych się za polskością miejscowych Tatarów – poddawano re-
presjom i prześladowaniom z zesłaniami na Syberię włącznie. 
Podobnie było po zajęciu miasta przez Niemców. Wpisywanie 
w ankietach „Tatarka litewska” i używanie litewskiej wersji na-
zwiska stanowiło więc bez najmniejszych wątpliwości swoistą 
formę obrony. W okresie polskiej państwowości posługiwa-
ła się przecież formą „Piotrowiczówna”. W przedwojennym 
Wilnie rodzice Olgi Piotrowicz, Włodzimierz i Helena z domu 
Bohdanowicz42, działali w tamtejszej gminie muzułmańskiej. 
Zostali np. zaproszeni na uroczystość odwiedzin wileńskie-
go meczetu przez Prezydenta PR Ignacego Mościckiego 20 
czerwca 1930 roku, a niespełna jedenastoletnia Olga znalazła 
się wśród dziewcząt, które wręczały gościowi kwiaty. Dodaj-
my, że matka Olgi ukończyła w roku 1902 Aleksandryjsko-Ma-
ryjski Instytut Wychowania Panien w Warszawie43. 

 Olga Piotrowicz znała dobrze wileńskie środowisko pol-
skich Tatarów łącznie z imamem Ibrahimem Smajkiewiczem, 
u którego bywała ze swoją matką i babcią44. Imam w roku 
1946 także wyjechał do Polski i zamieszkał w Gdańsku. Bardzo 
więc prawdopodobne, że odwiedziła tam rodzinę Smajkiewi-
czów. Artystka zmarła w roku 2009 i spoczywa na toruńskim 
cmentarzu. Jednak o tym wszystkim jeszcze się dowiemy. 
Napiszemy również o innym polskotatarskim malarzu: skoro 
bowiem Pani Profesor Swietłana Czerwonnaja poruszyła ten 
temat, zatem i jego należy przywrócić naszej pamięci.

 D.Cz. 

42 L. Lesisz, Rola muzeum w ochronie dziedzictwa kulturowego Tatarów 
polsko-litewskich, „Litteraria Copernicana”, nr 2(18)/2016, s. 149.

43 Tamże, s. 150.
44 https://poranny.pl/muzeum-historyczne-tatarzy-polski-orient-w-

muzealnych-zbiorach-nowa-wystawa-zdjecia/ar/c13-14015993 (dostęp: 
28.06.2019).

Powstały w Toruniu obraz Olgi Piotrowicz pt. „Rycerz”, akwarela, 22 x 
20 cm.
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W tym samym czasie, zarówno w malarstwie, jak i grafi ce 
Alfi ji Iljasowej, zauważalne jest zwrócenie się ku modelom 
klasycznym, swoistej neoklasyce z właściwą jej harmonią, 
poczuciem stabilności, równowagi i porządku we wszech-
świecie i duszy każdego człowieka, co szczególnie możemy 
zauważyć w Białych ubraniach (1994), Narzeczonej (2001), 
Na białym koniu (2000) i Carewnie (2003). Harmonia ta jest 
wyrażona w świetnej litografi i Przy jeziorze (1993) w ryt-
mie silnie zrównoważonej kompozycji centralnej (nie ab-
solutnie symetrycznej, a właśnie zrównoważonej), w czy-
stości i przejrzystości rysunku, w geometrycznej fi gurze 
niby zarysowanego cyrklem migdałowego kształtu „owalu” 
– czystego jak łza leśnego jeziora, które zasiedlają, ślizgają 
się po jego powierzchni i nurkują w jego głębiny ryby i pta-
ki (a niekiedy fantastyczne skrzydlate, czteronogie bajko-
we postaci); we wspólnym ukierunkowaniu wszystkich linii 
pionowych (drzewa); wszystkich tych „ósemkach” i spira-
lach określających marszruty lotu i krążenia ptaków – do 
jedynego (formalnie i duchowo) centrum, oznaczonego fi -
gurą unoszącego się w niebie baśniowego Buraka (na któ-
rym Prorok Muhammad odbył w świętą noc Miradż swój 
legendarny lot z Mekki do Jerozolimy, aby wstąpić do nie-
ba, do tronu Allaha): w epicentrum jeziora ma ona kształt 
półksiężyca – symbolu islamu.

Przy tak wielu źródłach interpretacji stylistycznej, twór-
czość Alfi ji Iljasowej jest, jakby mogło się wydawać przy 
pierwszym spojrzeniu, w zasadzie skazana na eklektyzm, 
którego jednak w ogóle tam nie ma, gdyż za wszystkimi 
jej poszukiwaniami w różnych nurtach – stoi niewzruszo-
na jedność twórczej osobowości artystki, jedność jej świa-
topoglądu i postrzegania świata, zrozumienia celu sztuki 
i personalnego długu moralnego (al-iltizam). Przy tym po-
łączeniu przypominają się słowa współczesnego badacza 
estetyki islamskiej, arabskiego uczonego Hosseina Nasra, 
który określa sztukę muzułmańską jako „rezultat manife-

stacji Jedności na równinie wielora-
kości”1.

Zasada potwierdzenia „Jedności 
na równinie wielorakości” składa się 
na wewnętrzny szkielet twórczości 
każdego wielkiego artysty, które-
go silne i niepodzielne „Ja” zawsze 
przebije się poprzez wszelkie formy 
pluralizmu, przez cały kalejdoskop 
możliwości i chęci wypróbowania 
swych sił w różnych formach eks-
presji, gatunkach sztuki, różnych 
materiałach, w zapętleniach fan-
tastycznych i realnych obrazów 
wykreowanych przez wyobraźnię, 
wziętych z życia lub zaczerpnięte 
z skarbca światowej literatury, histo-
rii, folkloru. Jednocześnie, w sztu-
ce islamu, w której sama idea Jed-
ności bezpośrednio wynika z kate-
goryczności monoteizmu, świętego 
i nienaruszalnego tałhidu (prawdy 
o tym, że „nie ma żadnego boga 

oprócz Allaha”), zasada ta ulega w dziełach sztuki specy-
fi cznej refrakcji. Pozostając w polu współczesnej sztuki mu-
zułmańskiej, Iljasowa zuchwale i swobodnie wychodzi poza 
jej granice w regiony innych cywilizacji, powodując, że siły 
odśrodkowe jej fantazji i erudycji skierowane są na Wschód 
i na Zachód, na Południe i na Północ.

Nawet jeśli w malarstwie i grafi ce Iljasowej udałoby się 
odnaleźć choć jedną kompozycję w pełnej mierze odpowia-
dającą tekstowi Koranu lub któremuś z hadisów składają-
cych się na sunnę (tradycję) Proroka, to samo prawo ilu-
strowania Koranu takiego rodzaju wyobrażeniami (a nawet 
publikować je wraz z surami i ajatami), pozostaje pod zna-
kiem zapytania z punktu widzenia muzułmańskiego kodek-
su moralnego (szariatu) i obowiązków artysty-musawwira 
(al-iltizam). Święta Księga nie potrzebuje żadnych przed-
stawień ilustracyjnych – piękno Słowa Bożego objawia się 
w estetycznej formie mistrzowskiej kaligrafi i i ornamenty-
ki. Nie ma u Iljasowej praktycznie żadnej kompozycji, którą 
można by rozpatrywać w takim charakterze – przełożenia 
języka słów formujących poetyczny ład, zamysł fi lozofi cz-
ny i fabularną, przedmiotową kanwę Koranu. Obraz naj-
bliższy tekstowi koranicznemu (19 surze Marjam) – Mar-
jam zrywająca owoc – różni się wyraźnie od właściwego 
tekstu, co jest widoczne i w samym tytule (według sury 
Marjam nie zrywa żadnego owocu z palmy, „świeże, doj-
rzałe” płody powinny spaść same, gdy kobieta potrząśnie 
„ku sobie pień palmy” – Koran 19:25). 

Pisałam już o niezgodnościach między tekstem a jego 
przedstawieniem, ale w powyższym kontekście, o wie-
le ważniejsze było podkreślenie głębokiej emocjonalnej 
współmierności obrazu do tekstu koranicznego i specyfi cz-
ne przetłumaczenie go na język tatarski: „Bez względu na 
braki pewnych detali (nie ma strumienia u nóg dziewczy-

1 S.H. Nasr, Islamic Art and Spirituality, New York 1987, s. 7.

Swietłana Czerwonnaja

NA ARTYSTYCZNYM NIEBOSKŁONIE (2)

Alfi ja Iljasowa (Sargin) – tatarska gwiazda na artystycznym nieboskłonie i jej dzieła.
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ny) i łączenie epizodów z różnych czasów (anioł z białym 
ptakiem dobrej wiadomości dopiero podlatuje ku Marjam, 
a ta wyciąga już ręce do palmowych owoców, co powinno 
zdarzyć się znacznie później [a dodam jeszcze, że nie jest 
to uskrzydlony anioł, a ten, opisany w Koranie słowami 
Allaha: Wtedy posłaliśmy do niej Naszego Ducha i on uka-
zał się jej jako doskonały człowiek, który przyniósł Marjam 
dobrą wiadomość – niczego takiego nie ma na obrazie], 
to dokładnie i emocjonalnie przekazany jest nie tylko sens 
ekumenicznego wnętrza legendy, ale i jej muzułmańską, 
koraniczną perspektywę. Żar rozpalonej pustyni („wschod-
niego miejsca”) i rysunek samotnej palmy zadziwiająco 
łączący się z popularnymi wyobrażeniami na tatarskich 
szamaiłach i haftach (symetryczne drzewo-krzak z czerwo-
nymi owocami), a także oblicze Marjam w białej chuście, 
z „bladym” licem i wąsko położonymi oczami – wszystko 
to wskazuje na poetkę muzułmańskiego Wschodu, gdyby 
tylko ten Wschód uznawał podobne malarskie ilustracje 
dla niewymagającego ich Koranu”2.

I tu właśnie rozpoczyna się skomplikowany splot nici 
(niejednoznaczny, a wielce zamotany), które w końcowym 
efekcie formułują niezwykle interesujący kłębek nieuchron-
nych dialektycznych przeciwieństw między islamskim i nie-
islamskim początkiem, tekstem koranicznym i „szumem 
wielu tekstów” innych kultur, a ostatecznie także zasobami 
ogólnoludzkimi i odrębnym, tatarskim, narodowym cha-
rakterem ich przedstawiania. Natomiast w wynikającym 
z tego systemie „przeciwwag” i „niespójności” zwycięża 
początek muzułmański (w wymiarze fi lozofi cznym, upodo-
bań i kulturowym) oraz tatarski (w wymiarze narodowym). 
Wolna wola artystki (ten wielki dar, który islam daje każ-
demu śmiertelnikowi, każdemu muzułmaninowi, aby mógł 
samodzielnie decydować, jak ma postępować, jaką wybrać 
drogę w życiu), pozwala jej odstępować od „litery” srogiej 
tradycji, odchodzić od dosłownych objaśnień lub dokład-
nych odtworzeń źródeł, w tym świętego tekstu Koranu. 
Pozwala łączyć w swych malarskich i grafi cznych obrazach 
mity nie jednej, ale wielu religii, podstawy i motywy histo-
rii różnych narodów. Jej Marjam – a jest to jednocześnie 
pierwsza kobieta, Ewa (Chawwa), opętana chęcią zerwa-
nia jabłka z „zakazanego” drzewa – różne mity nakładają 
się na siebie i dają początek nowym metamorfozom. Jej 
Madonna (podobna odrobinę do muzułmańskiej Marjam, 
ale także nie całkiem odpowiadająca chrześcijańskiej Ma-
rii Pannie), to jednocześnie antyczna śpiąca Wenus, o ob-
nażonym ciele zalanym srebrnym światłem księżyca. Jej 
Pegaz (litografi a z roku 1992) – jest w pewnym stopniu 
muzułmańskim mitologicznym Burakiem, ale z maleńkim 
dzieckiem na grzbiecie, o którym w żadnych legendach się 
nie wspomina.

Być może, najlepszym przykładem wolności w kreowa-
niu mitów (opierającej się na tradycjach kulturowych na-
rodów świata, a jednocześnie od nich niezależnej), jest 
obraz Lew-Słońce. W wielkiej encyklopedii Mity narodów 
świata można odnaleźć cały szereg określeń, dokładnie, 
jak się wydaje, odpowiadających barwnej charakterysty-
ce tej postaci, którą wymyśliła w swym malarstwie Alfi ja 
Iljasowa: „Lew, w mitologiach i folklorze wielu narodów 
Afryki, Zachodniej, Południowej i Wschodniej Azji, to sym-
bol wyższej boskiej siły, mocy, władzy i wielkości. Słońca 
i ognia. Z obrazem lwa łączą się także rozwaga, szlachet-

2 С.М. Червонная, Современное исламское искусство народов Рос-
сии, Москва, «Прогресс–Традиция», 2007, с. 407.

ność, wielkoduszność, męstwo, sprawiedliwość, duma, 
triumf, hardość i czujność. Odrębną semantykę ma obraz 
lwicy: to symbol macierzyństwa i atrybut wielu bogiń-ma-
tek, a zarazem wcielenie zmysłowości. […] W dawnych tra-
dycjach kulturowych nierzadko nazywano Lwem władców 
i bohaterów. […] Przede wszystkim, Lew – to król zwierząt 
(zarówno w folklorystycznych źródłach czysto mitologicz-
no-poetycznych, jak i w buddyjskich Dżatakach, baśniach 
europejskich […]), nie tylko przewyższający wszystkich 
swą siłą i śmiałością, ale i mądry, wielkoduszny i spra-
wiedliwy obrońca wszystkich zwierząt a nawet ludzi. […] 
Lew – to jedno z ulubionych zwierząt chrześcijańskiego 
«symbolistycznego zwierzyńca». Już na wczesnochrześci-
jańskich sarkofagach wizerunek Lwa uosabia ideę nadcho-
dzącego zmartwychwstania”3. 

Należy dodać, że w symbolice szyickiej, Lew jest sym-
bolem prawdziwego imama Alego, jego wiecznym towa-
rzyszem, wyobrażanym na wielu miniaturach i kaligramach 
tworzonych z liter arabskiego alfabetu. Wydawałoby się, że 
mit Lwa w całym jego spektrum znaczeń semantycznych, 
wchodzący w zakres źródeł folklorystycznych i religii wielu 
narodów świata, jest już praktycznie całkowicie wyczer-
pany przez wielowiekową praktykę artystyczną i współ-
czesny twórca miałby wielkie trudności, by dodać tu coś 
nowego. Jednakowoż, obraz Alfi ji Iljasowej utwierdza nas 
w możliwości nieoczekiwanej interpretacji tego wiecznego 
jak świat mitu i symbolu, jego całkowicie nowego odczyta-
nia w kontekście kosmologicznym. Przepiękny, delikatny 
i lekko smutny obraz lwa – a raczej lwicy – ciało którego 
ozdobiono ogromną, złotą grzywą, w otoczeniu świecą-
cych się kul, jakby naładowanych złotym blaskiem, które 
wiodą swój iskrzący się korowód wokół Lwa-Słońca na czar-
nym tle nieskończenie głębokiej galaktyki. W istocie, jest 
to nowy mit o niespokojnej dynamice stworzenia świata, 
wykreowany z odkryć epoki lotów kosmicznych i nadziei 
ludzkości na zwycięstwo dobra i równowagę rozumu. Ani 
w literaturze, ani w sztuce przedstwieniowej poprzednich 
epok nie odnajdujemy niczego podobnego do tego mitu.

Tatarska poetyka gra najważniejszą rolę w przekładzie 
wielu mitologemów sąsiednich cywilizacji i całego świa-
ta na grunt islamski. Marjam, zamieniona w okrągłolicą 
„Tatarkę”, otuloną w białą chustę, staje się postacią „na-
szej”, muzułmańskiej historii. Powstały w kosmologicz-
nych głębinach starożytnej mitologii pogańskiej „biały 
wilk” (Ak Bure), totem-protoplasta plemion turkijskich, 
w troskliwych rękach skłaniającego się nad nim wielkiego 
człowieka (muzułmanina – Tatara, sądząc po typie twarzy 
i rysunku wieńczącej jego głowę tiubietiejki) okazuje się 
być częścią „naszego”, islamskiego świata duchownego, 
w którym drapieżniki żyją w pokoju z innymi zwierzętami, 
ptakami, rybami i ludźmi (szczególnie wyraźny staje się 
tu duet białego wilka i białego kaczątka), a anioł posłany 
przez Allaha błogosławi jego istnienie. W litografi i Isa, 
postać ta pojawia się (równy wśród równych!) w kręgu 
królów (wołchwów), aby zgodnie z legendą ewangeliczną 
pokłonić się nowo narodzonemu. Wraz z nim, postacią, 
nie tyle mitu chrześcijańskiego, co tatarskiej baśni na-
pełnionej staroturkijską symboliką pogańskich totemów, 
staje się czarodziejska Śnieżka–Madonna pochylona nad 
kołyską–łodzią.

3 Иванов В.В., Топоров В.Н., Соколов М.Н. Лев // Токарев С.А. (глав-
ный редактор), Мифы народов мира. Энциклопедия, Т. 2, Москва, 
Издательство «Советская Энциклопедия», 1982, с. 41–43.
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Biały koń (z obrazu Carewna, 2003) mógł z dowolnej 
bajki lub historycznych kronik narodów świata przywieźć 
swą smutną królową do złocistych przestrzeni wschodnich 
pustyni, ale tatarski widz, wychowany na narodowym kul-
cie chanowej Söyembike i znający tragiczny los następczy-
ni chańskiego tronu w Kazaniu i jej syna, przyjmuje ją nie 
za cudzą królową, ale własną, jedyną, przepiękną boha-
terkę, nierozłączną od tatarskiej i muzułmańskiej historii. 
Rusałka – dziecię słowiańskiej mitologii (w obrazie pod 
tym samym tytułem z roku 2000), wabiąca naiwnych ludzi 
w wodne odmęty, tu ciągnie za sobą młodzieńca o skutych 
kajdanami nogach – czyż nie tak właśnie skuwano Tatarów 
po zajęciu Kazania i gnano do Wołgi na „chrzest”. W ten 
sposób swoje miejsce w muzułmańskiej kulturze współcze-
snego Tatarstanu zajmuje starosłowiański świat pogański.

W podstawach estetyki islamskiej określającej charakter 
sztuki leży dychotomia pojęć zahir (widoczna, zewnętrz-
na powłoka każdego obiektu) i batin (jego tajny, głębo-
ki, ukryty sens). Praktycznie w każdym obrazie czy gra-
fi ce Iljasowej występuje dialektyka tych dwóch podstaw. 
Za rzeczami oczywistymi, jawnymi (zahir), które można 
zauważyć na obrazie, nazwać po imieniu, przeczytać jak 
bajkę, historyczną nowelę lub nawet epizod z codzien-
nego życia, skrywa się coś innego, niedopowiedzianego, 
mającego mnóstwo innych znaczeń, nie do pojęcia przy 
powierzchownym oglądzie, ale osiągalnego przez intuicję, 
serce). Idea przenikania prawdy (chakika) czuciem, ser-
cem wierzącego i kochającego człowieka, stanowi ponadto 
szkielet sufi zmu – mistyki islamskiej. Sufi zm, w dawniej-
szych wiekach przyczyniający się znacznie do ubogacania 
wielu rodzajów sztuki (poezji, muzyki, choreografi i, minia-
tury artystycznej), dziś przeżywa kryzys. Z jednej strony 
bezwzględną wojnę wypowiedzieli mu salafi ci – przedsta-
wiciele radykalnych, rygorystycznych sekt, wymagający 
„oczyszczenia” islamu od niedozwolonych nawarstwień, 
powrotu do pierwotnych źródeł, czasów pierwszych kali-
fów; z drugiej zaś bractwa sufi ckie (tarrikaty), które, je-
śli można tak powiedzieć, nie przyłączyły się do dworów 
władców oświeconych (nie bez przyczyny Kemal Atatürk 
rozpoczął swoje reformy w młodej Republice Tureckiej nie 
tylko od zniesienia kalifatu, ale też od zabronienia działal-
ności wszystkich bractw sufi ckich). 

Szeroko znany jest fakt opłakanego statusu prześla-
dowanych, fi zycznie wyniszczanych i dyskryminowanych 
duchowo tarrikatów sufi ckich i ich ostatków ukrywających 
się w podziemiu „nielegalnego islamu” w muzułmańskich 
regionach Związku Radzieckiego przy jego ateistycznej po-
lityce. Jednocześnie porażające jest to, że muzułmańska 
mistyka okazała się nie do pogodzenia z progresywnym, 
humanistycznym ruchem dżidadyzmu, z jego dążeniami 
oświeceniowymi i racjonalnymi próbami odnowy socjalnej. 
Nic jednak nie znika w kulturze bez śladu i na przełomie 
wieków XX i XXI możemy zaobserwować nie tylko odro-
dzenie praktyk sufi ckich (w tym tak czarującej formy jak 
„taniec derwiszów” słynnego bractwa Mevlevi, budzone-
go z bezruchu wezwaniem fl etu, z początku powolny aż 
do oszołamiająco szybkich obrotów wokół własnej osi 
w skomplikowanych korowodach), kultów popularnych 
w ludowych masach „świętych” (miejsc i postaci), ale też 
wzrastanie w profesjonalnych środowiskach uczonych, pi-
sarzy i artystów pewnej nostalgii za sufi zmem, zwiększone 
zainteresowanie historią i sufi ckimi tradycjami muzułmań-
skich narodów (szczególnie widoczne w kulturach Tatarów 
kazańskich, krymskich i polsko-litewskich).

Między metodologiami sztuki współczesnej (contempo-
rary art, art modern, art post-modern), która w znacznej 
mierze opiera się na subiektywizmie, indywidualizmie, na 
włączeniu widza w proces samodzielnej interpretacji dzieł 
sztuki, na aktywizacji podstaw podświadomości i uczuć – 
a istotą sufi zmu, zgodnie z którą każdy człowiek powinien 
znaleźć i iść własną, indywidualną drogą (ścieżką – tarika) 
ku Bogu i osiągnąć najwyższą prawdę w sercu, w ekstazie 
miłości i zespolenia z miłosiernym Bogiem – wyodrębniło 
się duchowe pokrewieństwo. Dzieje się tak we współcze-
snej poezji, muzyce, sztuce portretowej i teatralnej wielu 
muzułmańskich narodów. Pojawiły się całe szeregi młodych 
poetów, muzyków i artystów, których można nazwać przed-
stawicielami odradzającego się sufi zmu kultury muzułmań-
skiej XXI wieku. Do nich należy również Alfi ja Iljasowa.

Od kilku już lat prowadzę na Uniwersytecie imienia Mi-
kołaja Kopernika cykl wykładów o kulturze i sztuce islamu, 
przeznaczonych przede wszystkim dla przyszłych history-
ków. Na wstępie do części poświęconej sufi zmowi pokazuję 
studentom reprodukcje obrazów Iljasowej Krążenie, Białe 

ubrania, Nocą, Kurban-bajram, Ju-
suf. Oglądając je, studenci znacznie 
dokładniej i głębiej poznają, czym 
jest sufi zm – lepiej, niż przy racjo-
nalnej analizie jego historii i teorii. 
Dobrze wiedzą, że uwiecznione 
na nich postaci to niekoniecznie 
(a nawet w ogóle) wędrowni der-
wisze sufi ckich tarikatów, muridzi 
(uczniowie), szejkowie lub pirowie 
(nauczyciele) bractw, historyczne 
fi gury długiej i dramatycznej hi-
storii sufi zmu. Możliwe i oczywi-
ste (zahir!) jest wtórne odczytanie 
znaczenia Białych ubrań i Kurban-
-bajramu: pielgrzymi odziani w ry-
tualne szaty z dwóch niezszytych 
białych płócien i sandały na bose 
stopy wypełniają hadżdż w Mekce, 
obowiązek wszystkich muzułma-
nów. Idą, jeden za drugim, two-
rząc cienki łańcuch na pustynnym 
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pejzażu pod gwiaździstym, nocnym 
niebem. Na osiołku wiozą worek 
z rzeczami na drogę lub też skrom-
ną sadaką – jałmużną dla biednych. 
A teraz rytmika – drżenie ruchów 
ludzi śpieszących na Kurban-bajram 
– i skupienie twarzy pielgrzymów 
przyodzianych w „białe ubrania”, 
z zamkniętymi oczami i rękoma za-
plecionymi na piersi, pogrążonych 
w swym „cichym zikrze” (zikr al-
-dżarr), który przybliża ich do Boga. 
Są na drodze osiągnięcia w sercach 
absolutnej boskiej realności (fana) 
– wszystko to pochodzi w prostej 
linii z sufi zmu – nie według cech 
widzialnych, ale duchowego sedna. 
Ten sam proces możemy zauważyć 
w utworach współczesnego poety 
Selima Chazbijewicza, polskiego Ta-
tara, w czterowierszach stylizowa-
nych na klasyczne rubajaty, na przy-
kład Sufi  Chorasanu:

W białych fezach i niemi, 
ślepi i z brodami,
Zjednoczeni z Najwyższym, spragnieni i sami,
Na bezdrożach pustyni, w skwarze, pili wiarę,
A wiatr ich dusz ustał pod raju bramami4.

albo Światło sufi ch:

Wieczne wspomnienie Boga wśród upalnej drogi,
Pył dławi nasze gardła, ostry kamień – nogi,
Skwar spopiela usta, słońce spala oczy,
I raj boskiego Światła – ogród w sercu błogi5.

To nie tylko podobna stylistyka (współczesna poezja 
muzułmańska jest rzeczywiście w „błogosławionej” har-
monii, rytmizująca z współczesnym muzułmańskim malar-
stwem, nawet gdy ich twórcy nic nie wiedzą o sobie na-
wzajem), ale też podobne drogi poszukiwania swej własnej 
ścieżki (tarika) ku najwyższemu pięknu i prawdzie – to re-
nesans sufi zmu w sztuce końca XX i początku XXI wieków.

Ukazane na obrazie Jusuf spotkanie wyzwolonego z nie-
wolnictwa syna z ojcem – to bynajmniej nie tylko ilustracja 
znanej orientalnej przypowieści, która refraktowała w wie-
lu utworach średniowiecznej poezji i miniatury artystycz-
nej. Treść literacka epizodu, który można by opisać słowa-
mi dla objaśnienia zaprezentowanej sytuacji – to, w rzeczy 
samej, jedynie awers, strona jawna (zahir), zewnętrzny 
powód dla odkrycia ukrytego, głębokiego sensu określają-
cego sedno wszechświata i jego porządek. Namiętny zryw 
jednego do drugiego i pełne splecenie się w objęciach 
dwóch fi gur, wyrażone środkami malarskimi (postać mło-
dzieńca jest w pełni „wpisana” w sylwetkę ojca; obie sta-
nowią nierozerwalną całość) – to fi lozofi czna formuła mi-
łości dobrze znana z teorii i praktyki sufi zmu („Kocham”, 
„Jestem zakochany”, „Jestem dawno i beznadziejnie zako-
chany”). Oznacza nie tylko przyziemną (i nieprzyziemną) 

4 S. Chazbijewicz, Rubai’jjat albo czterowiersze, Gdynia, Wydawnictwo 
„Rocznik Tatarów Polskich”, s. 10.

5 Tamże, s. 11.

miłość między ludźmi, a najwyższą miłość człowieka do 
Boga i miłosiernego Boga do człowieka, który się do nie-
go zbliża – ich pełne zespolenie. Częścią tego porządku, 
podporządkowanego prawom miłości, są wszystkie ele-
menty przyrody – stworzonego przez Allaha wszechświata 
– wszystkie zwierzęta i ptaki zamieszkujące gorącą ziemię 
i błękit nieba nad nią, świadkowie i uczestnicy uniwersal-
nego triumfu miłości.

Postaci mogą być znane ze źródeł literackich czy histo-
rycznych lub całkowicie nieznane, „anonimowe”, jak fi gury 
z dalszego planu obrazu Krążenie: uskrzydlone, czterono-
gie zwierzęta – hybrydy na ziemi i w niebie – i główny 
bohater malowidła (nienazwany tu po imieniu Prorok Mu-
hammad, a być może wcale nie on, bo nie było takiego 
epizodu w jego życiu, nie opisuje tego żaden z hadisów). 
Za każdą z nich – ich zewnętrznym wyglądem, wykonywa-
nymi działaniami, całym łańcuchem elementów wiążących 
ich nawzajem, skrywa się wyższy sens (tajemnica, batin): 
bogate duchowe i indywidualnie niepowtarzalne początki. 
Nie wiemy, czy właśnie tak, w magiczną noc Miradż, Prorok 
Muhammad wyciągał rękę ku znikającemu w niebie skrzy-
dlatemu Burakowi (albo zstępującego z nieba, by przyjąć 
na swój grzbiet wybranego przez Allaha człowieka), ale 
wierzymy, że podobny cud może spełnić się w życiu (nie 
zewnętrznym, jawnym, ale wewnętrznym, tajemnym) każ-
dego człowieka. I obraz ten, zrodzony w twórczym akcie 
mistycznej ekstazy, staje się duchownym autoportretem 
samej malarki i duchownym portretem każdego współcze-
snego człowieka, który wie, czym jest nadzieja i rozpacz, 
i jest gotów włożyć całą swą duszę w pełną pasji modlitwę.

To modlitwa o cud. Osobisty dialog człowieka z Bo-
giem. I wielka magia sztuki współczesnej, której mistrzynią 
jest Alfi ja Iljasowa, otwiera przed nami możliwość takiego 
dialogu.

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

Zdjęcia: art16.ru 
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Autorka i kuratorka ogólnorosyjskiego międzynarodo-
wego projektu twórczego „Koczujące zwitki – CHABAR”. 
Autorka i kuratorka międzynarodowego projektu „URMAN 
ARTE” (poświęconego tatarskiemu poecie G. Tukajowi). 
Autorka i kuratorka projektu „ART ekspedycja”. Autorka 
projektu „Kaczątko, które stworzyło świat”. 

Nagrodzona medalem honorowym międzynarodowej 
organizacji TIURKSOJ „Za wkład w rozwój kultury turkij-
skiej” (2007 r.). W 2011 roku nadano jej tytuł honorowy 
„Zasłużony działacz sztuki Republiki Tatarstan”. Nagro-
dzona Złotym Medalem Związku Artystów Rosji „Ducho-
wość, tradycje, mistrzostwo” (2013 r.).

ALFIJA RINADOWNA ILJASOWA (SARGIN)

Imiona własne są jednym z wyznaczników kultury etnicz-
nej każdego narodu. Wchłaniają w siebie całe historyczne 
doświadczenie, jakie zbiera w procesie swego formowania. 
Przykładowo imiona takie jak Urszen („wielkość”), Urmus 
(„dostojeństwo”) i kilka innych, mają pochodzenie staro-
asyryjskie. Wiele imion przejętych z innych języków pod-
legało zmianom fonetycznym. W ten sposób staroperski 
Tahmauruth („silny ciałem”) przeobraził się w krymskota-
tarskie Tajmaz (imię legendarnego władcy Persji), Pira-
daws („rajski ogród”) – w Firdews, Sarwinaz („wdzięk cy-
prysów”) – w Serwinaz. Występują też imiona powstałe na 
osnowie dwóch kultur językowych, jak np. Ildar (tur. „il” – 
„kraj, państwo, naród” + pers. „dar” – „władać, posiadać”), 
Qodżaamet (pers. „qodża”, „chodża” – „pan, gospodarz” 
+ arab. „amet” – „przesławny”). 

Wśród bardzo wielu kultur językowych popularne jest 
imię znanego władcy Aleksandra Macedońskiego. U Tata-
rów Krymskich przyjęło ono formę Eskander („obrońca 
ludzi”). Długotrwałe sąsiedztwo z Cesarstwem Rzymskim 
(Bizantyjskim) wpłynęło nie tylko na sfery socjalno-eko-
nomiczne i polityczne, ale sprzyjało rozwojowi material-
nej i duchowej kultury Krymu. Odzwierciedliło się to m.in. 
w antroponimii (nauce zajmującej się badaniem nazw oso-
bowych). Najlepszym przykładem może być słowo „Rumi”, 
oznaczające pochodzenie – Bizantyjczyk. W dzisiejszym 
języku krymskotatarskim istnieje powstały od niego antro-
ponim – Rumi – imię własne.

Proces przenikania religii chrześcijańskiej z Imperium 
Rzymskiego (Bizantyjskiego), zapoczątkowany został w IV 
w. Szczególny wpływ miała ona na populację zamieszkują-
cą wschodnia część Krymu, południowe wybrzeże, tereny 
górskie i podgórskie, które zawsze były zróżnicowane et-

nicznie. Jednak do czasu utworzenia diecezji na Krymie, 
półwysep był w zasadzie turkijskojęzyczny. Chrześcijańską, 
turkijskojęzyczną część mieszkańców pobratymcy-nie-
chrześcijanie nazywali Urumami. Etnonim ten wskazywał 
na miejsce, z którego przyszła ich religia – Imperium Bi-
zantyjskie. Stał się też podstawą żeńskiego imienia Urmi-
je. W historiografi i rosyjskiej chrześcijańską część rdzen-
nej ludności Krymu nazywano Grekami. W procesie aneksji 
Krymu przez Rosję w roku 1778 przesiedlono ich na tereny 
nad Morzem Azowskim.

W drugiej połowie VII na tereny nadczarnomorskie do-
tarli Arabowie i zetknęli się z turkijskim Kaganatem Cha-
zarskim (650–969). W efekcie tych historycznych wyda-
rzeń, przeplatanych długotrwałymi walkami i okresowymi 
rozejmami, na chazarskie terytoria zaczęła przenikać re-
ligia muzułmańska. W roku 737 jeden z kaganów przyjął 
wraz z otoczeniem islam, który od tej pory rozpowszechnił 
się w państwie. Razem z nią pojawiły się arabskie imiona 
– również na Krymie, który wchodził w skład kaganatu. 
Mimo że ciągle silny był kult Tengriego (najwyższe bóstwo 
starożytnych ludów turkijskich, stworzyciel świata), islam 
zapuścił tu głęboko swoje korzenie.

Imiona semickie i biblijne w nazewnictwie krymskota-
tarskim pojawiły się nie tylko poprzez język arabski, ale 
także z powodu przyjęcia judaizmu jako ofi cjalnej religii 
w kaganacie, w latach 809–860. Najazdy Rusów na Cha-
zarów, szczególnie te wspólne z Oguzami w roku 965, 
położyły kres wielkości kaganatu i panowaniu judaizmu. 
Osłabieni walkami Chazarowie zwrócili się o pomoc do 
Chorezmu, który udzielił jej pod warunkiem wzmocnienia 
pozycji islamu w państwie. W roku 969 Chazarię zaatako-
wali Rusowie wspólnie z Normanami. Kaganat zachował 

Imiona – to swoista rodzaju kronika odzwierciedlająca losy narodu. Badanie ich etymologii daje możliwość poznania 
rozwoju danej nacji, a także historię wzajemnych stosunków i związków kulturowych z sąsiadami.

IMIONA KRYMSKOTATARSKIE: 
POCHODZENIE I ZNACZENIE

Malarka, grafi k, artystka sztuki zdobniczej stosowanej, au-
torka projektów twórczych. Urodzona 20 października 1967 
roku w Kazaniu. W 1986 ukończyła Kazańską Szkołę Arty-
styczną imienia N.I. Feszyna. W 2014 ukończyła Kazański 
Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki (КГУКИ), wydział 
kultury twórczej i wzornictwa. Od roku 1986 brała udział 
w regionalnych, republikańskich, krajowych i międzyna-
rodowych wystawach i sympozjach. W latach 1990–1995 
pracowała w następujących pracowniach twórczych: Domu 
Twórczości „Bajkał” (Irkuck), „Czeliuskinskaja” (Moskwa), 
„Goriaczij Kliucz” (Krasnodar), „Akademiczeskaja” (Peters-
burg) i „Senież” (Moskwa) Związku Artystów Rosji. Od roku 
1992 jest członkiem Związku Artystów Republiki Tatarstan. 
Od roku 1993 jest członkiem Związku Artystów Rosji. 



28

HISTORIA • NAUKA • LITERATURA

większość terytoriów, lecz jego potęga zanikała. Wzmogło 
to proces przenikania arabizmów do miejscowej leksyki 
i onomastyki.

Imiona arabskie stanowią większą część nomenów 
krymskotatarskich, ale w efekcie wielowiekowej adaptacji 
na tyle zmieniły swoją fonetykę, że często trudno jest od-
gadnąć ich pochodzenie. Takimi imionami są np. Sitmer 
(składające się z dwóch imion – Seit i Umer, odpowiadają-
cych arabskim Said i Umar), Sadła (arab. Saidullah), Seda-
le (arab. Said-Ali) i inne.

Wraz z przyjmowaniem nowych religii pojawiały się 
nowe imiona, a starsze zamieniały się w przezwiska, z cza-
sem zanikały i spotykało się je bardzo rzadko, głównie 
w nazwiskach. Krymscy Tatarzy, będąc muzułmanami, czę-
sto nazywają dzieci imionami wspominanymi w Koranie, 
szczególnie należącymi do proroków. Inną grupą są imiona 
opierające się na słowach używanych w Świętej Księdze, 
określeniach Allaha i bogobojnych ludzi. To reguła wspól-
na dla turkijskich kultur językowych.

Do grupy imion o znaczeniu religijnym zaliczamy m.in.: 
Abit – „odprawiający nabożeństwo”, Ajedin – „istota wia-
ry”; Aladyn – „wzniosłość wiary”, Aszyr – nazwa dziesią-
tego dnia miesiąca muharram, Aedin – „przywracający 
istotę wiary”, Bejtułła – „dom Boga”, Ghazy – „wojow-
nik za wiarę”; Dżemaledin – „doskonałość wiary”, Zared-
din – „pomagający wierze”; Izzetułła – „niezniszczalność 
Boga”; Islam – „poddanie się Bogu”, Miełlud – noc przed 
urodzeniem Proroka Muhammada, Muharrem – pierwszy 
miesiąc kalendarza muzułmańskiego, Mumin – „wierzący 
w jedynego Boga”, Muslim – „powierzający siebie Bogu”, 
Ramazan – dziewiąty miesiąc kalendarza muzułmańskie-
go, Saleddin – „broniący spraw wiary”, Hyjasneddin – 
„pomoc religii”, Szaban – ósmy miesiąc kalendarza muzuł-
mańskiego, Elweddin – „tysiąc pochwał wierze (religii)”, 
Eredżeb (Radżab) – siódmy miesiąc kalendarza muzuł-
mańskiego itd.

Wśród imion o religijnej semantyce możemy wydzielić 
te nadawane na cześć proroków i bogobojnych ludzi: Daud 
(Daut) – prorok, któremu Bóg zesłał Świętą Księgę Zabur 
(Psalmy), Zeker (Zakarijja) – „wspominanie Boga, zawsze 
pamiętający o Bogu”, Zul-Kifi l – „niezawodny, biorący na 
siebie odpowiedzialność”, Ibraim (od Ibrahim) – „ojciec 
wielu, ojciec narodów” – jeden z 25 proroków wspominanym 
w Koranie, Idris – „gorliwy, starający się”, jeden z proroków 
(nabi) Boga, Ilias – „przychodzący z pomocą”, trzykrotnie 
wspomniany w Koranie, Isa – „łaska Boga”, jeden z pięciu 
proroków, którym posłano Święte Księgi, wspominany w 15 
surach i 93 ajatach, Ismaił – „usłyszy Bóg”, syn proroka 
Ibrahima, uważany za przodka Arabów, Łukman (Luman) 
– „troszczący się”, Musa – prorok (Mojżesz), najczęściej 
wspominany prorok w Koranie, Muhammed – „dostojny 
chwały”, ostatni wysłannik i prorok Boga, poprzez niego 
Bóg zesłał ludziom Świętą Księgę, Koran, Sabri – „cierpli-
wy”, przydomek proroka Hioba, Sulejman (Salomon) – 
„pełen pokoju”, imię proroka, Uzair (Uzeir) – imię kapłana, 
znanego w chrześcijaństwie jako Ezra, Hydyr – „wiecznie 
zielony”, imię proroka, który odnalazł źródło wody życia, 
napił się jej i będzie żył do końca wieków, Edem – zgod-
nie z Koranem pierwszy człowiek i pierwszy prorok (Adam 
u chrześcijan), Ejup (Ejub) – „prześladowany”, prorok 
Hiob, Jakub –„idący śladem”, Junus – „gołąb”, arabska for-
ma biblijnego imienia Jonasz, Jusuf – „by Bóg pomnożył”, 
prorok Józef, Jafet – „poszerzać”, imię syna proroka Noego, 
przodek Turków, Jachja – „Bóg żyje”, prorok Jan.

Oprócz arabskich, język krymskotatarski zapożyczył 
imiona z innych grup etnicznych, sąsiadów z Półwyspu 
Krymskiego, a niektóre zasymilowały się z obcymi forma-
mi. Przykładem takiego substratu są Ahmedi i Mammedi, 
gdzie do popularnych imion Ahmed, Mammet (Muham-
mad) dodano grecki sufi ks „di”.

W latach 1920–1930 nastąpiła sowietyzacja kraju, która 
również wniosła swój antroponimiczny udział. Pod wpły-
wem ideologii komunistycznej pojawiły się zadziwiające 
wielokroć połączenia. Zachowało się zaledwie kilka z nich, 
np. Marlen („Marks–Lenin”), Lemar („Lenin–Marks”), 
Lenzi („leninowskie światło”), Lenara („leninowska ar-
mia”), Lenur („Lenin przeprowadził rewolucję”) itd. Współ-
cześnie także pojawiają się imiona, których pochodzenie 
różni się ze względu na drogi rozwoju społecznego. Z tych 
najnowszych można wymienić np. Wetanije („ojczyzna”) 
lub Awdet („powrót”). Kontynuuje się przejmowanie imion 
zachodnioeuropejskich (historycznych, literackich): Marat 
(francuskie z arabskiego – „pragnienie, życzenie”), Artur 
(sporne pochodzenie: walijskie, celtyckie, etruskie, rzym-
skie, turkijskie – „odważny”), Ernest (starogermańskie 
„poważny”), Erwin (starogermańskie „przyjaciel”), Elwira 
(hiszp. z arab. „ochraniająca”) i wiele innych – Dżulwern, 
Dżulietta, Robespier, Gomer.

W ten sposób możemy u Tatarów Krymskich wyodręb-
nić kilka głównych rdzeni etymologicznych imion:
1) staroturkijskie, np. Arsłan, Atilla, Batyr, Bektemir, 

Cziczek;
2) własne krymskotatarskie, np. Temur, Totaj, Tochtar, 

Uczkun;
3) pochodzenia arabskiego, np. Alim, Bari, Beje, Bekir, 

Zera, Fatime;
4) pochodzenia perskiego: Gulnara, Diliara, Zore, Ru-

stem, Esfer;
5) powstałe pod wpływem ideologii komunistycznej: Bi-

lor, Lemar, Lenzi, Lenar;
6) pojawiające się od drugiej połowy XX wieku: Awdet, 

Wenera, Wetanije;
7) mieszane turko-arabsko-perskie: Sewdijar, Nurman, 

Welidżan.
Imiona osobiste stanowią gramatyczne struktury o swo-

istej strukturze. Etymologicznie i historycznie przedsta-
wiały sobą oddzielne słowa lub frazy. Przy przejmowaniu 
ich z języków obcych ulegały przystosowaniu do wymowy 
według zasad języka krymskotatarskiego. Dalszy wpływ 
wywierają różnorakie dialekty.

Język krymskotatarski jest strukturowo niejednorodny. 
Występują w nim trzy dialekty: nabrzeża południowego, 
północny i środkowy mieszany. Dwa pierwsze należą do 
turkijskich grup językowych (kipczackiej i oguzyjskiej). 
Każdy dialekt wyróżnia się swoistą fonetyką, morfologią, 
leksyką, frazeologią i syntaktyką. Procesy ewolucji i mie-
szania się dialektów krymskotatarskich wzmogły burzliwe 
najnowsze dzieje narodu: deportacja w roku 1944, życie na 
obcych terytoriach i czas po powrocie do ojczyzny. 

Różnice językowe odzwierciedliły się także w onoma-
styce – nauce o imionach własnych. Możemy szeroko po-
równywać wariacje imion krymskotatarskich z inwarianta-
mi kipczacko–oguzyjskimi. 

Jaskrawym przykładem przegłosu fonetycznego jest wy-
miana f / p i b / p, szczególnie na północy Krymu, w imio-
nach takich jak: Fatma – Patma, Anife – Anipe, Zulfi je – 
Zulpije, Feride – Peride, Refi k – Repik, Abibe – Apipe itd.
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– Nulifera, Nefi ze – Nefuze, Nikara – Nikare, Nijar 
– Nijare;

• Pakize – Fakize;
• Raime – Rajme, Raqibe – Rakibe, Rebija – Rabija, Re-

wide – Refi de, Rekije – Rekija, Ruszena – Ruszine, 
Ruchije – Ruqije;

• Sadet – Saadet, Sajde – Saide, Sakine – Sekine, Sa-
nije – Sonija, Sare – Sarije, Safi nar – Safi jenar, Sebije 
– Subaije – Subajje – Sabija, Sewil – Sewile – Sewila, 
Sejrane – Serane, Sejjare – Sajera, Selime – Salima – 
Selme, Sejare – Sijare, Sundus – Sundius – Siundius 
– Sunduz, Susanna – Siuzzan – Susana, Sydyjqa – Si-
dika, Szajde – Szejde – Szoide, Szachsine – Szasine 
– Szasne – Szasnije – Szaszne, Szewchije – Szewki-
je, Szeide – Szaide, Szemsije – Szemsi, Szemszure – 
Szemszire, Szerife – Szerfe, Szerie – Szerije, Szefi je 
– Szefi , Szefi ka – Szefi qa – Szefi cha – Szefi ga, Szukrije 
– Szukure;

• Tajre – Taire, Tamila – Tamilla – Tamella, Teżili – Teżli 
– Tedżelije – Tedżel, Tesila – Tessila, Tefi de – Tewdije;

• Umije – Umide, Urmus – Urnus, Usnije – Usne;
• Waade – Wade, Welade – Weladije – Wel’ade, Wenera 

– Winera, Werije – Werija, Wetanije – Wetana;
• Zaide – Zajdi – Zejde, Zarena – Zarina, Zebure – Za-

bure, Zejneb – Zejnep – Zinep, Zekije – Zakije – Ze-
kme, Zemfi ra – Zenfi ra, Zeniure – Zenure – Zejnure, 
Zera – Zejra – Zira, Zodije – Zudije – Ziudije, Zulmira 
– Zilmira, Zulfi je – Zulfi ja – Ziulfi  – Ziulfi je – Zulpija, 
Zure – Zurija – Zuchra – Zore, Zylicha – Zulicha, Ziu-
bire – Zubire, Ziulejcha – Zulejcha itd.

Istnieje tradycja nadawania imienia pierwszemu dziecku 
przez najstarszych w rodzinie. Zazwyczaj nadaje się imię 
po kimś bliskim i szanowanym. To przyczynia się do zacho-
wania w języku starych imion, a wraz z tym historii. Jednak 
długi brak spisów kodyfi kujących i słowników przyczynił 
się do różnych zapisów imion, jak również do zmniejszenia 
ich liczby. Współcześnie bardzo rzadkie stały się popularne 
kiedyś imiona, takie jak np. męskie – Abiltar, Ajwaz, Asim, 
Basyr, Bait, Zubeir, Kudret, Ramdim, Safet, Sefersza, Si-
mar, Subchi, Sufi an, Tasin, Ferdews, Szaban, Szawer, Ebu-
bekir, Edżawid, Elet, Elfan, Elszad, Elar, Ennan, Erchan, 
Esfet; żeńskie – Arije, Arife, Gondże, Guldżichan, Zebure, 
Zilszan, Kewser, Qurtszerfe, Machfuze, Mundżije, Musem-
ma, Nikara, Nulifer, Radife, Sakine, Sefaje, Sulbije, Sundus, 
Tefi de, Unzule, Urije, Urmus, Feluzer, Chalife, Chatime, 
Szajde, Szemsunur, Esmira, Esfure.

Niektórzy Tatarzy Krymscy z rozmaitych powodów 
nadają swoim dzieciom obce kulturowo imiona upamięt-
niające przyjaciół z innych narodowości. Mogą być także 
rezultatem mieszanych małżeństw. Zgodnie z ludowym 
przekonaniem mają ukrywać i chronić prawdziwe imię 
często chorującego dziecka. Są wśród nich m.in.: Abrek, 
Alina, Albina, Albert, Alfred, Anżela, Wadim, Wieczesław, 
Wladlen, Daler, Dilafruz, Żanetta, Ziuzanna, Karina, Laura, 
Lewadija, Limira, Luiza, Magije, Ruzanna, Rustawel, Rufi k, 
Swietłana, Silwija, Silweta, Stella, Tiulpana, Tamara, Feliks, 
Eluza, Eliza, Emilija, Elza, Elana itd.

Podobnie jak w wielu innych narodach, również wśród 
Tatarów Krymskich istnieją imiona męskie i żeńskie utwo-
rzone z jednego rdzenia. Przykładowo: Abib – Abibe, Adil 
– Adile, Aziz – Azize, Azim – Azime, Akim – Akime, Ali 
– Alije, Arif – Arife, Aszir – Aszire, Waid – Wajde, Wasfi  
– Wasfi je, Gafur – Gafure, Gulwer – Gulwera, Damir – Da-

Imiona z wybrzeża południowego charakteryzują się na-
stępującymi zasadami fonetycznymi:
• wypadanie niektórych samogłosek: Alime – Alme, 

Emine – Emne, Selime – Selme, Ibraim – Ibram, Ebu-
bekir – Ebbekir, Sumail (Ismaił) – Smail itd.;

• wypadanie spółgłoski faryngalnej ğ (гъ) w imieniu Ja-
gja – wariant nabrzeża południowego – Jaja;

• zamiana tylnojęzykowego krtaniowego q na mięk-
kie ch we wszystkich wariantach imion z prefi ksem 
„Qurt”: Qurtumer – Churtumer, Qurtosman – Churto-
sman, Qurthalil – Churthalil itd., a także w imionach 
Qatidże – Chatidże (Chatcze), Qajbułła – Chajbułła, 
Maqsut – Machsut, Qadyr – Chadyr itd.;

• zamiana nieakcentowanego o na u w niektórych re-
jonach południowego wybrzeża, np. we wsi Uskut: 
Zorie – Zurie, Mominie – Muminie itd.;

• zmiękczenie ostatniej samogłoski w imionach: Halił – 
Halil, Ismaił – Ismail.

Istnieje ogólna krymskotatarska tendencja zamiany 
imion z arabskim a na wariant z e: Nazira – Nezire, Nijara 
– Nijare, Madina – Medine itd.

Wszystkie te imiona są nie tylko wariacjami ustnymi, ale 
występują także w dokumentach urzędowych (paszpor-
tach, świadectwach urodzenia itd.). Oto poszerzona lista 
zarejestrowanych imion wariacjach fonetycznych:
• Awa – Awwa, Adżiszerfe – Adżiszerife, Adile – Adle, 

Akime – Akeme, Alije – Alje – Ailja, Amide – Amidije, 
Apize – Afi ze, Arzy – Arzu, Arife – Arfe – Aripa, Afi fe 
– Apipe;

• Bachtysza – Bachtisza – Bachtsza, Belkije – Belchije, 
Bejan – Bijan;

• Dżewair – Dżiwair, Dżumazije – Dżumaze, Diliara – 
Dilara – Dliara, Dulber – Diulber;

• Elzara – Elizara, Elmira – Ilmira, Emine – Emene – 
Emne, Elnara – Elnora, Elmaz – Elmas, Eminegul – 
Emingul – Emnegul;

• Fatima – Fatime – Fadme – Fatma – Fat’ma, Fazile – 
Fazle, Fachrije – Fekrije, Ferdewis – Ferdeus, Feriuze 
– Feruze, Fikire – Fikrije;

• Guldżihan – Guldżian – Gulżian, Gulzije – Gulmzije, 
Gulnara – Giulnara – Gulnar – Giulara, Guljara – Gula-
ra – Gul’ara, Gul’sum – Gulsum – Gulsjum;

• Chajre – Chajrije, Chatidże – Chaticze – Chatcze – 
Qatidże – Chadicza, Chatime – Katme, Churszide – 
Churszudis;

• Kafi je – Kefi je, Kewser – Kewsera – Gewser, Qadrije 
– Qadre – Kadrije, Qurtzade – Kurtzade, Qurtnaje – 
Kurtnaje, Qurtsade – Kursade;

• Liutfi je – Liutfe, Lewiza – Liwiza, Lemara – Limara, 
Lenure – Lenura, Lenijara – Linjara, Lennara – Lene-
ra, Lenara – Linara, Lenora – Lennora, Lera – Lira, 
Limara – Lemara;

• Maje – Majja, Maire – Majre, Margube – Mergube, 
Machbe – Machbube – Machpupe – Mabube – Ma-
buwe – Mabbe, Machfi re – Mechfi re, Mewa – Mefa, 
Medżbure – Meczbure, Medine – Madina, Melija – 
Melia – Melije – Mela, Mengligul – Mengul, Merijem 
– Merjem, Mesfi re – Musfere, Mechfi re – Machfi re, 
Milara – Melara – Milera, Mina – Minaje, Muzafer – 
Muzefer, Muide – Mojde, Muniwwer – Munewer – Mi-
nawara, Murwet – Muruwet, Musemma – Musema, 
Muslime – Musulme;

• Nadżije – Nażije – Nedżije, Nazife – Nezife, Nazly-
chan – Nazylchan, Naile – Najle, Nelifer – Niuliufer 
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mira, Dżewer – Dżewerije, Dżewri – Dżewrije, Dżemil – 
Dżemile, Dilawer – Dilara, Dijar – Dijare, Zamir – Zamira, 
Zebur – Zebure, Zejnur – Zejnure, Zekki – Zekije, Zinur 
– Zinure, Zodi – Zodije, Kadyr – Kadrije, Kamil – Kamile, 
Mumin – Mumine, Munir – Munire, Nadir – Nadire, Nazim 
– Nazime, Nail – Naile, Nuri – Nurije, Remzi – Remzije, 

Refi k – Refi ka, Reszid – Reszide, Ru-
szen – Ruszena, Sabri – Sabrije, Sadyq 
– Sadyqa, Sali – Salije, Selim – Selime, 
Selwin – Selwina, Seran – Serane, Serwin 
– Serwina, Ser’an – Ser’ane, Sijar – Sijare, 
Sułtan – Sułtanije, Fazil – Fazile, Fewzi – 
Fewzije, Femi – Femije, Ferid – Feride, 
Chalid – Chalide, Szukri – Szukrije, Elwer 
– Elwera, Elwin – Elwina, Elwir – Elwi-
ra, Elzar – Elzara, Elmar – Elmara, Elnar 
– Elnara, Elnur – Elnura, Emil – Emilija, 
Emin – Emine, Enis – Enise, Enur – Enu-
re, Esmir – Esmira.

Większość imion krymskotatarskich 
składa się z mniej niż dziesięciu liter, jed-
nak zdarzają się dłuższe. Zależy to, przede 
wszystkim, od dodawanych morfemów: 
w męskich – abdu–, adżi–, dos–, kel–, 
qurt–, seit–, sejd–, a w żeńskich – adżi–, 
gul–, qurt–, mengli–, a także kompo-
nentów wskazujących na status społecz-
ny: –bej, –zade, –sułtan, –chan, –szerfe. 
Na przykład: Abdudżemil, Abdużeppar, 
Abdulchadyr, Abdumadżid, Abdumalik, 
Abdurachman, Adżbraim, Alem–Sułtan, 
Ametchan–Sułtan, Sejtdżemil, Sejtibraim, 
Sejd–Amet, Adżi–Mumine, Alime–Szerfe, 
Guldżichan, Dewlet–Sułtan, Zilcha–Szer-
fe, Melek–Sułtan, Mengligul, Emineszer-
fe.

W rezultacie badań statystycznych 
na grupie ośmiu tysięcy imion Tatarów 

Krymskich, wyodrębniono najczęściej występujące współ-
cześnie (patrz wykresy).

Крымскотатарские имена: происхождение и значение  
Magazyn historyczno-etnografi czny „Qasavet”, nr 41/2013  
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Daniel St. Czachorowski 

Dżafer Sejdamet

WSPOMNIENIA (25)
KRYM JEST KRYMIAN!
Kwestia władzy na Krymie... To był nasz stały temat. Nie-
stety, musiało tak być, albowiem nasza pozycja pod żad-
nym względem nie dawała nam możliwości rozwiązania 
tego zagadnienia według własnej woli i w sposób, który by 
nam odpowiadał... Tak jak było w dyskusjach, które odby-
wały się na ten temat w zarządzie guberni, tak i w naszym 
komitecie zagadnienie to zawsze stawało się przyczyną 
gorących sporów. Kwestia ta miała teraz dla nas jeszcze 
żywotniejsze znaczenie. Konieczne było, abyśmy to szcze-
gólnie my poczynili ofi ary dla podtrzymania władzy. Ponie-
waż tylko my mieliśmy siłę militarną, zdolną do wypełnie-
nia obowiązków i niepoddającą się wpływom bolszewików. 
My mieliśmy przelać naszą krew. Bolszewicy rozumieli to 
lepiej niż inni. Inne rosyjskie partie w dalszym ciągu nie 
dostrzegały realnej sytuacji. W tych okolicznościach zde-

cydowaliśmy ogłosić ofi cjalną deklarację przedstawiającą 
pogląd naszego Komitetu Centralnego na zagadnienie 
władzy na Krymie. Na zebraniu tej nocy zdecydowaliśmy 
uznać za naczelną zasadę hasło „Krym jest Krymian”, pod-
kreślić, że żaden naród na Krymie nie powinien uważać, że 
to jemu należy się władza, i że jak najszybciej powinno ze-
brać się Zgromadzenie Ustawodawcze Krymu. Zadecydo-
waliśmy, że na Krymie należy ustanowić republikę ludową. 
15 listopada w gazetach „Millet” („Naród”) i wydawanej 
po rosyjsku „Tatar Sedasy” („Echo Tatarskie”) nasza de-
klaracja została ofi cjalnie opublikowana. Gazety te zaczęły 
następnie propagować nasz pogląd. 

Jako dowód, że partie rosyjskie nie pojmowały sytuacji, 
można wskazać artykuł w gazecie „Jużnyje Wiedomosti – 
Dżenup Haberleri” („Wiadomości Południowe”), organie 
prasowym kadetów, z 16 listopada, zatytułowany: „Krym 



31

PRZEGLĄD TATARSKI Nr 3/2019

jest Rosji!”. Gazeta ta pisała: „Jeżeli proklamowana Repu-
blika Ukraińska nie pozostanie na papierze, wówczas Krym 
zostanie odcięty od Rosji. Ale jeśli nawet tak się stanie, i tak 
będzie żył jako część Rosji...”.

Natomiast Hasan Sabri w gazecie „Millet” („Naród”) 
tak pisał: „Hasło «Krym jest Krymian!» powinno zostać za-
akceptowane przez wszystkie narodowości Krymu. W jak 
najkrótszym czasie powinna powstać na Krymie administra-
cja, która zapewni pokój, ład, porządek i dyscyplinę, uzna 
prawa każdego narodu, i zapewni każdemu narodowi reali-
zację aspiracji narodowych i politycznych. Forma rządów 
na Krymie i sposób sprawowania władzy powinny opierać 
się na założeniach republiki ludowej. Nie znamy innej drogi 
i innego sposobu sprawowania władzy. Tym porządkiem, 
który bez różnicy religii i narodowości zadowoli i uszczęśliwi 
Krym i Krymian, tym porządkiem, który doprowadzi Krym 
i Krymian do pomyślności, równocześnie uznając prawo 
i aspiracje każdego 
narodu – jest ustrój 
republikański. Tak 
jak półwysep krym-
ski nie może być 
administrowany na 
sposób komisarzo-
wski lub według sys-
temu rad, tak nie 
może być rządzony 
przez jeden naród. 
Nie można losu wie-
lu narodów złożyć 
w ręce jednej nacji... 
Jesteśmy pewni, że 
wszystkie narody, 
tak jak w starym re-
żimie razem z nami 
w braterskiej solidar-
ności cierpiały ucisk 
i niedolę, tak dzi-
siaj, tym bardziej będą żyły w miłości i serdeczności”.

W naszych gazetach dominowała myśl, aby chronić 
Krym przed anarchią, stworzyć między Krymianami głę-
boką solidarność i doprowadzić kraj do takiego stanu, że 
będzie mógł rządzić się sam. Niestety, ponieważ wśród Ro-
sjan powszechne było przekonanie, że są narodem panują-
cym i ponieważ inne małe narody uważały, że korzystniej 
i ostrożniej jest w tych kwestiach iść wespół z Rosjanami 
– naszej tezy nie można było zrealizować. Jakkolwiek Ro-
sjanie i niewielkie narodowości zamieszkujące Krym po 
przejęciu przez bolszewików władzy w Piotrogrodzie po-
dzieliły się na dwa fronty: zwolenników i przeciwników bol-
szewików, to ludzie spoza obozu bolszewickiego zjedno-
czeni nie byli. Konserwatyści, liberałowie, socjaldemokraci 
mienszewicy, socjaliści rewolucjoniści – wbrew nadciągają-
cemu niebezpieczeństwu bolszewickiemu ciągle wysuwali 
rozbieżne cele polityczne i żadne z tych ugrupowań nie 
akceptowało pełnej i politycznej współpracy z nami. Bol-
szewicy, biorąc pod uwagę, że opieramy się na naszym na-
rodzie i żołnierzach po to, aby odciągnąć nas od innych, 
przykładali do nas pewną wagę. Jednakże jasne było, że 
nie jest to porozumienie poważne i szczere. Partia bolsze-
wicka, która w Piotrogrodzie przejęła władzę pod hasłem 
„Cała władza w ręce rad”, uznawała, że władza radom na-
leży się wszędzie. 

Tak jak w centrum, tak samo w guberniach, bolszewicy 

po to, by nie pozostawić żadnej siły oprócz siebie, pod-
grzewali anarchię i bunty. To samo robili na Krymie. Ich 
celem było przejąć całą władzę. Zaakceptować porozumie-
nie z bolszewikami oznaczało to samo, co całkowicie zgiąć 
kark wobec ich władzy i ich programu. 

Aby nie spotkać się z niespodziewaną wrogością podję-
liśmy tę decyzję. 

W tej sytuacji, chociaż nasz komitet ustalił żywotne 
i oparte na prawie zasady rozwiązania kwestii władzy na 
Krymie i chociaż ofi cjalnie ogłosił te pryncypia, sukcesu 
nie udało się osiągnąć. Chociaż na dyskusjach w guber-
ni oraz na zebraniu lokalnych władz guberni w dniu 20 
listopada zebrali się przedstawiciele różnych narodów, 
i chociaż wybrana przez nich komisja ustaliła, jak rozwią-
zać kwestię władzy i administracji na Krymie, i ustalenie 
to zostało przyjęte, to jednak twierdzenia Rosjan o ich 
przewodniej roli stały się przyczyną, dla której sprawa 

nie skonkretyzowa-
ła się. 

Dla nas najważ-
niejsze było, aby jak 
najszybciej i z po-
wodzeniem prze-
prowadzić wybory 
kurułtajowe. W tym 
celu nasz komitet 
ogłosił rozpoczęcie 
wyborów na 17 li-
stopada, czyli na 
dzień spodziewane-
go przybycia na-
szych żołnierzy do 
Akmesdżit. 

NASZ PUŁK KAWALERII W AKMESDŻIT
17 listopada mieszkańcy Akmesdżit zorganizowali przywi-
tanie, jakiego nie zorganizowali jeszcze nigdy nikomu – 
zebrali się za miastem w odległości godziny drogi – z błę-
kitnymi sztandarami starcy i młodzi, kobiety i mężczyźni, 
uczniowie, wszystkie stowarzyszenia, nasi żołnierze pie-
choty przebywający już w Akmesdżit, orkiestry ludowe. 
Pierwszy batalion naszego pułku kawalerii, liczący po-
nad dwustu żołnierzy, jechał na białych koniach. Przed 
nim maszerowała orkiestra grając Marsz Tamerlana. Na 
przedzie kroczył Sejdamet Emirali, którego mianowałem 
dowódcą pułku. Towarzyszyło mu dwóch, trzech kawale-
rzystów. 

W miarę jak pułk się zbliżał, nasilała się burza owacji. 
Wszyscy mieli wilgotne oczy. Ci, którzy przez trzy lata woj-
ny tęsknili za swymi synami, braćmi, wszyscy ci, którzy 
dotychczas radowali się z tego, że przynajmniej we śnie 
mogą ich uściskać, ci, którzy z niecierpliwością oczekiwali 
od nich listów – teraz mieli się z nimi spotkać. Każdy szu-
kał swych bliskich. 

Na rozkaz Sejdameta żołnierze zebrali się pośrodku tłu-
mu. Ludzie otoczyli ich wielkim kręgiem. W imieniu nasze-
go Komitetu Centralnego gorąco przywitał żołnierzy Bekir 
Odabaszy, a w imieniu magistratu miasta Akmesdżit – Sejt 
Dżelil Hattat. Zabrali głos przedstawiciele stowarzyszeń 
rzemieślniczych, kobiecych oraz uczniów. 
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Dowódca pułku podziękował za serdeczne powitanie, 
a następnie przemówił w te słowa : „Przez trzy lata obowią-
zek żołnierski należny naszej ojczyźnie spełnialiśmy poza 
granicami kraju. Teraz przybywamy – zaproszeni przez 
komitet wykonawczy Muzułmanów Krymskich – aby wy-
pełnić swoją powinność w ojczyźnie. W imieniu całego puł-
ku oświadczam, że każdy kto wystąpi przeciwko rewolucji 
i wolności, zostanie zgnieciony pod nogami naszych ruma-
ków. Będziemy działać na rzecz rewolucji, ładu, porządku, 
pokoju i dyscypliny na Krymie oraz przekształcenia Krymu 
w federację. Jeśli trzeba będzie, cały nasz pułk jest gotów 
oddać za to życie. Niech żyje Republika Krymu!”

Chociaż powiedziałem Bekirowi Odabaszemu, aby żołnie-
rze odwiedzili Czelebiego Dżihana w jego urzędzie i stamtąd 
przeszli do koszar, Sejdamet, wysyłając żołnierza do mego 
biura w Komisji Fundacji, przekazał mi wiadomość, że ponie-
waż żołnierze są bardzo zmęczeni i upłynęło już sporo czasu 
na uroczystości powitania, podjął decyzję, aby Komitetowi 
i Czelebiemu Dżihanowi złożyć wizytę następnego dnia. Nie 
czekając na samochód wskoczyłem na konia, jak stałem, 
w bonżurce. Z rozwianymi połami pojechałem prosto do 
żołnierzy i rozkazałem Sejdametowi, aby przeprowadził pułk 
przed Komitetem. Wróciłem konno i udałem się do Czelebie-
go Dżihana i przekazałem informację, że pułk zbliża się, aby 
złożyć wizytę Komitetowi i jego przewodniczącemu. Przed 
budynkiem komitetu kazałem ustawić stolik. Gdy zaczęli 
nadchodzić żołnierze, poprosiliśmy Czelebiego Dżihana, by 
wszedł na stół. Stamtąd krótko przemówił do żołnierzy: 

„Żołnierze, drodzy bracia!
Od sześciu miesięcy staraliśmy się sprowadzić was na 

Krym. Pragnęliśmy, żebyście byli tutaj po to, aby ocalić 
Krym przed anarchią panującą w Rosji. Jednak nasi wro-
gowie wystąpili przeciwko temu. Uciekali się do wszelkich 
sposobów, abyście tutaj nie przybyli. Ale tak, jak w innych 
sprawach, tak i w tej nie odnieśli sukcesu. Dzisiaj, wraz 
z waszym przybyciem, wszystkie ich usiłowania zostały 
zgniecione pod kopytami waszych koni. 

Przesławni żołnierze! 
Jak wiecie, dziś Rosja jest pogrążona w anarchii. W wa-

szych rękach jest, aby ta anarchia nie przeniosła się na 
Krym. Sprowadziliśmy was, aby ocalić honor, majątek i ży-
cie Krymian i ich dzieci. Jestem pewien, że tak, jak przez 
trzy i pół roku na wojnie w górach, w okopach, wypełniali-
ście swój obowiązek walcząc z wrogiem, tak i teraz uchroni-
cie waszą ojczyznę od wewnętrznych zaburzeń. 

Bracia żołnierze – pozdrawiam was wszystkich w imieniu 
krymskich muzułmanów. Niech żyje krymski pułk kawalerii! 
Niech żyją żołnierze tatarscy!”

Po przemówieniu Sejdamet z szacunkiem uścisnął rękę 
Czelebiego Dżihana. W ślad za tym gestem z ust żołnierzy 
i zgromadzonych rozległ się okrzyk „Niech żyje!” Następ-
nie żołnierze, grając Marsz Algierski, w najwyższym po-
rządku udali się do koszar. 

Zakwaterowanie żołnierzy i ich rozlokowanie w różnych 
miejscach półwyspu oraz kierowanie rozpoczętymi wybo-
rami zajęły mnie na całe dnie i noce. 

17 listopada duża część naszych sił zbrojnych była skon-
centrowana w naszym kraju i w tym dniu wszyscy Krymia-
nie, którzy ukończyli 20 lat – kobiety i mężczyźni – rozpo-
częli wybieranie swych posłów w bezpośrednich, tajnych 
i równych wyborach. 

Po 134-letniej niewoli Tatarzy krymscy uczestniczyli 
w historycznej i świętej sprawie ustanowienia instytucji 
mającej władać ich krajem. 

Jakże znaczącą rzeczą było staranie krymskich Tatarów, 
aby najważniejszy z punktów zwrotnych swej historii oży-
wić słowem Kurułtaj i jego treścią. 

W czasie wyborów do Kurułtaju słyszano, jak chorzy 
w łóżkach lub niemogący poruszać się starcy mówili do 
swych dzieci: „Nie darujemy wam naszego prawa” i kazali 
się nieść do urn wyborczych. Kurułtaj! Jakże niewyobrażal-
nie cudowny efekt, jakąż niespotykaną moc miało to słowo 
dla duszy Tatara... Tak jak w tym, że w wyborach wzięło 
udział ponad 90% Tatarów krymskich, odegrał rolę wpływ 
aktualnej sytuacji i bieżących obaw, tak i bez wątpienia 
wielką rolę odegrała wiara w Kurułtaj.

Cała krymska młodzież w owych dniach wyborów, 
w przeddzień otwarcia Kurułtaju przeżywała najszczęśliw-
sze i najdonioślejsze dni życia. Młodzi dniem i nocą z naj-
większym entuzjazmem czynili, co tylko mogli dla sprawy 
narodowej. Dzięki temu wybory w każdym zakątku Krymu 
odbyły się w największym porządku i każdy, nawet wrogowie 
przyznali, że nasz lud jest dojrzały narodowo i politycznie. 

Ja z kolei z jednej strony byłem zajęty w centrali i w oko-
licach żołnierzami i wyborami, z drugiej strony – przygoto-
wywałem projekt konstytucji, którą mieliśmy zapropono-
wać Kurułtajowi. 

Bolszewicy, którzy obaliwszy rząd Kiereńskiego 25 paź-
dziernika (7 listopada) przejęli władzę w Piotrogradzie, ma-
jąc na celu przejęcia w całym kraju władzy w ręce lokalnych 
rad, rozpoczęli straszliwy terror. Całą Rosję opanowała anar-
chia, kraj stał się areną przemocy i krwawej walki. A jednak 
dzięki temu, że na Krymie wszędzie rozesłaliśmy nasze siły 
zbrojne, u nas udało się ocalić spokój i bezpieczeństwo. 

Rosyjscy politycy postrzegali tę prawdę i rozumieli jej 
wartość, jednak w kwestii „władzy na Krymie”, będącej 
naturalną konsekwencją powyższego, nie pozwalali nam 
odegrać zasadniczej roli. Na przekór tym politykom i ich 
propagandzie wszyscy Krymianie: Rosjanie, Ukraińcy, 
Żydzi, Niemcy, Karaimowie w każdym krymskim mieście 
witali naszych żołnierzy kwiatami, owacjami, okrzykami 
„Niech żyją!” Najszczerszymi uczuciami witali tatarskich 
młodzieńców chroniących ich życie. 

W PRZEDDZIEŃ KURUŁTAJU
Owa podniosła atmosfera w przeddzień Kurułtaju dała nam 
nadzieję i siłę. Kurułtaj i Prawo... Jakże szczęśliwym synem 
naszej historii byłem, że Bóg wyznaczył mi pewną rolę 
w ich odrodzeniu. Jakże szczęśliwym Tatarem byłem, że 
zostało dane mi szczęście położenia choćby kilku małych 
kamieni u fundamentów wyzwolenia przynajmniej tej czę-
ści tureckiego świata – może części małej, ale cennej jak 
wiara. Jakże szczęśliwym muzułmaninem byłem, że Bóg 
pozwolił mi pracować dla religijnego i narodowego pod-
niesienia naszej małej islamskiej społeczności. Jakże wiel-
kim zaszczytem było dla mnie szczęście wspomagania tej 
małej grupy ludzi w wyzwoleniu z niewoli i ucisku, w osią-
gnięciu przez nich poziomu, który pozwoliłby im chociaż 
w pewnym stopniu ich charakterem, kulturą i zdolnościami 
cywilizacyjnymi przysłużyć się światu. 

W 1917 roku oczywistą cechą tatarskiej młodzieży na 
Krymie jest działanie na rzecz egzekucji praw narodowych 
– poprzez oparcie się na narodzie. 

Dżafer Sejdamet 
Tłumaczenie z jęz. tureckiego: Antoni Sarkady 
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