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Halina Szahidewicz

VII FESTIWAL KULTURY TATARSKIEJ
W dniach 29–30 czerwca 2019 roku w Podlaskim Muzeum 
Kultury Ludowej (Skansen) w Wasilkowie odbył się VII Fe-
stiwal Kultury Tatarskiej, zorganizowany przez Związek Ta-
tarów Rzeczypospolitej Polskiej. Celem imprezy było przy-
bliżenie mieszkańcom Podlasia kultury Tatarów polskich.

W imieniu organizatorów gości i uczestników powi-
tał prezes ZTRP Jan Adamowicz. Konferansjerem całego 
koncertu był Dariusz Szehidewicz. Przy pięknej pogodzie 
i w przepięknym otoczeniu, na scenie pod błękitnym nie-
bem, udekorowanym białymi chmurkami, wystąpiły tatar-

skie zespoły i artystka z Krakowa. Joanna Broda, osoba fi li-
granowa, z wielkim wdziękiem zatańczyła kilka tańców do 
różnorodnej muzyki tureckiej, stosownie zmieniając stroje.

Następnie zaprezentował się tatarski Zespół Dziecię-
co-Młodzieżowy „Buńczuk”, działający od roku 1999 przy 
Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej w Białymstoku. Obec-
nie prowadzi go Anna Mucharska. Z powodu choroby kilku 
członków zespół wystąpił w zmniejszonym składzie, mimo 
to przygotowany program został zrealizowany. Maluchy 
doskonale poradziły sobie ze zmianą układu tańca w trak-

cie występu. Przedstawiono również 
taneczną scenkę zaręczyn. Wystąpił po-
nadto drugi tatarski zespół, utworzony 
w roku 2013 roku przy Fundacji Tatar-
skiego Towarzystwa Kulturalnego. Swój 
program przedstawił także czeczeński 
zespół „Łowzar”. W ciągu każdego dnia 
zespoły występowały dwukrotnie.

W czasie festiwalu można było po-
dziwiać łuczników konnych podczas IX 
Zawodów Łucznictwa Konnego Tatarów 
Polskich, sokolników prezentujących 
umiejętności swoich pupili, spróbować 
potraw regionalnych, w tym i tatarskich, 
spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku 
i szermierce oraz zakupić pamiątki na 
stoiskach twórców ludowych.

Po zakończeniu wydarzenia wszyscy 
byli zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi. Or-
ganizatorom należy się podziękowanie 
za trud przygotowania imprezy.

Halina Szahidewicz 
Fot. Krzysztof Edem Mucharski 

Elwira Kudrzycka z gitarą i najmłodszymi pociechami „Buńczuka”.

Lila Asanowicz

TATARSKIE WARSZTATY DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY

Po niefortunnych perypetiach lokalowych ustalono nowy 
termin V Warsztatów Rekreacyjno-Edukacyjnych dla Dzieci 
i Młodzieży Tatarskiej na 10–14 lipca 2019 r. Już od godzin 
porannych rodzice przywozili swoje pociechy do Bohonik. 
Przedział wiekowy to 8–14 lat, ale ci odważniejsi i znający 
się ze sobą wcześniej pociągnęli do zabawy innych.

Kierownikiem warsztatów był Janusz Asanowicz, a wy-
chowawczyniami Tatiana Andracka i Ewa Safarewicz. 
Rozpoczęliśmy od ciekawej formy przedstawiania się, bo 
każdy musiał podać imię swoje i imię poprzedniej osoby, 
która się przedstawiła. Ja miałam najtrudniej, ponieważ 
musiałam wymienić kolejno poszczególne imiona uczest-

ników od samego początku, a nie wszystkie dzieci znałam. 
Wspólnie opracowaliśmy regulamin, bo każdy mógł zgłosić 
swoją propozycję. Przed obiadem spacer – do meczetu, 
na stary mizar i nowy. Po drodze oczywiście informacje 
i odpowiedzi na pytania, bo, wiadomo, dzieci są wszystkie-
go ciekawe. Podczas zajęć przyjeżdżała do nas pani, która 
prowadziła zajęcia teatralne. Po kolacji przejechaliśmy do 
OSIR-u, gdzie wyznaczono pokoje noclegowe. Dzieci już 
się trochę poznały, więc nie było problemów z zakwate-
rowaniem.

Czwartek, pobudka nieco wcześniej, bo zaplanowany 
był wyjazd do Białowieży. W drodze powtórka piosenki ta-
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tarskiej o słowiku Aj byłym byłym. W Hajnówce przewidzia-
ny był aquapark z różnymi atrakcjami, gdzie po krótkiej 
instrukcji można było przez dwie godziny cieszyć się zaba-
wami na wodzie. Zajęcie pod opieką wychowawczyni miały 
zarówno osoby nieumiejące pływać, jak i pływacy, którzy 
jednak mogli wybierać wśród większej liczby rozrywek. 

Po zabawie w wodzie apetyty się wyostrzyły, obiad zo-
stał zjedzony i pojechaliśmy do Białowieży, gdzie czekał już 
przewodnik. A więc Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowie-
skiego Parku Narodowego i Rezerwat Pokazowy Żubrów. 
Wszyscy z zaciekawieniem słuchali wyjaśnień przewodnika 
i zadawali mnóstwo pytań. Do Bohonik zajechaliśmy na 
kolację i na odpoczynek, chociaż niespożytą energię dzieci 
wyładowały, grając jeszcze w piłkę lub uczestnicząc w za-
jęciach plastycznych.

Dzień następny także obfi tował w mnóstwo zajęć 
i atrakcji. Umówione były wizyty w Straży Pożarnej, Policji 
i Straży Granicznej w Kuźnicy. Dzieci miały możliwość obej-
rzenia aresztu osób osadzonych, wyposażenia mundurowe-
go (a nawet założyć) strażaka, policjan-
ta i funkcjonariusza WOP. Największym 
zainteresowaniem cieszyło się spotkanie 
z psem szkolonym na granicy, obejrzenie 
arsenału i centrum dowodzenia.

Oprócz rozrywek dzieci musiały też 
popracować. Najbardziej przykładały 
się podczas warsztatów kulinarnych, 
a kartofl aniki w ich wykonaniu były prze-
pyszne. Każde dziecko wyróżniało się 
podczas różnych warsztatów. Kaligrafi a 
przyciągnęła uwagę ozdobnym pisaniem 
liter, z języka tatarskiego nauczono się 
cyfr, nazw dni tygodnia i podstawowych 
owoców i warzyw. Do nauki tańca – ko-
rowodu – zaprosiliśmy Michała Rodkie-
wicza, który spisał się na medal i w krót-
kim czasie nauczył podstawowych 
kroków. Część dziewcząt polubiła warsz-
taty plastyczne, na których powstawały 
piękne ramki na zdjęcia. Jedną z ramek 
ze zdjęciem uczestników podarowano 
Maciejowi Szczęsnowiczowi z podzięko-

waniem za serwowanie smacznych posił-
ków. Mieliśmy w grupie kilku niejadków, 
ale zawsze starał się, żeby nikt nie był 
głodny, a duży wybór dań przekonywał 
najbardziej wybrednego. 

Każdego dnia dzieci otrzymywały ser-
duszka i przed spaniem mogły ocenić ko-
leżankę lub kolegę, przydzielając swoje 
serduszko tej osobie, która zasługiwała 
na wyróżnienie. Na zakończenie okazało 
się, że dwie osoby miały po dziesięć (naj-
więcej), a najniższa punktacja to pięć 
serduszek. Myślę, że taka ocena innych 
wyrabia u tak młodych osób spostrze-
gawczość, zdolność obserwacji i podej-
mowania decyzji. 

Była też możliwość sprawdzenia swo-
ich sił i zręczności podczas wspinaczek 
w parku linowym. I tu też wszyscy za-
liczyli śpiewająco. Nawet najmłodsze 
uczestniczki, których rączki z trudnością 
dostawały do liny, pokonały trasę i były 

z tego bardzo dumne. Na zakończenie każdy z uczestni-
ków otrzymał dyplom ukończenia warsztatów. Były też 
podziękowania i drobne upominki za wyróżnienia w warsz-
tatach, konkursach i innych zajęciach.

Dzieci zdążyły poznać się i zaprzyjaźnić, ale, niestety, 
pięć dni minęło i trzeba było wracać do rodzin. Mieliśmy 
uczestników ze Szczecina, Białegostoku, Suwałk, Sokół-
ki, Słonima i Turcji. Nawiązane znajomości pozostaną, 
a wspomnienia wspólnie spędzonych dni może zachęcą do 
następnych spotkań. 

Dotację na projekt V Warsztatów Związek Tatarów Rze-
czypospolitej Polskiej otrzymał z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji w Warszawie. Jest to realizacja 
zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój 
tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicz-
nych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

Tekst i zdj. Lila Asanowicz 

Warsztatowa ekipa przed bohonickim mizarem.

Pies, specjalnie szkolony do służby na granicy, ze spokojem znosił dużą dawkę głaskania.
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Krzysztof Edem Mucharski

FESTIWAL W SUCHOWOLI
W dniach 27 i 28 lipca br. odbył się w Suchowoli II Festiwal 
Międzykulturowy. Podczas tego wydarzenia kulturalnego 
publiczność mogła obejrzeć koncerty trzech zespołów, po-
kaz fi lmu, wystawę muhirów oraz wziąć udział w warszta-
tach kuchni tatarskiej. W niedzielę, na scenie ustawionej 
w centrum miasta, zaprezentował się Tatarski Zespół Dzie-
cięco-Młodzieżowy „Buńczuk”, działający przy Muzułmań-

skiej Gminie Wyznaniowej w Białymstoku. Licznie przybyli 
mieszkańcy Suchowoli z zainteresowaniem oglądali nasz 
występ. Organizatorem dwudniowego przedsięwzięcia było 
tamtejsze Centrum Trzech Kultur, działające ofi cjalnie od 
16 września 2018 r.

Krzysztof Edem Mucharski 

MODLITWA Z OKAZJI 
ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO

16 sierpnia 2019 roku w Domu Kultury Muzułmańskiej 
w Białymstoku odbyła się modlitwa intencyjna z okazji 
obchodzonego dzień wcześniej Święta Wojska Polskiego. 
Stanowiła część tradycyjnej modlitwy piątkowej gromadzą-
cej wyznawców islamu, w tym Tatarów polskich, Tatarów 
z Krymu i studentów z krajów muzułmańskich. Uczestni-
ków modlitwy oraz gości powitała Rozalia Bogdanowicz, 
sekretarz Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR 
w RP. Słowa polskiej modlitwy i próśb kierowanych do 
Boga odczytał Selim Mucharski, a modlitwę poprowadził 
imam Ramil Khayrov.

W tej uroczystej modlitwie uczestniczyli: Krzysztof Mu-
charski – członek NKM MZR w RP, członkowie Muzułmań-
skiej Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku oraz liczne 
grono podlaskich muzułmanów. W uroczystości wziął rów-
nież udział poczet sztandarowy z 18 Białostockiego Pułku 
Rozpoznawczego oraz wojskowi z tejże jednostki.

(Red.) 

Lila Asanowicz

XXI LETNIA AKADEMIA 
WIEDZY O TATARACH POLSKICH
Nazwa jedna, a dwa wydarzenia, diametralnie różne. 
Otrzymaliśmy zaproszenia na oba i w obu uczestniczyli-
śmy. A więc po kolei. 

23–24 sierpnia 2019 roku: konferencja naukowa w Podla-
skim Muzeum Kultury Ludowej w Dworze z Bobry Wielkiej 
zorganizowana przez Związek Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej. Połączyliśmy siły studentów Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku oraz sokólskich Tatarów i zajechaliśmy do 
tego urokliwego miejsca. 

Po ofi cjalnym otwarciu, jako niespodzianka, wystąpił 
Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk”. Pre-

lekcje nie były zbyt długie, a że informacje przekazywa-
no interesująco, zatem czas się nie dłużył. Wysłuchaliśmy 
znanego historyka i genealoga Stanisława Dumina z Mo-
skwy, który opowiadał o rodzie Rudziewiczów, żyjących 
w XVIII–XX wieku.

Ciekawe było wystąpienie Łukasza Wędy, prezesa Stowa-
rzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianki. Mówił o tam-
tejszych zapaleńcach, którzy nie mają już w swojej społecz-
ności Tatarów, ale chcą zachować jak najwięcej wiadomości 
o nich. Dbają o stary mizar, organizują imprezy nawiązujące 
do dziedzictwa kulturowego tych terenów, ich historii i tra-

8 października 2019 roku pożegnaliśmy 

ŻANNĘ BOGDANOWICZ 
Z DOMU SULKIEWICZ 

urodzoną 15 marca 1926 roku 
sumienną muzułmankę, Tatarkę. 

Wyrazy współczucia Córkom 

składa 

Halina Szahidewicz
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datami i faktami historycznymi, a my jeszcze w drodze po-
wrotnej zastanawialiśmy się, skąd w niej tyle entuzjazmu 
i wigoru.

Między wykładami poczęstowano nas obiadem, jednak 
zaraz po godz. 18 musieliśmy wracać do Sokółki. Spotkanie 
było bardzo udane i z dużą dawką nowej wiedzy wrócili-
śmy do domów.

Drugie wydarzenie, które odbyło się 
24 sierpnia w Sokółce, to historia ujęta 
inaczej. Organizatorem było Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania Szlak 
Tatarski.

Już od godzin popołudniowych na pla-
cu przed starostwem było gwarno i we-
soło. Każdy mógł znaleźć sobie coś inte-
resującego. Tatarska jurta, pokazy konne 
i łucznicze, stoisko z jadłem tatarskim 
albo też strzelanie z łuku. Dużo zabaw 
przygotowano dla dzieci, mogły skorzy-
stać z dmuchańców, malować prawdziwe 
domki, a nawet przejechać się na kucyku. 
Nasze koleżanki prowadziły warsztaty ku-
linarne – smażyły czebureki, które najwy-
raźniej przypadły publiczności do smaku, 
bo kolejka stała do „ostatniego kęsa”.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
wystawa zdjęć Krzysztofa Frejusa, który 
uwiecznił na fotkach tegoroczne bajra-
my w Bohonikach i wiele wydarzeń z ży-
cia społeczności tatarskiej. W programie 
były występy zespołów tatarskich: Efsa-
ne z Litwy i z Białorusi duet bliźniaków 
z Iwia – Alsu i Selima, którzy po raz 
pierwszy prezentowali się na scenie. Ka-
baret z Krynek potrafi ł rozśmieszyć nas 
do łez i oklaskiwaliśmy zawody siłowe 
w podnoszeniu ciężarów. Obejrzeliśmy 
występ zespołu Jemioła i Cygańskie Ser-
ca oraz konkursy z nagrodami przepro-
wadzone na scenie. 

Niestety, nie dotrwałam do końca 
programu. Ominął mnie występ gwiazdy 
wieczoru, zespołu Wanda i Banda, oraz 
zespołu Batareja, który miał przygrywać 
do „tańca pod gwiazdami”. Jednak i ten 
dzień był bardzo udany.

Tekst i zdj. Lila Asanowicz Odbyły się również warsztaty kulinarne kuchni tatarskiej, które prowadziły 
Dżenetta Miśkiewicz i Aminia Aleksandrowicz.

Lila Asanowicz

TATARSKIE SPOTKANIE
25 sierpnia br. rozeszła się wiadomość, że o godz. 11 spo-
tkamy się w Bohonikach. Inicjatorem przedsięwzięcia był 
Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Boho-
niki. W planie mieliśmy sprzątanie grobów, uporządkowa-
nie terenu przed mizarem i spotkanie z naszym history-
kiem, dr. Arturem Konopackim.

Niestety, tym razem do pracy zgłosiło się niewie-
le osób, tylko kilka usprawiedliwiło swoją nieobecność. 
Dlatego też, mimo przepisów RODO, chcę podziękować 
serdecznie tej nielicznej grupce. Obecni byli: Tatiana 
Radecka, Helena Jakubowska, Lucyna Mucharska, Ajsza 
Miśkiewicz, Jakub Miśkiewicz, Maciej Asanowicz i pisząca 

dycji. Ostatnio ozdobili przystanek autobusowy malowidła-
mi meczetu z roku 1915, herbem i postacią rycerza.

Swietłana Czerwonnaja, profesor uniwersytetu w Toru-
niu, opowiedziała o Oldze Piotrowicz, pierwszej Tatarce, 
będącej wychowanką Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
której losy próbowała odtworzyć na podstawie źródeł ar-
chiwalnych i muzealnych. Starsza pani sypała jak z rękawa 

Przy okazji tatarskiej akademii nie zabrakło w Sokółce straganu z tatarskimi potrawami.
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sey Weber z Kalifornii, która studiuje etnografi ę w Anglii. 
Przyjechała na rok do Polski, zapoznać się z kulturą tatar-
ską. Zaproszony na prelekcję dr Artur Konopacki przedsta-
wił postaci wybitnych Tatarów, którzy od wieków walczyli 
o niepodległość Polski, na podstawie książek wydanych 
pod jego redakcją: Tatarzy w Niepodległej. Tatarskie drogi 
do niepodległości i Tożsamość a religia Tatarów Wielkiego 

Księstwa Litewskiego. Obecni na wykła-
dzie otrzymali na pamiątkę egzemplarze 
książki. Na wszystkich następnie czekał 
poczęstunek specjałami przygotowany-
mi przez „Zajazd u Mahmeda”.

Bardzo trafnie podsumowała przed-
sięwzięcie redaktor naczelna „Podla-
skiego Seniora”: „Jak bardzo integruje 
wspólne porządkowanie mizaru, jak bar-
dzo ciekawe są historie wybitnych Tata-
rów walczących o niepodległość Polski 
i jak ważne są wspólne działania w gru-
pie, wiedzą uczestnicy niezwykłego spo-
tkania w Bohonikach”.

Prelekcja to część projektu, na który 
dofi nansowanie otrzymał Związek Tata-
rów RP Oddział Bohoniki w ramach Pro-
gramu Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, realizowanego przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fun-
dację „Sokólski Fundusz Lokalny”. 

Tekst i fot. Lila Asanowicz 

Wspólne porządkowanie terenu przed mizarem.

Dżemila Smajkiewicz-Murman

UROCZYSTOŚĆ W GDAŃSKU
Od wielu lat, tradycyjnie już, z okazji 
ważnych rocznic narodowych tatarska 
społeczność Gdańska spotyka się przed 
Pomnikiem Tatara w oruńskim parku. 
Tak było również 1 września br. w 80. 
rocznicę wybuchu II wojny światowej. 
W umówionym miejscu stawili się m.in. 
Dżemila Smajkiewicz-Murman, Tama-
ra Jakubowska, Zofi a Mucharska, Taida 
Maślanka z małżonkiem, Omar Asano-
wicz, Jerzy Szahuniewicz, Adam Mur-
man, a także sympatycy należący do 
Oddziału Pomorskiego Związku Tatarów 
RP. O godzinie 11.15 nastąpiło złożenie 
wiązanek kwiatów przy Pomniku Tatara. 

Wcześniej, bo już o godzinie 4.45 mu-
zułmańska wspólnota Trójmiasta repre-
zentowana była na Westerplatte słowem 
i modlitwą przez Olgierda Chazbijewi-
cza, przewodniczącego Muzułmańskiej 
Gminy Wyznaniowej MZR w Gdańsku, 
oraz Ismaila Caylaka, imama gdańskiego 
meczetu.

Dżemila Smajkiewicz-Murman 
Fot. Adam Murad Murman 

Pamiątkowe zdjęcie przed Pomnikiem Tatara.

te słowa. Praca przy pieleniu krzewów, które posadzone 
były podczas realizacji mikrograntu z FIO, poszła spraw-
nie i zgrzani, ale zadowoleni, pojechaliśmy do Domu Piel-
grzyma.

Na tę drugą część wydarzenia przyjechało więcej osób. 
Dołączyli do nich również turyści, których zainteresowała 
tatarska tematyka. Mieliśmy też gościa specjalnego – Kel-
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Lila Asanowicz

W TYGLU WIAR POGRANICZA
7 września 2019 roku w Sokólskim 
Domu Kultury po raz pierwszy za-
gościła wielokulturowość w tak 
ciekawej formie. Wszystko to za 
sprawą znanego już w naszym mie-
ście fotografi ka Krzysztofa Frejusa, 
który pokusił się połączyć wysta-
wę fotografi czną z opowieścią du-
chownych i pieśniami religijnymi. 
Współautorem wystawy był Andrzej 
Kudlewski, którego zdjęcia dotyczy-
ły prawosławia i wiary katolickiej. 
Kiedy dowiedziałam się o tym po-
myśle, starałam się pomóc w działa-
niach dotyczących Tatarów.

Temat projektu „Wielki Gości-
niec Litewski i okolice. Tygiel wiar 
pogranicza” to był strzał w dzie-
siątkę. Zdjęcia ukazują ważne uro-
czystości religijne katolików, pra-
wosławnych i muzułmanów, gdzie 
głównym motywem jest człowiek, 
a nie zabytkowe budowle. Stara-
łam się zapraszać Krzysztofa Frejusa na wszystkie ważne 
wydarzenia, bo widziałam jego szczere zainteresowanie. 
Już na Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach mogliśmy oglą-
dać jego prace, na których uwieczniał relacje z tych wyda-
rzeń. Tym razem tematem były święta. 

Wśród licznie przybyłych gości (pojawiła się nawet 
Kelsey Weber, studentka z Kalifornii, którą interesują pol-
scy Tatarzy), w tym bardzo wielu z naszej społeczności 
tatarskiej, był poseł Mieczysław Kazimierz Baszko, który 
opowiedział o powstaniu Wielkiego Gościńca Litewskiego. 
Ksiądz mitrat Włodzimierz Misiejuk ciekawie omówił losy 
swojej rodziny, której posiadłość znajdowała się na tym 
szlaku. Dzięki temu mieli możność poznania wielu cieka-
wych ludzi. Imam Ramil Khayrov z Suchowoli, był bardzo 
stremowany swoim wystąpieniem, omówił święta obcho-
dzone przez wyznawców islamu i ich znaczenie dla wier-
nych. Sama byłam zaskoczona panującą ciszą, co oznacza-
ło zainteresowanie obecnych przedstawianym tematem.

Trzy religie, były więc trzy zespoły. Jemioła to regional-
ny zespół Sokólskiego Ośrodka Kultury. W ich wykonaniu 

wysłuchaliśmy pieśni religijne i ludowe. Z Tatarskiego 
Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk” wystąpiło 
dwóch młodzieńców – Selim Mucharski i Adam Półtorzyc-
ki, którzy mocnym głosem zaśpiewali kilka pieśni religij-
nych. Przed każdym wystąpieniem Dagmara Sulkiewicz, 
nauczycielka religii z Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
w Białymstoku, tłumaczyła treść pieśni. Ten duet spodobał 
się nie tylko sokólskim Tatarom, ale też licznie zgroma-
dzonej publiczności. Pięknym śpiewem zaprezentował się 
też chór Parafi i Prawosławnej z Krynek. Na zakończenie 
poproszono sokólską poetkę Leonardę Szubzdę do odczy-
tania swego wiersza, który w kilku zwrotkach oddał cały 
sens wydarzenia. 

Cały program stanowił prawdziwą ucztę dla ducha, 
chociaż nie zabrakło czegoś również dla ciała: każdy 
mógł spróbować smacznych domowych wypieków Halinki 
Frejus.

Lila Asanowicz 
Fot. Krzysztof Edem Mucharski 

Impreza zgromadziła wiele osób, nie tylko spośród tatarskiej społeczności.

Marek Moroń

KONFERENCJA W STAMBULE 
W dniach 1–6 października 2019 roku w Stambule, stolicy 
Turcji, odbyła się konferencja pod tytułem „II Forum na-
ukowców regionu Wspólnoty Państw Niepodległych z za-
kresu wiedzy objawionej i nauk społecznych – Islamska Myśl 
Intelektualna w krajach WPN – Przeszłość, Dzisiaj i Droga 
w Przyszłość”. Organizatorami konferencji byli Międzyna-
rodowy Instytut Myśli Islamskiej z siedziba w Herndon, 

USA, oraz IDRAK Public Union z Baku w Azerbejdżanie. 
W wydarzeniu uczestniczyli akademicy z Ukrainy, Federacji 
Rosyjskiej (Dagestan, Tatarstan, Rosja), Białorusi, Gruzji, 
Azerbejdżanu, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Kry-
mu, Kanady, Malezji i Polski.

Ze strony polskiej udział wzięli: prof. Marek M. Dziekan 
z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dr Marek Moroń z Uniwer-
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Anna Mucharska

PIKNIK RODZINNY W SZKOLE
21 września 2019 roku na zaproszenie Pani Dyrektor Anny 
Stankiewicz Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buń-
czuk” miał okazję wystąpić na pikniku rodzinnym, zorgani-
zowanym przez Szkołę Podstawową nr 28 w Białymstoku. 

W programie przedstawiliśmy zarówno piosenki, jak 
i tańce. Rozpoczęły dziewczynki: Judyta Jurek i Milena Ku-
drzycka z piosenką Armanczik, następnie Elwira Kudrzyc-
ka, Stefan Szehidewicz i Ania Mucharska zatańczyli układ 

„Tim Tim dziewczyna z Kresów”, 
a chłopcy, Adam Półtorzycki i Se-
lim Mucharski, zaśpiewali piosenkę 
Eki czeszme. Na koniec tradycyj-
nie wszyscy zatańczyliśmy taniec 
horan. 

Niezmiernie było nam miło, 
gdyż nasz występ oglądał Prezy-
dent Białegostoku Tadeusz Trusko-
laski, zaproszony jako gość pikni-
ku. Oprócz naszego występu było 
wiele atrakcji tj. malowanie twarzy, 
kiermasz ciast, rodzinne rozgrywki 
sportowe, a także występy rożnych 
formacji tanecznych. 

Serdecznie dziękujemy dyrekcji 
szkoły za zaproszenie i możliwość 
prezentacji naszej tatarskiej kul-
tury. 

Anna Mucharska 
Fot. Krzysztof Edem Mucharski 

Zatańczył i zaśpiewał jak zawsze świetny Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk”.

Lila Asanowicz

DZIEŃ WIELU WRAŻEŃ 
22 września 2019 roku z pewnością na długo pozostanie 
sokółczanom w pamięci. Pierwszym wydarzeniem, które 
wówczas nastąpiło, były obchody 99 rocznicy bitwy niemeń-
skiej pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, Patronatem Honorowym Marszałka Sejmu RP Elżbie-
ty Witek i wiceministra MSWiA Jarosława Zielińskiego. 

Jak to przy podobnych uroczystościach złożono kwiaty 
i zapalono znicze na grobach poległych żołnierzy 1920 r., 
po mszy odbył się przemarsz pod pomnik Marszałka Józefa 
Piłsudskiego z orkiestrą Straży Granicznej, gdzie była konty-
nuowana uroczystość. Zasłużone brawa otrzymała młodzież 
uczestnicząca w VI Sztafecie Niepodległości. A potem, w du-

żym skrócie – przemówienia, apel pamięci, salwa honorowa, 
defi lada pododdziałów i wspólne zdjęcie. Na placu przed 
kinem „Sokół” można było obejrzeć pokaz sprzętu służb 
mundurowych oraz spróbować wojskowej grochówki. Takiej 
ilości służb mundurowych Sokółka dawno nie widziała. 

Chwila oddechu i następne wydarzenie. O godz. 15.30 
na placu przed kinem nastąpiło uroczyste odsłonięcie ta-
blic upamiętniających osoby, które zapisały się „złotymi 
literami” w dziejach Sokółki. Są to postaci z dziedziny na-
uki, kultury, polityki, przemysłu. I tu ważna informacja dla 
wszystkich Tatarów, jak podaje isokolka.eu, w tym „pante-
onie sław” znaleźli się:

sytetu Jagiellońskiego, członek Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w RP, przedstawiciel MZR na województwo 
małopolskie.

Dr Moroń odczytał adres z pozdrowieniami Muftiego 
Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewicza do uczest-
ników i organizatorów konferencji oraz wygłosił referat pod 
tytułem Udział Polskiej Inteligencji Muzułmańskiej w życiu 
Polski jako Narodu i Państwa w XX i XXI wieku. Jego wystą-

pienie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników. 
Odpowiadał również na wiele pytań dotyczących przedmio-
tu referatu. Obecność przedstawiciela polskiej organizacji 
muzułmańskiej była też okazją do nawiązania nowych re-
lacji m.in. z akademikami Białorusi, Rosji, Krymu i Kanady, 
które mogą być przydatne przy organizowaniu wspólnych 
wydarzeń dotyczących islamu europejskiego.

Marek Moroń 



8

WYDARZENIA I INFORMACJE

– Aleksander Jeljaszewicz (1902–1978) – major kawale-
rii Wojska Polskiego, dowódca 1 Szwadronu Tatarskiego 13 

Lila Asanowicz

WYRÓŻNIENIA DLA SOKÓLSKICH 
TATAREK 

„Zdrowy i aktywny senior” – pod tym tytułem Podlaski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował 3 października 
br. seminarium dla około 250 uczestników. Cel tematyczny 
zawsze na czasie, bo profi laktyka zdrowotna, aktywność 
fi zyczna i zdrowe ekologiczne produkty. To są przecież wy-
bory dnia codziennego.

Spotkanie odbyło się w Ignatkach, zaproszenie z So-
kółki otrzymało Stowarzyszenie Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, Oddział Boho-
niki Związku Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej, Związek Emerytów i wójtowie 
gmin.

Wykłady dotyczyły chorób cywilizacyj-
nych, nowoczesnej profi laktyki zdrowot-
nej, komunikacji międzypokoleniowej, 
witalności seksualnej seniorów i promocji 
produktu lokalnego. Przez cały czas na 
naszych oczach, pod kontrolą dietetyka, 
powstawały dania, które mogliśmy degu-
stować: pasta z ciecierzycy, placki z cuki-
nii, soki ze świeżo wyciśniętych warzyw 
i krem z dyni. 

Była również miła niespodzianka. Spo-
śród sześciu wyróżnień za dotychczasową 
działalność oraz zaangażowanie w rozwój 
społeczności senioralnej, które przyzna-
no podczas seminarium, dwa trafi ły do 
Tatarek z Sokółki: Marii Radeckiej oraz 
mojej skromnej osoby – Lili Asanowicz. 

Pułku Ułanów Wileńskich, ostatniego pododdziału jazdy 
tatarskiej w historii Rzeczypospolitej. We wrześniu 1939 

roku walczył pod Piotrkowem, następnie 
9 albo 10 września szwadron tatarski wy-
konał od Maciejowicami ostatnią szarżę 
na nieprzyjaciela.

– Stefan Mustafa Jasiński (1911–2015) 
– pochodzący z Malawicz Górnych, 
imam muzułmański w Kruszynianach 
i Białymstoku, działacz społeczności 
muzułmańskiej w Polsce. Spoczywa na 
mizarze w Bohonikach.

– Józef Jusuf Konopacki (1949–2012) 
– tatarski badacz i regionalista, współ-
twórca Letniej Akademii Wiedzy o Tata-
rach Polskich, wydawca i redaktor na-
czelny tatarskich czasopism. Pochowany 
na bohonickim mizarze.

Jak można było wywnioskować z wy-
powiedzi władz miasta, sprawa jest roz-
wojowa i jeszcze nie jedno znane nazwi-
sko znajdzie się na takiej tablicy.

Lila Asanowicz 
Fot. Krzysztof Frejus 

W trakcie spotkania czas umilał zespół Cygańskie Serca 
z Igrył, a na zakończenie na wszystkich czekał ciepły posiłek. 

Współorganizatorem kampanii edukacyjnej „Zdrowy i Ak-
tywny Senior” był poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko.

Lila Asanowicz 
Fot. „Podlaski Senior” 

Od lewej: poseł na Sejm RP Mieczysław Kazimierz Baszko, Lila Asanowicz, Maria Radecka, prezes 
Podlaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku Paweł Backiel.

Jedna z plansz poświęconych naszym Tatarom. Ta, imamowi Stefanowi Mustafi e Jasińskiemu. 
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Lila Asanowicz

KALIGRAFII CIĄG DALSZY 
Warsztaty z kaligrafi i cieszyły się 
tak dużym zainteresowaniem so-
kólskiej społeczności, że Związek 
Tatarów RP Oddział Bohoniki po-
stanowił przeprowadzić trzecią 
edycję 5 i 6 października br. I tym 
razem udało się zdobyć dofi nanso-
wanie ze środków Programu Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich 
w ramach Podlaskiego Inkubato-
ra Aktywności Społecznej. Przy 
projekcie „Pisz piórem II”, które-
mu patronował Oddział Bohoniki 
Związku Tatarów RP, pomogły na-
sze „Trzy Kobiety Aktywne” – Elż-
bieta Szczęsnowicz, Ewa Muchla 
i Aminia Aleksandrowicz.

Tym razem nabór do projektu 
nie nastręczał żadnych trudności, 
już po pierwszych anonsach na 
portalach społecznościowych zgło-
siło się więcej chętnych, niż zakła-
dał projekt. Na pewno swoją rolę 
spełniły osoby, które w poprzed-
nich warsztatach uczestniczyły 
i chwaliły się nabytymi umiejętnościami. Liczne zdjęcia 
z tych zajęć pokazywały, co można osiągnąć w tak krótkim 
czasie. Nie bez znaczenia była praca szkoleniowca, Jakuba 
Andrackiego, który podczas tylko czterech spotkań umiał 
przekazać swoją wiedzę.

Kaligrafi a to sztuka pięknego pisania. Podobno teksty 
zapisane ręcznie łatwiej i szybciej zapamiętujemy. A jeśli 
zapisujemy je piórem, to o wiele bardziej dbamy o estety-
kę i piękno naszego pisma. Uczymy się opanowania oraz 
dbałości o szczegóły. Tego nam często w dzisiejszym za-
bieganym świecie bardzo brakuje, ale staramy się to zmie-
nić. Warsztaty były takim sposobem na zmianę. I tu nie-
spodzianka. Naszym projektem zainteresowała się Telewizja 
Białystok i już 5 października br. gościliśmy ich ekipę na 
naszych warsztatach. 

Obserwowałam pracę trzyosobowego zespołu, a w szcze-
gólności kamerzysty, który przez trzy godziny, z niewiel-
kimi przerwami, fi lmował wszystko z najdrobniejszymi 
szczegółami. Efekt końcowy, który potem oglądamy, to 
tylko niecałe siedem minut fi lmu. Będziemy w następnym 
wydaniu „Tatarskich Wieści”.

Jak to bywa z każdym projektem, uczestnicy otrzy-
mali certyfi katy ukończenia warsztatów, wszyscy, którzy 
zechcieli przy tym pomagać – podziękowania, a mnie po-
zostanie satysfakcja, że jest grupa zadowolonych ludzi, 
którzy chcieli z tego skorzystać. Wiele osób prosiło o kon-
tynuację tego przedsięwzięcia, ale to przecież nie zależy 
tylko ode mnie.

Bardzo cieszę się, że praca członków Związku Tatarów 
RP Oddział Bohoniki zostaje zauważona i realizowane pro-
jekty cieszą się dużym zainteresowaniem.

Tekst i fot. Lila Asanowicz 

Kaligrafi cznymi warsztatami zainteresowała się również białostocka TV.

Z okazji wspaniałej rocznicy Diamentowych Godów 

– 60. rocznicy ślubu –

Szanownych Państwa

HALINY I EMIRA PÓŁTORZYCKICH 

którzy pobrali się 24 lipca 1959 r. w USC Białystok,

a 26 września tegoż roku w Dąbrowie Białostockiej

pobłogosławił Im przed Bogiem imam Maciej Olejkiewicz,

najserdeczniejsze życzenia wielu jeszcze lat w miłości,

zdrowiu i szczęściu, ku radości najbliższych,

składają Drogim Jubilatom

Mufti RP Tomasz Miśkiewicz 

z małżonką Barbarą Pawlic-Miśkiewicz,

przyjaciele z Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej

w Białymstoku oraz cała tatarska społeczność
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Aleksander Miśkiewicz

80. ROCZNICA 
WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 

Świat, a przede wszystkim Europa, nie pozbierawszy się 
jeszcze ze skutków pierwszej wojny światowej, stanął 
w ogniu walk. Objęły swym zasięgiem nie tylko kontynent 
europejski, ale także Afrykę Północną i Daleki Wschód. 
Dążyły do wojny Niemcy, niepogodzone z traktatem wer-
salskim, ale też Związek Sowiecki, któremu nie udało się 
przerzucić na Zachód idei komunizmu. Na przeszkodzie 
temu stanęło bowiem zwycięstwo wojsk polskich nad bol-
szewickimi 15 sierpnia 1920 roku pod Warszawą. Do wojny 
przystąpiła również Japonia, pragnąca podporządkować 
sobie kraje Azji Południowo-Wschodniej. Po traktacie wer-
salskim zapanowała nadzieja na sto lat pokoju na świecie, 
co było tylko złudzeniem.

Polska, z którą Niemcy nie mogły się obejść tak jak 
z Austrią czy Czechosłowacją, nie dała się łatwo pokonać, 
stawiając zacięty opór najeźdźcy niemieckiemu. Wypowie-
dzenie wojny Niemcom przez Francję i Anglię nie polep-
szyło naszego położenia w wojnie obronnej, tym bardziej, 
że na wschodnich terenach kraju pojawiły się czołgi z czer-
wonymi gwiazdami. Duch narodu nie upadł jednak przez 
cały okres okupacji.

Dla Tatarów polskich upadek II Rzeczypospolitej, którą 
traktowali jak swoją ojczyznę i w niej pokładali swoje wszel-
kie życiowe nadzieje, był tragicznym momentem. Z powo-
du wybuchu wojny nie doszedł do organizacji planowany 
na jesień 1939 roku ogólnotatarski zjazd w Nowogródku, 
mający na celu poruszenie wszelkich istotnych spraw życia 

społeczności tatarskiej w Polsce. Jego organizacją miał się 
zająć Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów Rzeczypo-
spolitej Polskiej przy udziale Muftiatu i pomocy Minister-
stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Nie doszło też do uruchomienia kursów dla osób du-
chownych wyznania muzułmańskiego w Polsce. W trakcie, 
obok zagadnień wyznaniowych, miano dążyć do popraw-
nego używania przez nich języka polskiego, do usunięcia 
z niego wszelkich naleciałości z języka rosyjskiego, pozo-
stałości po zaborze rosyjskim. Chodziło głównie o imamów 
i muezinów, którzy zgodnie z ustawą sejmową o stosunku 
Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rze-
czypospolitej Polskiej z 21 kwietnia 1936 roku stali na czele 
zarządów gmin wyznaniowych.

We wrześniu 1939 roku Tatarzy polscy przystąpili do 
obrony swego kraju, jako ułani Szwadronu Tatarskiego 
13 Pułku Ułanów Wileńskich oraz w innych jednostkach, 
głównie w piechocie i artylerii. Podczas okupacji sowiec-
kiej wywiezieni w głąb Rosji, gdy zaistniała taka możli-
wość (traktat Majski–Sikorski z 1941 roku), wstępowali do 
armii polskiej generała Władysława Andersa. Walczyli też 
w I i II Armii Wojska Polskiego. Przez cały okres wojny 
i okupacji Tatarzy nie zapominali o swojej Ojczyźnie, nie-
kiedy nazywaną „przybraną”, ale Ona dla nich przybraną 
nie była.

Aleksander Miśkiewicz 

Aleksander Miśkiewicz

FILM O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM 

Dla naszej społeczności Józef Piłsudski był zawsze po-
stacią bez skazy, czczoną w latach międzywojennych XX w. 
Kiedy zmarł 12 maja 1935 roku, we wszystkich meczetach 
odbyły się nabożeństwa żałobne, a imamowie wygłaszali 
podczas nich kazania przypominające jego życiorys jako 
wskrzesiciela niepodległej Polski. 

Józef Piłsudski, wychowany na ziemiach kresowych, 
w atmosferze wielokulturowości, potępiał nacjonalizm, 
uznając wszelkie prawa mniejszości narodowych i grup et-
nicznych. Dla Tatarów polskich pozostał w pamięci jako 
Naczelny Wódz, który zezwolił na powołanie Pułku Tatar-
skiego Ułanów podczas wojny z bolszewikami w latach 
1919–1920. Nasze sympatie dla Marszałka zaistniały ze 
względu na jego przyjaźń z naszym pobratymcem Alek-
sandrem Sulkiewiczem, gdy obaj działali w konspiracji w 
Polskiej Partii Socjalistycznej w zaborze rosyjskim. Jej na-
czelnym zadaniem było, obok poprawy życia robotników, 
także odzyskanie niepodległości przez Polskę. 

I oto na ekrany kin wszedł fi lm o Józefi e Piłsudskim, uka-
zującym ważny fragment z jego życiorysu, od działalności 
w PPS do utworzenia drużyn strzeleckich. Obraz zaczyna 
się od uwolnienia Piłsudskiego za Szpitala Psychiatryczne-
go św. Mikołaja Cudotwórcy w Petersburgu. Trafi ł tam po 
aresztowaniu przez władze carskie i groził mu ponowny 
pobyt na Syberii, ale J. Piłsudski symulował w nim obłęd. 
Uwolnili go stamtąd towarzysze z PPS, w czym ważną rolę 
odegrał Aleksander Sulkiewicz, co też oglądamy na ekranie. 

W dalszym ciągu fi lmu widzimy A. Sulkiewicza, który 
cały czas jest przy boku Ziuka, jak nazywano Piłsudskiego, 
i staje po jego stronie, kiedy dochodzi do rozłamu w PPS. 
Wówczas J. Piłsudski tworzy ze swoimi wiernymi towarzy-
szami Frakcję Rewolucyjną PPS. Jej najważniejszym celem 
była walka o niepodległą Polskę. Dlatego też dokonywano 
zamachów na ważne osobistości carskiej armii, a także na 
pociągi przewożące pieniądze i złoto, aby zasilić kasę or-
ganizacji. Na fi lmie oglądamy taki właśnie napad na stacji 



11

PRZEGLĄD TATARSKI Nr 4/2019

Brzeżany Wileńskie, którym dowodził sam Piłsudski. Dziś 
mówi się, że był to terroryzm stosowany przez Frakcję Re-
wolucyjną PPS, ale jeszcze raz należy podkreślić – cel był 
jeden – niepodległość. 

Podsumowaniem całej akcji było utworzenie drużyn 
strzeleckich w zaborze austriackim, których komendan-
tem został Józef Piłsudski. Stało się to za zgodą cesarskich 
władz austro-węgierskich. Film pokazuje nam ćwiczenia 
strzelców oraz przekraczanie przez nich granicy austro-
-rosyjskiej w pierwszym roku wojny światowej. Wkroczyli 
do zaboru rosyjskiego, lecz tamtejsza ludność nie witała 
ich entuzjastycznie. Piłsudski musi przekonywać Polaków 
w Kielcach, że ich zadaniem jest walka o niepodległość, że 
owi strzelcy to polscy żołnierze. Tak widzimy to na fi lmie. 
W jednej z ostatnich scen Józef Piłsudski, jako komendant 
strzelców, dokonuje przeglądu oddziałów, a obok niego 
stoi Aleksander Sulkiewicz i ściskają sobie przyjaźnie ręce. 

Nasz Tatar, którego postać odtwarza Józef Pawłowski, 
jakże bardzo przypomina Sulkiewicza jako cywila w oku-
larach i z brodą, którego pamiętamy z kilku zachowanych 
fotografi i. Znany nam portret jako żołnierza I Brygady 
Legionów pochodzi z późniejszego czasu. Wspomniano o 
nim tylko na końcu fi lmu, przedstawiając kilka sylwetek 
historycznych, że zginął jako legionista w bitwie pod Sto-
chodem 18 września 1916 r.

Aleksander Miśkiewicz 

Piłsudski, fi lm biografi czny, scenariusz i reżyseria Michał 
Rosa, w roli Józefa Piłsudskiego Borys Szyc. Zespół fi lmo-
wy „Kadr”, dystrybucja NEXT FILM 

Musa Czachorowski

POETYCKIE UNIESIENIA 

Kim był Stanisław Kryczyński (1911–1941), wie dobrze każdy, 
kto choć trochę interesuje się tematyką tatarską. Ten młodo 
i nieszczęśliwie zmarły historyk i orientalista stał się znany 
przede wszystkim jako autor książki Tatarzy litewscy. Pró-
ba monografi i historyczno-etnografi cznej, wydanej w roku 
1938. Osoby bardziej dociekliwe orientują się, że oprócz 
artykułów naukowych prowadził również zapiski wspomnie-
niowe oraz zajmował się udanie eseistyką, krótkimi formami 
prozatorskimi oraz poezją. Niewątpliwie jego kariera rozwi-
nęłaby się z powodzeniem, gdyby nie wojna i mocno przed-
wczesna śmierć. Pozostał w ten sposób autorem jednego 
wybitnego dzieła, choć niewątpliwie warto przyjrzeć się bli-
żej również innym jego dokonaniom, np. literackim.

Pisywał S. Kryczyński wiersze, podobnie jak bardzo 
wielu młodych, wrażliwych ludzi. Zadebiutował poetycko 
wierszem pt. Śmierć1 w gazetce uczniowskiej „Dziewan-
na”, wydawanej w roku szkolnym 1928/1929 w Gimnazjum 
Państwowym im. St. Konarskiego w Mielcu. Później opu-
blikował (pod pseudonimem Piotr Czerep) kilka utworów 
na łamach krakowskiego czasopisma młodzieży wiejskiej 

1 Serdecznie dziękuję Panu Dr. Wojciechowi Wendlandowi za przysła-
nie tego tekstu.

„Znicz”2, z których wyróżnia się zdecydowanie bardzo eks-
presyjny My są bezpański las3. W roku 1932, w pierwszym 
tomie „Rocznika Tatarskiego” ukazały się dwa jego wiersze, 
jedyne związane tematycznie z tatarszczyzną, najlepsze 
i najdojrzalsze ze znanego nam, bardzo skromnego zresztą, 
dorobku poetyckiego: O, osądź… i Umarłym4. Podobno dru-
kował też w czasopiśmie „Wschód”5, które w latach 1936–
1939 wychodziło we Lwowie6. Więcej już nie zdążył.

Pierwszym po wojnie, którego zainteresowała działal-
ność pisarska tatarskiego historyka, był Wilhelm Mach 
(1916–1965), prozaik i krytyk literacki. W roku 1958 opubli-
kował nawet w „Nowej Kulturze” niewielki artykuł pt. Sta-
nisław Kryczyński, pisarz odnaleziony7, w późniejszym zaś 
numerze podał do druku fragmenty jego Wspomnień z po-

2 G. Czerwiński, Wiersze Stanisława Kryczyńskiego, czyli początek 
współczesnej poezji polskich Tatarów [w:] „Jam z rodu nomadów”. 
Literatura polsko-tatarska po 1918 roku, Białystok 2017, s. 75.

3 P. Czerep, My są bezpański las, „Znicz” 1930, nr 10, s. 2.
4 S. 336 i 337.
5 S. Kryczyński, Wspomnienia, utwory poetyckie, eseje, wstęp, wyb. 

i oprac. G. Czerwiński, Białystok 2014, s. 31.
6 Niestety, piszącemu te słowa nie udało się ustalić, jakie były to teksty.
7 W. Mach, Stanisław Kryczyński, pisarz odnaleziony, „Nowa Kultura”, 

20 VII 1958, nr 29.
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najpełniejszego zbioru rękopisów tatarskiego historyka, 
napisał: „[…] w latach szkolnych pisywał wiersze – nie są-
dzę jednak, by w owej poetyckiej ochocie, tak częstej u co 
wrażliwszych młodych ludzi, fundował trwalsze ambicje”15. 
Bardzo skromny zasób materiału uniemożliwia umiejsco-
wienie tej gałęzi twórczości S. Kryczyńskiego na mapie po-
ezji polskiej, a porównywanie jej np. z dorobkiem Czesła-
wa Miłosza16, jak czyni to G. Czerwiński, jest z pewnością 
nieuzasadnione. Piszący te słowa wstrzymałby się również 
z przypisywaniem wielkiego jakoby wpływu wierszy S. Kry-
czyńskiego na współczesnych twórców polskotatarskich17. 
Jemu samemu nic o tym nie wiadomo.

Musa Czachorowski 

PS. Okazuje się, że pamięć o Stanisławie Kryczyńskim 
trwa nie tylko wśród naukowców i tatarskiej społeczności. 
Oto 20 grudnia 2007 roku Rada Miejska Mielca podjęła de-
cyzję o uczynieniu go patronem jednej z ulic. W załączniku 
do uchwały18 podano m.in. „[...] od 1928 r. [uczęszczał] do 
Państwowego Gimnazjum im. St. Konarskiego w Mielcu, 
gdzie w 1929 r. złożył egzaminy maturalne. W historii szko-
ły zapisał się jako jeden z najaktywniejszych uczniów. Był 
jednym z animatorów i redaktorów szkolnego czasopisma 
»Dziewanna«. Indywidualnie prowadził niezwykle wnikliwe 
badania nad historią miasta Mielca, a ich rezultaty opubliko-
wał w artykule Z przeszłości miasta Mielca (»Mieleczanin«, 
Lwów 1933 r.) […]”. 

Miła to wiadomość, jeszcze jeden współczesny tatarski 
ślad na polskiej mapie.

MCz. 

15 W. Mach, Stanisław Kryczyński, pisarz odnaleziony, „Nowa Kultura”, 
20 VII 1958, nr 29.

16 G. Czerwiński, Wiersze Stanisława Kryczyńskiego, czyli początek 
współczesnej poezji polskich Tatarów [w:] „Jam z rodu nomadów”. 
Literatura polsko-tatarska po 1018 roku, Białystok 2017, s. 83–84.

17 Tamże, m.in. s. 93, 99.
18 UCHWAŁA Nr XIV/139/07 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 20 grud-

nia 2007 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy wewnętrznej, stanowiącej 
sięgacz od ul. Iwaszkiewicza, istniejącej na działce nr 2880/1 (obręb 5 
Smoczka) w Mielcu.

szukiwań naukowych8. Pochodzącego ze wsi W. Ma-
cha żywo zajmowała problematyka wiejska, zwłaszcza 
zmiany świadomościowe dokonujące się w tamtej-
szych mieszkańcach. W krótkich formach prozator-
skich oraz innych tekstach S. Kryczyńskiego dostrzegł 
bez wątpienia dużą wrażliwość – nie tylko artystycz-
ną, ale przede wszystkim ludzką – i był nawet gotów 
przygotować wydanie całości drukiem: „[…] Obszer-
niejszy wybór z brulionów Stanisława Kryczyńskie-
go przygotowuję dla miesięcznika »Twórczość« [...]. 
Całością rękopisów zajmie się Sp. Wyd. »Czytelnik« 
[...]9”. Trudno obecnie powiedzieć, z jakiego powodu 
wówczas do tego nie doszło. Nie ma tu jednak ani jed-
nego słowa wskazującego, że mogłoby chodzić o opu-
blikowanie utworów poetyckich S. Kryczyńskiego.

W latach siedemdziesiątych dorobek Stanisława 
Kryczyńskiego wzbudził zainteresowanie Jana Tysz-
kiewicza, historyka, autora m.in. ważnych publikacji 
związanych z dziejami Tatarów polsko-litewskich. 
Dzięki kontaktom z rodziną tatarskiego twórcy miał 
możliwość zapoznania się z jego rękopisami, przeka-
zanymi później w darze Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Warszawie. Kilka utworów zamieścił na łamach cza-
sopisma „Życie Muzułmańskie”10, a trzy opublikował 
następnie w swojej książce Z historii Tatarów polskich 
1794–194411. Przeprowadzono przy tej okazji zabieg, 
który jest niedopuszczalny wobec cudzych tekstów: „[…] 
opublikowane w »Życiu Muzułmańskim« utwory [...] w for-
mie rękopiśmiennej mają one formę prozatorską, podczas 
gdy redakcja czasopisma nadała im formę wierszy”12. Stan 
pierwotny przywrócił dopiero Grzegorz Czerwiński, współ-
czesny badacz twórczości S. Kryczyńskiego, w swoich pu-
blikacjach z roku 2014. Zawdzięczamy mu najobszerniejszy 
zestaw utworów wspomnieniowych, prozatorskich, poetyc-
kich i esejów tatarskiego historyka.

Wierszy jednak Stanisław Kryczyński napisał niewiele, 
jeszcze mniej przetrwało próbę czasu. Są to z całą pewno-
ścią dwa, wspomniane powyżej teksty z „Rocznika Tatar-
skiego”, znamionujące autentyczny talent poetycki, znane 
i cenione w polskiej społeczności tatarskiej, od lat recyto-
wane przy rozmaitych okazjach przez Tatarski Zespół Dzie-
cięco-Młodzieżowy „Buńczuk”. Poznajemy teraz ten debiu-
tancki, młodzieńczy i młodopolski, zamieszczony powyżej. 
Grzegorz Czerwiński odnalazł jeszcze trzy krótkie wiersze13, 
do których następnie dodał kolejny14. Wszystkie jednak da-
leko odbiegają od utworów z „Rocznika”. 

Podsumowując dorobek trzydziestu lat życia S. Kryczyń-
skiego, stwierdzić należy, że poetą nie był. Takowym nie 
czyni bowiem napisanie kilku czy nawet kilkunastu wierszy. 
To nie poezja była jego wielkim przeznaczeniem. Wilhelm 
Mach, który, jak wszystko na to wskazuje, miał dostęp do 

8 S. Kryczyński, Wspomnienia z poszukiwań naukowych. Z rękopisów 
wybrał i do druku podał Wilhelm Mach, „Nowa Kultura”, nr 30, 27 VII 
1958.

9 W. Mach, W sprawie Kryczyńskiego, „Nowa Kultura”, 10 VIII 1958, nr 
32.

10 S. Kryczyński, Obrazki literackie, „Życie Muzułmańskie” 1988, nr 8, s. 
11–14. 

11 Aneks 5. Wiersze Stanisława Kryczyńskiego z lat 1939 do połowy 1941 
[w:] J. Tyszkiewicz Z historii Tatarów polskich 1794–1944, Pułtusk 
1998, s. 157–158. 

12 G. Czerwiński, Dzieje rękopisów Stanisława Kryczyńskiego (1911–
1941), „Bibliotekarz Podlaski” 2014, nr 28, s. 150. 

13 G. Czerwiński, Dzieje rękopisów Stanisława Kryczyńskiego (1911–
1941), Aneks: Wybór utworów literackich Stanisława Kryczyńskiego, 
„Bibliotekarz Podlaski” 2014, nr 28, s. 153. 

14 S. Kryczyński, Wspomnienia, utwory poetyckie, eseje, wstęp, wyb. 
i oprac. G. Czerwiński, Białystok 2014, s. 177.

Stanisław Kryczyński

ŚMIERĆ
Krwawym, jesiennym lasem szła śmierć, czerwona zbrodniarka,
wlokąc kościec schorzały przez liści opadłych gęstwę,
aż utrudzenia wyrósł przed nią okrutny parkan,
więc nad wodą usiadła z suchym, kościanym chrzęstem.

Po koralowym dnie płynął bystry, przejrzysty potok,
zbrodniarka wody zaczerpnąć chciała – bardzo łaknąca –
ale przez palce krople przeciekły, jak przez rzeszoto,
więc zapłakała, patrząc, jak strumień o brzegi trąca.

I płakała wciąż gorzko – łzy się perliły po żebrach,
plamiąc rdzawo piszczele, bo ciekła krew z dołów pustych –
aż wyszła z boru Madonna, cała w złocie i srebrach, 
i – kojąc – śmierć cudownymi ucałowała usty.

„Dziewanna” 1929, nr 2, s. 3.
miesięcznik młodzieży Państwowego Gimnazjum im. St. Ko-
narskiego w Mielcu [redaktor odpowiedzialny Wł. Szczygieł 
(1902–1960)] 
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Jan Tutak

O TATARACH W PODRĘCZNIKU 

Niewątpliwie sporym zaskoczeniem była dla Musy Cza-
chorowskiego wiadomość z Grupy MAC w Kielcach, czyli 
wydawnictwa zajmującego się podręcznikami szkolnymi. 
Zapytano go, czy zgodzi się na opublikowanie swego wier-
sza w podręczniku do języka polskiego dla klasy szóstej. 
Wiersz to szczególny, bo związany z Tatarami, a dokładniej 
– z tatarską pamięcią i trwaniem w czasie oraz przestrzeni. 
Co ciekawe, jest to również wiersz, który znana i ceniona 
pieśniarka, Karolina Cicha, zaśpiewała na Płycie Tatarskiej, 
nagranej w roku 2016. Jednocześnie zwrócono się do kan-
celarii Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP w spra-
wie kilku zdjęć. 

Było to jeszcze wiosną, podręcznik oczekiwał na ofi cjal-
ne zatwierdzenie oraz druk. Do sprzedaży trafi ł podczas 

wakacji, aby uczniowie bez problemu mogli zaopatrzyć 
się w niego na nowy rok szkolny. Piszący te słowa rów-
nież stał się posiadaczem tej książki. Jej autorem jest dr 
hab. Piotr Zbróg, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Nie jest to akurat miejsce do rozpatrywania 
koncepcji podręcznika, ale bardzo miło, że Pan Profesor 
pomyślał akurat o tatarskiej społeczności. W części dru-
giej, w rozdziale ósmym, który nosi tytuł W podróży różnie 
bywa, Tatarom poświęcony jest podrozdział zatytułowany 
Życie jak podróż. Tu właśnie znajdziemy wiersz Musy Cza-
chorowskiego, który przecież odwołuje się do odwiecznej 
tatarskiej wędrówki przez stepy. Obok jest notatka o au-
torze, jego zdjęcie, a także zachęta do odwiedzenia tatar-
skiej biblioteki na www.bibliotekatatarska.pl.

Kolejne dwie strony – Polscy 
Tatarzy – to bardzo skrótowa 
informacja o tatarskiej historii 
w Rzeczypospolitej. Jest wzmianka 
o udziale w bitwie pod Grunwal-
dem oraz w późniejszych naro-
dowych zmaganiach. Wyjaśniono 
pochodzenie słowa ułan, tak nie-
rozerwalnie i swojsko łączącego 
się z polską historią i tradycją. 
Podano, że w Polsce żyje obecnie 
około 3500 Tatarów, mieszkających 
przede wszystkim na Podlasiu. 
Zakończono zaś stwierdzeniem, 
że są w większości muzułmana-
mi, skupionymi w Muzułmańskim 
Związku Religijnym z muftim na 
czele. Znajdziemy tam jeszcze kil-
ka ilustracji, m.in. jurtę w stepie, 
wizerunek herbu Łuk tatarskiego 
rodu Bogdanowiczów, proporczyk 
1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku 
Ułanów Wileńskich oraz zdjęcia 
meczetu w Kruszynianach. 

Tatarski podrozdział bardzo ład-
nie komponuje się z całością pod-
ręcznika. Dobrze, że uczniowie 
będą mogli właśnie podczas lekcji 
języka polskiego dowiedzieć się, że 
Tatarzy w Polsce nie są wyłącznie 
historycznym reliktem, ale żywą, 
rozwijającą się społecznością. Cie-
kawe, czy podobną tematykę znaj-
dziemy również w innych szkol-
nych książkach, np. do historii. 

Tekst i fot. Jan Tutak 

Piotr Zbróg, podręcznik Język polski 
dla klasy szóstej szkoły podstawo-
wej, część 2, Grupa MAC S.A. Kielce 
2019
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29 listopada 1969 roku pobrali się w Oleśnicy

Państwo

ZINAIDA I BRONISŁAW 
JAKUBOWSCY

Z okazji wspaniałej rocznicy 
Złotych Godów

najserdeczniejsze życzenia 
wielu jeszcze wspólnych lat w miłości,

zdrowiu i małżeńskim szczęściu

składają Drogim Jubilatom

mama Zofi a, siostra Nina,
córka Żanna z rodziną, syn Aleksander 

i siostrzenica Basia z mężem 

Dziesięć lat temu, 28 listopada 2009 roku,

Państwo

BARBARA PAWLIC 
I TOMASZ MIŚKIEWICZ

 
zawarli związek małżeński.
Z okazji tej pięknej rocznicy 

życzenia wszelkiej pomyślności 
i długiego wspólnego życia 

składa Drogim Jubilatom

Musa Czachorowski z rodziną

Z okazji 10 rocznicy ślubu
przypadającej 28 listopada 2019 roku

najdroższej córce

BARBARZE PAWLIC-MIŚKIEWICZ

i równie drogiemu zięciowi

TOMASZOWI MIŚKIEWICZOWI

najserdeczniejsze życzenia
wielu długich lat małżeńskiego pożycia 

w miłości i zdrowiu

składają 

rodzice, Nina i Stanisław,
oraz babcia Sonia

5 września 2019 roku odeszła od nas 

HELENA PÓŁTORZYCKA 
Z DOMU ALEKSANDROWICZ

 osoba życzliwa, dobra Tatarka i muzułmanka. 
Razem z Mężem wspierała działalność 
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
w Białymstoku i Tatarskiego Zespołu 
Dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk”.

Wyrazy współczucia Mężowi i Synom składają:

Halina Szahidewicz oraz członkowie 
Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego 

„Buńczuk”
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Musa Czachorowski

ŻOŁNIERSKIE TRADYCJE 

Kiedy w ubiegłym roku ukazał się album pt. Tatarzy 
w służbie Polsce 1918–2018, wydany staraniem Najwyższe-
go Kolegium Muzułmańskiego Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w RP, okazało się, że jego zawartość bardzo 
zainteresowała naszą tatarską społeczność. Pomimo ogra-
niczonej liczby stron ukazał bowiem niespotykaną wcze-
śniej ilość postaci polskich Tatarów w wojskowych mundu-
rach. Potwierdził, że ich żołnierska służba nie zakończyła 
się wraz z ułanami, że wciąż stanowi rodzinny powód do 

dumy. Po zapoznaniu się z albumem, wiele osób, i to nie 
tylko z Polski, zwracało się do jego autorów z informacjami 
o posiadanych fotografi ach dziadków, ojców i krewnych, 
którzy służyli w wojsku. Bez wątpienia warto zastanowić 
się nad kolejną publikacją na ten temat. Tymczasem bę-
dziemy o nich wszystkich pisać na łamach naszego kwar-
talnika.

Musa Czachorowski 

Mój ojciec, Aleksander Krynicki, urodził się 20 listopada 
1904 roku w okolicy Sandykowszczyzna w powiecie lidz-
kim, położonej w ówczesnej guberni grodzieńskiej. Nale-
żał do rodziny szlacheckiej herbu Topór, potomków knia-
zia Eljasza. Jego rodzicami byli Ramazan (ur. 1871) i Ewa 
(1882–1967) z Jasińskich. Miał braci Józefa i Leona oraz 
siostrę Ziunię (Zelidę). Dziadek 
Aleksandra, Jusuf (1825–1894) 
i babcia Tenzila z Aljiewiczów 
mieli 12 dzieci: Bekira, Iwana, 
Ibrahima, Mustafę, Aleja, Sulej-
mana, Ramazana, Zecha, Zofi ę, 
Mirjemę, Zelidę i Ajszę. Rodzi-
cami Jusufa byli Bekir (ur. 1795) 
i Chanifa (ur. 1796). Ramazan 
Krynicki jako felczer uczestni-
czył w wojnie rosyjsko-japoń-
skiej 1904–1905, odznaczony był 
medalem „Za userdie”. Miał 
15-hektarowy majątek, na któ-
rym pracował. Jego syn, Alek-
sander, posiadał zdolności do 
stolarki. Kiedy w roku 1924 spa-
lił się dom rodziców, włożył wie-
le pracy w jego odbudowę. Po-
wołany do wojska służbę roz-
począł w garnizonie w Sokółce, 
a następnie w 13 Pułku Ułanów 
Wileńskich w Nowej Wilejce 
koło Wilna. Tam, 23 lipca 1927 
roku, ukończył kurs podofi cer-
ski z wynikiem dobrym, uzy-
skując 18 lokatę spośród 54.

Po ukończeniu służby woj-
skowej wrócił do Syndykowsz-
czyzny i pracował w rolnictwie. 
W roku 1932 ożenił się z Zofi ą 
Chalecką (ur. 1908), córką Jaku-
ba i Emilii z Boguszewiczów. Jej 
rodzice byli właścicielami nie-
wielkiego folwarku we wsi Kru-

Aleksander Krynicki 

O MOIM OJCU 

glo koło Sokółki. W roku 1935 młodej parze urodził się syn, 
również Aleksander. Po napaści Niemiec na Polskę w roku 
1939 Aleksander Krynicki zmobilizowany został w stopniu 
porucznika do pułku piechoty w Kalwarii. Uczestniczył 
m.in. w walkach w rejonie Częstochowy. Tam, jego jed-
nostka, w wyniku stałych nalotów samolotów niemieckich 

i nieustannych ataków piecho-
ty z czołgami, została rozbi-
ta. Aleksander dotarł do Lidy, 
a później do domu w Sandy-
kowszczyźnie. Jego żona, Zofi a, 
jeszcze przed wojną oraz pod-
czas okupacji była hodżynią, 
uczyła dzieci religii, otrzymując 
za to nieduży zasiłek od Mu-
ftiatu. Zasady islamu poznała 
w czasie pobytu z rodzicami 
w Kazaniu w latach pierwszej 
wojny światowej.

W okresie okupacji sowiec-
kiej, a potem niemieckiej Alek-
sander pracował na swoim 
gospodarstwie rolnym. Mieli 
jeszcze sad, sprzedawali wa-
rzywa i owoce. W roku 1944 
ponownie weszli na ziemie kre-
sowe bolszewicy i już w roku 
1947 zaczęli zakładać kołcho-
zy. Obawiano się wywózki na 
Sybir. W roku 1948 Kryniccy 
przenieśli się do Grodna, gdzie 
kupili połowę domu. Ojciec 
Aleksander rozpoczął pracę 
w fabryce mebli, mama Zo-
fi a uprawiała własny ogród, 
sprzedając warzywa i owoce 
na rynku w Grodnie, pomagali 
też rodzinie i znajomym z Syn-
dykowszczyzny. Zofi a Krynicka 
zmarła w roku 1983 i pochowa-
na została na mizarze w Sandy-

St. ułan Aleksander Krynicki.
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kowszczyźnie. Tam też spoczął jej mąż, Aleksander, który 
zmarł w roku 1987. 

Autor powyższego tekstu, Aleksander Krynicki, urodził 
się 3 marca 1935 roku w Sandykowszczyźnie, azaniony zo-
stał w niekruszuńskim meczecie. Uczył się w szkole pod-

stawowej w Wasiliszkach, zaś wykształ-
cenie średnie zdobył w Grodnie. Tam 
też, w roku 1958, ukończył Instytut Agro-
nomiczny. Pracował jako agronom w koł-
chozie, stale się dokształcając w swoim 
zawodzie. W roku 1969, jako dyrektor 
sowchozu, ukończył zaocznie Instytut 
Ekonomiczny w Leningradzie (obecnie 
Petersburg). 

W roku 1963 zawarł związek małżeń-
ski z Lizą z domu Murzicz, córką Jaku-
ba i Ewy z Aleksandrowiczów, urodzoną 
w roku 1940 w Lachowiczach. Z zawodu 
jest nauczycielką, absolwentką Instytutu 
Pedagogicznego w Brześciu. Doczekali 
się dwóch synów. Borys (ur. 1965), in-
żynier elektryk, absolwent Politechniki 
w Mińsku, żonaty z Diną z Rafałowiczów 
z Nowogródka, mają troje dzieci: Rena-
tę, Alicję i Timura. Drugi syn, Konstanty 
(ur. 1971), także inżynier elektryk po Po-
litechnice w Mińsku. Jeszcze nie założył 
rodziny. 

Aleksander Krynicki 
(Zdjęcia z rodzinnego archiwum) 

Opracowanie: Aleksander Miśkiewicz, na podstawie listów 
Aleksandra Krynickiego z 28 stycznia i 1 kwietnia 2019 r.

Świadectwo ukończenia kursu podofi cerskiego przez ułana Aleksandra Krynickiego.

Aleksander Krynicki

Z RODZINNEGO 
ALBUMU 

Józef Miśkiewicz urodził się w roku 1924 w miejscowo-
ści Lachowicze powiatu baranowickiego, w szlacheckiej 
rodzinie tatarskiej. Jego ojcem był Amurat, człowiek po-
bożny, pisał modlitweniki, które wysyłał do Stanów Zjed-
noczonych na prośbę tamtejszej mniejszości tatarskiej, 
pochowany na cmentarzu w Lachowiczach. Matka, Mer-
jema, zajmowała się gospodarstwem, dbała o rodzinny 
dobrobyt, spoczywa obok męża.

W roku 1939 Lachowicze znalazły się pod administracją 
Związku Radzieckiego, a po ataku Niemiec na ZSRR w roku 
1941 przeszły pod nadzór III Rzeszy. W czerwcu 1944 roku 
ponownie znalazły się na terenie Związku Radzieckiego. 
Obecnie leżą w Republice Białoruś.

W związku z działaniami wojennymi Józef i jego brat 
Sulejman zostali powołani do służby w armii radzieckiej. 
Rozdzielono ich w punkcie mobilizacji wojskowej w Ba-
ranowiczach. Jozef do roku 1939 mieszkał na terytorium 
Polski. Mając polskie obywatelstwo, został przydzielony 
do zapasowego pułku piechoty 2 Armii Wojska Polskie-
go w Białymstoku. Za zasługi w walce został odznaczo-
ny Odznaką Grunwaldzką. Po wojnie wrócił do Lachowicz 
i ożenił się z Różą Pułtorzycką z miejscowości Smiłowicze. 
Mieli dwóch synów – Marata (zm. w Petersburgu) i Alek-

Szer. Józef Miśkiewicz (1924–1984). 
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sandra (zm. w Mińsku). Józef Miśkiewicz zmarł w roku 
1984, pochowano go na cmentarzu muzułmańskim w La-
chowiczach. Został zapamiętany jako osoba wysoce zorga-
nizowana, rodzinna oraz wykształcona. Żona Róża wciąż 
mieszka w Lachowiczach (7.2019 r.). 

Jego brat, Sulejman Miśkiewicz, został przydzielony do 
Armii Czerwonej. Zginął w kwietniu 1945 roku w bitwie pod 
Koenisbergem, mając 19 lat. Jego imię zostało odnalezione 
przez rodzinę na pomniku ku czci poległym podczas tych 

walk. Na cmentarzu w Lachowiczach postawiono upamięt-
niający go symboliczny pomnik. 

Bracia mieli siostrę Halimę, urodzoną w roku 1928. 
W roku 1953 wyszła za mąż za Romana Krynickiego. Miesz-
kali w St. Petersburgu u dziadka Romana – Mustafy Kry-
nickiego. W poźniejszym czasie dostali mieszkanie od 
państwa. Mają córkę Lenę, dr stomatolog, która mieszka 
w Polsce z synem Piotrem.

Aleksander Krynicki 
(Zdjęcie z rodzinnego archiwum) 

Musa Czachorowski

TATARSKI LEKARZ W MUNDURZE

Niewątpliwie interesującą, a jakby zapomnianą w szerszej 
pamięci polskiej społeczności tatarskiej postacią jest Ta-
merlan Smolski, przez kilkadziesiąt lat mieszkający w Bia-
łymstoku, zmarły tam w roku 1999. Warto wspomnieć 
o nim choćby kilka słów.

Urodził się w roku 1914 w Mińsku jako syn Tamerlana 
Smolskiego herbu Araż i Emilii (Aminaty) z domu Chalec-
kiej. W tym samym roku w walkach z Niemcami na Krymie 
zginął jego ojciec, kapitan wojsk rosyjskich1. Po kilkulet-
nim pobycie w Moskwie, dokąd wyjechał wraz z bratem 
Olgierdem, matką i jej rodzicami, w roku 1920 powrócili 
do Grodna. Tam ukończył gimnazjum i wstąpił na Wydział 
Lekarski Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, gdzie 
studiował w latach 1933–1936. W okresie wojny pracował 
w szpitalu w Druskiennikach, następnie w ośrodku zdrowia 
w Orli na Podlasiu. W roku 1944 otrzymał powołanie do 
służby w armii, którą odbywał m.in. w Wojskach Ochrony 
Pogranicza. Od 1 lutego 1949 roku do 30 sierpnia 1950 i od 
1 października 1951 do 15 sierpnia 1952 roku był asystentem 
na Oddziale Chirurgicznym Szpitala WUBP w Białymstoku, 
dochodząc do stanowiska zastępcy dyrektora do spraw 
lecznictwa, a następnie dyrektora szpitala2. W roku 1954 
zawarł związek małżeński z Eugenią Popławską, z którą 
miał dwójkę dzieci.

Pracę w szpitalu zakończył w roku 1971, odchodząc 
w stopniu majora. Zatrudnił się na pół etatu w białostoc-
kim szpitalu wojewódzkim na stanowisku kierownika sekcji 
medyczno-organizacyjnej i statystyki medycznej. Odszedł 
stamtąd w roku 1983 z powodu złego stanu zdrowia. Uho-
norowany został m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką 
Grunwaldzką. Zmarł 4 stycznia 1994 roku i spoczął na tatar-
skim mizarze w Kruszynianach. Osoby, które go pamiętają, 
mówią, że był spokojnym, zgodnym człowiekiem, z wiel-
kim zamiłowaniem oddającym się malowaniu obrazów. 

Informacje o Tamerlanie Smolskim znajdziemy w wywia-
dzie, opublikowanym w roku 1985 w białostockiej „Gazecie 
Współczesnej”3, oraz w pracy R. Grabowskiego i J. Kuźmiń-
skiego Sylwetki niektórych pracowników służby zdrowia 

1 S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929, 
s. 299–300.

2 https://www.umb.edu.pl/medyk/tematy/wspomnienia_i_refl eksje/leka-
rze_bialostoccy:_tamerlan_smolski_(1914-1994) (dostęp: 25.05.2019 r.).

3 A. Łabanow, Tamerlan syn Tamerlana, wywiad z dr. med. Tamerlanem 
Smolskim, „Gazeta Współczesna”, Białystok, nr 3, 4.01.1985 r.

Białostocczyzny uczestniczących w działaniach wojennych 
i konspiracji w latach 1939–1945. Służba Zdrowia Białostoc-
czyzny w II wojnie światowej, która ukazała się w Białym-
stoku w roku 19854. Wspominany jest również w numerze 
4 (16) 2013–2014 „Zeszytów Historycznych” wydawanych 
przez Okręgową Izbę Lekarską w Białymstoku, w drugiej 
części opracowania Lekarze Podlasia – skojarzenia wileń-
skie pod redakcją Jana Stasiewicza. 

Musa Czachorowski 

4 S. 73.

Tatarski lekarz w mundurze: Tamerlan Smolski.
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Julia Krajcarz

MISZKA TATAR 
– BOHATER SKAZANY NA ZAPOMNIENIE?

Pamięć o legendarnym partyzancie, działającym na Za-
mojszczyźnie w roku 1943, znanym jako Miszka Tatar, 
została przekreślona za sprawą obowiązującej ustawy 
dezubekizacyjnej, a materialne formy upamiętnienia tej 
interesującej i ważnej postaci zlikwidowane.

O Miszce Tatarze na łamach „Przeglądu Tatarskiego” 
pisał dr Michał Łyszczarz w arty-
kule Tatarski partyzant na Rozto-
czu („Przegląd Tatarski” 3/2011, 
str. 9–11). Opisał w nim życiorys 
tej nieco tajemniczej postaci, 
a także miejsca w topografi i Józe-
fowa na Roztoczu, niewielkiego 
miasta i jego okolic, gdzie wów-
czas, w czasie powstania artykułu, 
a i całkiem do niedawna istniały. 
W tym samym numerze pojawił 
się tekst (str. 11) wydany przez 
Wydział Spraw Wewnętrznych Me-
dżlisu Narodu Krymskotatarskiego 
(w tłum. Musy Czachorowskiego), 
na temat ofi cjalnej wizyty dele-
gacji Medżlisu w mieście Józefów, 
w czasie której omawiano formę 
upamiętnienia 95. rocznicy urodzin 
legendarnego Miszki. 8 lat później, 
w roku 2019, w przestrzeni Józefo-
wa nie ma już materialnych śladów 
po Miszce Tatarze.

W skrócie dla przypomnienia: 
człowiek, o którym mowa, zna-
ny pod polskim pseudonimem 
Miszka Tatar, był z pochodzenia 
krymskim Tatarem. Znany jest 
pod kilkoma określeniami: Umer 
Achmołła Adamow, Ufa Magomały 
(Mogomołły) Adamow, Umer Ach-
mołła, Michaił Adamow. Urodził 
się w roku 1912 w podjałtańskiej 
wsi. W czasie II wojny światowej 
byl lejtnantem w 97 Pułku Pie-
choty Armii Czerwonej na Białorusi. Podczas bitwy nad 
Orszą w roku 1941 dostał się do niemieckiej niewoli. Zo-
stał osadzony w obozie jenieckim w Częstochowie, skąd 
uciekł w roku 1942. Przedostając sie na wschód, dotarł na 
Zamojszczyznę, gdzie w lasach Roztocza, wraz z innymi 
radzieckimi zbiegami z niemieckiej niewoli, utworzył od-
dział partyzancki, włączony potem do Grupy Opozycjnej 
Gwardii Ludowej. 

Współpraca Miszki z miejscowymi oddziałami Armii 
Krajowej układała się zgodnie. Oddział Tatara dokonał kil-
ku spektakularnych akcji w rejonie Roztocza wiosną 1943 
roku: były to potyczki z Niemcami, zlikwidowanie niemiec-
kiej ochrony tartaków w trzech miejscowościach i zdobycie 
tamże broni, zasadzka kolejowa itp. Dość wspomnieć, że 

za wydanie Tatara Niemcy obiecywali nagrodę w wysoko-
ści 100 tysięcy złotych. 

1 czerwca 1943 roku oddział niemiecki planował doko-
nać egzekucji mieszkańców Józefowa. Grupa ludzi już stała 
pod murem kościelnym, szykowana na rozstrzelanie, gdy 
atak partyzantów, m.in. Miszki Tatara, doprowadził do 

rozpoczęcia walki. Ludność zosta-
ła uratowana, jednak sam Miszka 
zginął w czasie walk. Co do oko-
liczności jego śmierci istnieją dwie 
wersje: został zastrzelony w czasie 
walk przez Niemców lub też śmier-
telny dla niego strzał padł ze stro-
ny komisarza politycznego jego od-
działu. Miał on rzekomo wykonać 
wyrok na Miszce jako byłym żołnie-
rzu Armii Czerwonej, któy dostał 
się do niewoli niemieckiej. Kilka 
dni później odbył się pogrzeb Tata-
ra. W następnych latach uczczono 
pamięć paryzanta nadaniem jego 
imienia ulicy, wcześniej nazywanej 
Strażacką, w centrum Józefowa. 
Wystawiono mu pomnik z napisem 
też w cyrylicy, a w miejscowym mu-
zeum krajoznawczym część ekspo-
zycji poświęcono jego osobie.

Co ważne, Miszka Tatar zapisał 
się bardzo dobrze w pamięci józe-
fowian, którzy byli autentycznie 
wdzięczni tatarskiemu partyzanto-
wi. Pomnik ani ulica imienia Miszki 
nie były zatem wymuszonym przez 
ówczesne władze PRL kultem bo-
hatera radzieckiego. Świadczy też 
o tym fakt, że wiele lat po zmia-
nie ustroju samorząd józefowski 
nawiązał współpracę z przedstawi-
cielami władz tatarskich z autono-
micznego Krymu (jeszcze wówczas 
przed zmianami związanymi z in-

terwencją rosyjską). 
Tzw. ustawa dezubekizacyjna nałożyła na samorządy 

obowiązek usunięcia z przestrzeni publicznej obiektów, 
jak również nazw, które upamiętniają osoby, organizacje, 
wydarzenia lub też daty tematycznie związane z symbo-
liką i propagowaniem komunizmu lub gloryfi kowaniem 
go: „[...]za propagujące komunizm uważa się także nazwy 
odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat 
symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny 
system władzy w Polsce w latach 1944–1989” (cytat za ma-
teriałami prasowymi). W myśl ustawy, jeśli samorządy nie 
zadziałały, do działań przystępował wojewoda, wydając, 
po zasięgnięciu opinii Instytutu Pamici Narodowej, tzw. 
zarządzenie zastępcze w terminie trzech miesięcy. 

Miszka Tatar – polski partyzant.
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Niewielka wieś Stróża-Kolonia, położona w województwie 
lubelskim, w odległości 4 km od Kraśnika, jest domniema-
nym miejscem spoczynku tatarskiego wodza. Jego szcząt-
ki mają spoczywać w kurhanie, zlokalizowanym na polu, 
w odległości około 100 metrów od przebiegającej obok 
drogi, pomiędzy ulicami Akacjową i Różaną. Kurhan pod-
dano badaniom archeologicznym w latach 80. XX wieku. 
Stwierdzono wówczas, że jest częścią dawnej osady, któ-
rą można datować na IX wiek. Miejsce to było prawdo-
podobnie kilkakrotnie stanowiskiem grzebalnym. Pierwsze 
pochówki mogły tu mieć miejsce w IX wieku. Wiadomo 
także, że w roku 1863 pochowano tam powstańców stycz-
niowych, poległych w czasie walk w okolicy. Natomiast 

Nie podlegać takiemu usunięciu miały obiekty uzna-
ne za zabytki. Wytypowano wstępnie 469 obiektów na 
terenie całego kraju. Wśród nich znalazła się także ulica 
Miszki Tatara w Józefowie i jego pomnik. Samorząd józe-
fowski nie zdecydował się na usunięcie nazwy ulicy oraz 
miejsca pamięci Tatara. W związku 
z tą sytuacją decyzję o usunięciu 
obiektów i nazw upamiętniających 
Miszkę podjął w grudniu 2017 roku 
wojewoda lubelski Przemysław 
Czarnek. 

W następstwie tych decyzji 
mieszkańcy Józefowa, zrzeszeni 
w grupie dawnych uczniów liceum 
józefowskiego, wystosowali ofi -
cjalny list, w którym domagali się 
zmiany decyzji wojewody, argu-
mentując swoje zdanie faktem, że 
Miszka Tatar nie był komunistą, 
walczył dla dobra Polaków i osta-
tecznie poniósł śmierć, broniąc 
mieszkańców miasta przed roz-
strzelaniem. W odpowiedzi na list 
józefowian wypowiedział się przed-
stawiciel wojewody, uzasadniajac 
po raz kolejny słuszność podjętych 
decyzji faktem, że bohaterami, 
którzy zasługują na upamiętnienie 
w przestrzeni publicznej powinny 
być osoby o nieposzlakowanej opi-
nii i niebudzące żadnych wątpliwo-
ści, natomiast w ocenie IPN i wo-
jewody Miszka Tatar jest postacią kontrowersyjną, przede 
wszystkim z uwagi na fakt, że walcząc w oddziale włączo-
nym w struktury Gwardii Ludowej „reprezentował sowiec-
ką rację stanu” (cytat za materiałami prasowymi). Wartym 
uwagi powinien być także fakt, że Tatarzy krymscy, z któ-
rych Miszka się wywodził, wyjątkowo wiele wycierpieli ze 
strony radzieckich władz.

Ciekawostką jest fakt, że wojewoda lubelski, znosząc 
nazwę ulicy Miszki Tatara, nadał jej nowego patrona, tak-
że partyzanta z czasów II wojny światowej, AK-owca, Cze-
sława Mużacza, który używał „orientalnego” pseudonimu 
– Selim. Dawny partyzant, zasłużony w walkach na tere-

nie Roztocza, zmarł w sędziwym 
wieku w 2014 roku. Jego życiorys 
nie budził kontrowersji, dlatego 
uhonorowano go w nazwie józe-
fowskiej ulicy. Fakt upamiętnienia 
właśnie tej postaci nie budził opo-
ru wśród mieszkańców Józefowa, 
jednak może zastanawiać decyzja, 
by „orientalną”, ale „kontrower-
syjną” postać w nazwie ulicy za-
stąpić „niekontrowersyjną”, lecz 
z „orientalnym” pseudonimem. 
Dodatkowo Miszka i Czesław Mu-
żacz w czasie wojny znali się i Po-
lak zawsze w pochlebnych słowach 
wyrażał się o Tatarze. 

Niestety, na likwidacji ulicy 
imienia Miszki Tatara się nie skoń-
czyło. W roku 2018 usunięto także 
pomnik jego imienia, który należał 
do obiektów opisywanych w prze-
wodnikach, miejsc odwiedzanych 
przez turystów. Tu też, w czasie 
uroczystości upamiętniających bi-
twę 1 czerwca 1943 roku, składa-
no kwiaty. To przy tym pomniku 
przedstawiciele tatarskiej delega-

cji z Krymu jeszcze kilka lat temu wykonali pamiątkowe 
zdjęcie. Jedna z nici współpracy polsko-krymskiej uległa 
zerwaniu. Czy partyzant z Krymu, bohater walk poległy 
w obronie ludności Józefowa, Miszka Tatar, zostanie za-
pomniany?

Julia Krajcarz 

Pomnik ku czci Miszki Tatara, postawiony przez wdzięcznych 
mieszkańców Józefowa.

Julia Krajcarz

LEGENDARNE KURHANY CHANÓW 
TATARSKICH NA TERENIE POLSKI (2)

Na terenie Polski znajduje się wiele obiektów ziemnych 
o nieokreślonej proweniencji historycznej, określanych 
jako kurhany. Czym one są? Kurhan, to rodzaj mogiły 
w kształcie stożkowatego lub półkulistego kopca, naj-
cześciej ziemnego, niekiedy z elementami drewnianymi 
lub/i kamiennymi, gdzie znajduje się komora grobowa 
przeznaczona na składanie zwłok. Niektóre doczekały się 
badań archeologicznych, inne nadal pozostają niezbada-
ne. Z wieloma tymi obiektami wiążą się legendy, niekie-
dy z bardzo fantastycznymi wątkami. Nie brakuje wśród 
nich opowieści, w których pojawiają się motywy tatarskie. 
Wątki te istnieją obok innych, a wszystkie w jakiś sposób 
tłumaczą pochodzenie lub przeznaczenia danych kopców.
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w sferze legend i domniemań funkcjonuje wersja, według 
której pochowano tu tatarskiego wodza, a także szwedz-
kiego dowódcę poległego w czasie tzw. potopu szwedzkie-
go. Przez lata obiekt ulegał dewastacji, podbieraniu ziemi, 
wskutek czego jego rozmiary uległy znacznemu zmniejsze-
niu. W roku 1991 kurhan wpisano na listę zabytków. Dziś 
na szczycie nasypu rośnie lipa i stoi drewniany krzyż.

W historii i legendach małopolskiej wsi Rajbrot, leżącej 
w gminie Lipnica Murowana niedaleko Bochni, można zna-
leźć wiele wątków powiązanych z Tatarami. Już sama nazwa 
miejscowości w ludowej etymologii jest wyjaśniona poprzez 
wpływ tatarski. Według legendy ludność wioski wywodzi się 
od osadzonych tu jeńców tatarskich. Życie na tym terenie 
wydało się im tak wygodne, tutejsze ziemie tak żyzne, kra-
jobrazy tak urzekające, że między sobą mówili: „jest tu jak 
w raju, wszystkiego w bród”. Od tego powstać miała nazwa 
wsi „Rajbrot”. Legenda nie wyjaśnia, skąd i kiedy wzięli się 
na tych terenach jeńcy tatarscy, a tym bardziej, skąd tak 
dobrze znali język polski, aby móc opisywać wrażenia, jakie 
ich tu spotkały. Legenda ma jednak prawo do takich fanta-
stycznych interpretacji rzeczywistości. 

Pewne powiązania z osadnikami tatarskimi pojawiają się 
w innym wątku legendarnym z tej miejscowości, który do-
tyczy bitwy, jaka rzekomo miała się tu rozegrać, a w której 
wielu tatarskich najeźdźców miało polec. Kiedy to się dzia-
ło? Nie wiadomo. Być może część oddziałów tatarskich nie 
zginęła, a właśnie tu została osiedlona. Tego również nie 
wiadomo, ale można w ten sposób próbować łączyć wątki 
dwóch opowieści. Jednak najważniejszym jest ten, jakoby 
miał tu polec chan tatarski. Nawet, jeśli zginął jakiś do-
stojnik lub dowódca, nie mógł być to wszakże sam chan... 
Tenże wódz został ponoć pochowany w pełnym rynsztun-
ku, wraz z koniem i skarbami. Na jego grobie miano usypać 
kopiec. Dziś nie został po nim nawet ślad, bowiem albo 
z czasem się rozmył, albo został celowo usunięty. Na jego 
miejscu stoi natomiast kamienna kapliczka słupowa z czte-
rema kamiennymi rzeźbami. Znajduje się ona przy drodze 
prowadzącej z Rajbrotu w stronę wsi Wojakowa. Zarówno 
słup, jak i statuy są nieco zniszczone, z wyjątkiem postaci 
św. Jana Nepomucena. Obecność tego świętego wiąże się 
z pobliskimi rozlewiskami rzeki Uszwicy. Jan Nepomucen 
jest bowiem patronem mostów, przepraw i bezpiecznych 
przepraw przez rzeki. Jakkolwiek nie istnieje żaden mate-
rialny ślad po Tatarach, jednak przydrożna kapliczka bywa 
niekiedy nazywana także Tatarską. Nazwa i legenda tego 
miejsca nawiązuje do Tatarów. 

Na południowym Mazowszu, na prawym brzegu Wisły, 
pomiędzy miejscowościami Mozolice i Sieciechów w po-
wiecie kozienickim, także znajduje się kopiec, według le-
gendy, tatarskiego wodza. W roku 1241 trwało tatarskie 
oblężenie pobliskiego grodu Sieciechów. Obóz Tatarów 
znajdował się na jednej z wysp na rozlewiskach Wisły, tzw. 
Wielkim Ostrowiu. Oblegani grodzianie obawiali się, że 
skończą im się zapasy i będą musieli się poddać. Wów-
czas zaczęła się ulewa, która trwała trzy dni. Gdy ustała, 
oczom sieciechowian ukazał się kopiec, natomiast Tatarzy 
zniknęli. Okazało się, że wiejski chłopak, niejaki Szczygieł, 
podpłynął niezauważony łodzią pod obozowisko Tatarów 
i z daleka zobaczył wbity w ziemię buńczuk. Domyślił się, 
że to siedziba wodza tatarskiego, wycelował z łuku, strzelił 
i zabił Tatara. Żołnierze pochowali ciało poległego dowód-
cy w pośpiesznie usypanym kopcu. Ponoć wraz ze zmar-
łym, w pełnym rynsztunku, zakopano także jego konia 
oraz tzw. skarby. Legenda określa tego wodza tatarskiego 

wręcz jako samego chana. Tatarski kopiec znajduje się na 
polach pomiędzy wymienionymi miejcowościami na tere-
nie do dziś znanym jako Ostrowce. 

Legenda o tatarskim wodzu dotyczy także miejscowości 
Brzeziny w pobliżu Lubartowa w województwie lubelskim. 
Pomiędzy Brzezinami i Trójnią znajduje się zabytek arche-
ologiczny, znany jako Tatarska Górka. W rzeczywistości 
są to ziemne pozostałości po gródku rycerskim z XIV lub 
XV wieku. Obiekt, z którego do dziś zachował się ziemny 
wał i resztki fosy, znajduje się w szerokiej w tym miejscu 
dolinie Wieprza, był zatem chroniony rozlewiskami rzeki. 
Przestał pełnić funkcje obronnej siedziby prawdopodobnie 
już z końcem XV wieku. Był wielokrotnie badany przez ar-
cheologów i raczej nic nie wskazuje na jego powiązania 
z Tatarami. Niemniej ludowe podania enigmatycznie okre-
ślają go jako kopiec tatarskiego wodza, a nawet samego 
chana. Kiedy miał on zginąć? Dlaczego? Co się wydarzy-
ło? O tym przekaz milczy. Wyjaśnia jedynie, że po śmier-
ci wodza jego wojowie usypali mu kopiec, nosząc ziemię 
w czapkach. Jest to powtarzający się motyw w legendach 
z różnych polskich miejscowości, w których znadują się 
kopce rzekomych tatarskich chanów. 

Podobne podanie dotyczy obiektu odległego o kilkaset 
kilometrów, mianowicie kopca znajdującego się w miejsco-
wości Bieruń na wschód od Tych, w województwie śląskim. 
Obiekt ulokowany jest w dolinie rzeki Mlecznej, w pobliżu 
centrum Starego Bierunia, przy ulicy Kopcowej. Na szczy-
cie wysokiego na 5,5 metra nasypu stoi dziś ludowa, baro-
kowa kaplica z fi gurą św. Jana Nepomucena, zwyczajowo 
ustawiana na terenie rozlewisk rzecznych. Prawdopodob-
nie powstała w XIX wieku, być może na miejscu starszej. 
Kopiec, przez archeologów uważany za pozostałości gród-
ka rycerskiego z XII wieku, był inspiracją dla powstania 
wielu legend, mających rzekomo wyjaśniać okolicznosci 
jego powstania i przeznaczenie. Miał być to gród, także 
miejsce sprawowania ofi ar przez pogańskich kapłanów 
lub ich kryjówka, cmentarzysko poległych w czasie wojny 
30-letniej, usypisko wykonane przez robotników pracują-
cych przy budowie pobliskich stawów, miejsce egzekucji 
dokonywanych przez kata. Jeden wątek dotyczy rzekome-
go grobowca wodza tatarskiego. Nie wiadomo jednak, kie-
dy wódz miał tu polec i w jakich okolicznościach. 

Jakkolwiek jest to wiele różnych legend, to być może za-
wiera się w nich cień prawdy. Niewykluczone, że wszystkie 
te powiązania rzeczywiście mogły dotyczyć tego usypiska, 
ale w różnych czasach, odległych epokach. Dziś obszar, na 
którym znaduje się kopiec wraz z kaplicą, jest własnością 
prywatną. Udostępniany jest wiernym i zwiedzającym je-
den raz w roku, w maju.

Choć wyjątkowe zagęszczenie kopców, z którymi wiążą 
się opowieści i legendy o spoczywających w nich wodzach, 
a nawet i chanach tatarskich, obserwuje się na obszarze 
Podkarpacia, to także, choć w mniejszym zakresie, na po-
dobne obiekty można natrafi ć również w innych częściach 
Polski. Są to miejsca owiane wieloma legendami, w któ-
rych wątek tatarski jest tylko jednym wśród innych. Czy 
rzeczywiście pochowano tam jakichś Tatarów? Ich wodza? 
Może po prostu „obcych”, zaś określenie „Tatar” miało 
służyć nadaniu czynnika grozy, z jaką spotkali się dawni 
mieszkańcy danych obszarów. Tego nie wiadomo. Jeśli wie-
rzyć legendom, teren Polski byłbym wielkim cmentarzem 
chanów tatarskich. Jedynie licentia poetica na to pozwala. 

Julia Krajcarz 
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CIĘŻKIE LOSY 
WOŁYŃSKICH MUZUŁMANÓW

Często pojawia się dziś pytanie, dlaczego gminy polskich Ta-
tarów, spotykane licznie na terenach Litwy, Polski i Białorusi, 
są tak rzadkie na Ukrainie, a szczególnie na Wołyniu, gdzie 
niegdyś istniało kilka znacznych centrów tatarskich (gminy 
w Łucku, Korcu, Ostrogu, Starokonstantynowie, Juwkowcach 
itd.). Wytłumaczeniem są niewątpliwie represje przeciw Ta-
tarom w ZSRR w latach 20. i 30. zeszłego wieku, a także wy-
darzenia II wojny światowej.

Jak wiadomo, w czasie przejścia Wołynia w skład Cesar-
stwa Rosyjskiego, utworzono tam gubernię wołyńską z cen-
trum w Żytomierzu. Pełnoprawne gminy muzułmańskie 
(z meczetami i imamami), istniejące pod koniec XIX wieku 
w Ostrogu (obwód rówieński) i Juwkowcach (rejon biłohirski, 
obwód chmielnicki), były podporządkowane Taurydzkiemu 
Duchowemu Zarządowi Muzułmańskiemu (ТДМП) i nawet 
„tatarski mułła” (jak zaznacza się to w dokumentach), mu-
siał być zatwierdzony na Krymie. W latach 1911–1915 carska 
żandarmeria prowadziła rewizje wśród muzułmanów Ostroga 
i Juwkowców (gdzie w tym czasie zamieszkiwało ponad 300 
wyznawców islamu), szukając stronników Imperium Osmań-
skiego, bolszewików, uczestników „muzułmańskiego spisku” 
itp. Jednak działania bojowe na prawobrzeżnej Ukrainie i re-
wolucja wymusiły czasowe zapomnienie „kwestii muzułmań-
skiej”.

W rezultacie wojny polsko-radzieckiej Wołyń został po-
dzielony na „wschodni” i „zachodni” – Tatarzy zamieszkujący 
dzisiejsze obwody chmielnicki i żytomierski znaleźli się na 
terytorium ZSRR, a niewielkie wspólnoty Ostroga i Łucka – 
w Polsce. Po zakończeniu II wojny światowej (lata 1946–1947) 
wielu Tatarów Ostroga i Łucka wyjechało do PRL-u (wraz 
z Polakami), korzystając z faktu, że swojego czasu posiadało 
obywatelstwo polskie. Liczba Tatarów-emigrantów, według 
naszych obliczeń, wyniosła od kilkudziesięciu do kilkuset 
osób.

Począwszy od pierwszych lat okupacji bolszewickiej, 
muzułmanie stali się ofi arami kampanii antyreligijnej. Jesz-
cze w początkach lat 20., „za Lenina”, istniały pewne pró-
by odnalezienia równowagi pomiędzy religią i socjalizmem 
(w tym czasie, w miejsce ТДМП utworzono Ludowy Zarząd 
do Spraw Religijnych Muzułmanów Krymu, НУРДМК), ale 
projekt został zakończony w latach 1927–1928 i zastąpiony re-
presjami. Jak pokazują dokumenty z archiwów OGPU-NKWD, 
muzułmańskie duchowieństwo było bezustannie śledzone, 
a odpowiednie organa werbowały delegatów zebrań ulemów. 
Zamykano meczety, nie dopuszczano do rozpoczęcia kursów 
przygotowawczych duchownych, prowadzono wobec nich 
sprawy karne. Ponadto, w tych samych latach, rozpoczęły się 
działania odcinające krymskich muzułmanów od świata ze-
wnętrznego (przechwytywanie korespondencji itd.).

Represje nie ominęły i muzułmanów wołyńskich, szczegól-
nie tych pozostałych po roku 1922 w ZSRR (dzisiejsze obwody 
chmielnicki i żytomierski). Sytuację utrudniała bliskość gra-
nicy ZSRR i Polski (do której od Jurkowców było mniej niż 
20 km), gdyż w tej strefi e oddziały Państwowego Zarządu 
Politycznego (GPU, a od roku 1934 – NKWD), mające za za-

danie demaskowania wszelakiego „elementu nieprawomyśl-
nego”.

Wołyńscy Tatarzy, mieszkający w Juwkowcach i sąsiednich 
wsiach, ciągle znajdowali się w sferze nadzwyczajnej uwa-
gi. Już w roku 1925 zakończono działalność juwkowickiego 
meczetu, a ostatniego mułłę Isida Żdanowicza zmuszono do 
wyrzeczenia się stanowiska duchownego i napisania o tym 
materiału do jednego z numerów gazety „Drogą Październi-
ka” („Шляхом жовтня”), wychodzącej w Szepietówce. Należy 
zaznaczyć, że powtarzana była tam praktyka realizowana na 
Krymie – na przykład, w pierwszej połowie roku 1924 „od-
stępców od stanowiska duchownego” było dwunastu, co dla 
organów OGPU stanowiło wskaźnik „efektywności” działań 
antyreligijnych. Jeszcze w latach 1924–1927 przejawiało się to 
tylko naciskami na muzułmanów, ale w latach 30. nastąpił 
okres okrutnych represji, w tym wobec wołyńskich muzuł-
manów, a szczególnie we wsi Juwkowce, gdzie żyło wówczas 
kilka setek Tatarów.

Po roku 1930 sytuacja się pogorszyła. Rozpoczęły się przy-
musowe dostawy zboża, na które mieszkańcy rejonów przygra-
nicznych reagowali negatywnie. Niektórzy próbowali znaleźć 
schronienie w Polsce, niektórzy wyrażali sprzeciw. W marcu 
1930 roku, w odpowiedzi na „rozkułaczanie”, w regionie prze-
toczyły się tak zwane „wołynki”: zajmowanie sielsowietów, 
zabójstwa najbardziej aktywnych działaczy bolszewickich, 
a szczególnie miejscowych działaczy. To wszystko zakończyło 
się bezlitosnymi działaniami władzy, co sfi nalizowało się w po-
staci Wielkiego Głodu (Hołodomoru) w latach 1932–1933.

W listopadzie 1930 roku pomocnik pełnomocnika 21 Jam-
polskiego Oddziału Pogranicznego GPU USRR Żurawliow, 
analizując akta kilku osób o rzekomej „działalności prze-
stępczej w celu przygotowania powstania przeciw władzy ra-
dzieckiej i ustanowieniu Niezależnej Republiki Ukraińskiej”, 
rozpoczął sprawę karną z artykułów 54.10 („propaganda 
antyradziecka i agitacja”) i 54.11 („uczestnictwo w organi-
zacji kontrrewolucyjnej”) KK USRR. Wśród oskarżonych byli 
mieszkańcy wsi Gnojnica (dziś Poliske, rejon izajasławski), 
należący jakoby do „byłych petlurowców” – np. Isid Iwano-
wicz Żdanowicz (ur. 1888), mułła miejscowego meczetu w la-
tach 1922–1925. Według dokumentów sprawy karnej: „[…] 
z charakterystyki sielsowieta i zeznań świadków wynika, że 
Żdanowicz odnosił się wrogo do zarządzeń Władzy Radziec-
kiej, prowadził agitację przeciw rozkazom Władzy Radzieckiej 
i zastraszał miejscowych Tatarów, by nie wstępowali do koł-
chozu. Żdanowicz [...] wchodził w skład gnojnickiej organiza-
cji kontrrewolucyjnej i prowadził działalność przygotowawczą 
do powstania”. Mułła Żdanowicz odrzucał wszelkie oskarże-
nia, co nie było jednak brane pod uwagę. W rezultacie śledz-
twa, 13 sierpnia 1931 roku Isid Żdanowicz został skazany na 
„zsyłkę poprzez PP OGPU do Kraju Północnego na 3 lata”. 
Jego dalsze losy są nieznane. Został zrehabilitowany w roku 
1993, dopiero po odzyskaniu przez Ukrainę niezależności.

W roku 1931 toczył się też proces dotyczący mieszkańca 
Juwkowców, Zacharego Aliejewicza Muchli (ur. 1881). Po 
zabójstwie miejscowego przewodniczącego rady wiejskiej 
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ŚWIĘTA TRADYCYJNE

EMEL (święto słonecznych promieni): jest to dzień wio-
sennej równonocy, dawny tatarski nowy rok, tatarski od-
powiednik święta Nawruz. Święto symbolizujące nadejście 
wiosny i będące punktem odliczania nowego roku według 
księżycowego kalendarza muzułmańskiego oraz początkiem 
nowego w gospodarstwach rolnych, na polach i w sadach. 
Obchodzone jest w rodzinnym kręgu. Zgodnie ze zwycza-
jem przygotowuje się wówczas potrawy głównie z produk-
tów roślinnych. Kobiety tradycyjnie pieką okrągłe bułecz-
ki – kulcze – i placuszki z pszenicy, jęczmienia, kukurydzy, 
fasoli, grochu, soczewicy, ryżu, soczewicy i bobu, a także 
gotują sumalak, danie z wyrośniętych kiełków pszenicy.

BOZ KARAU (święto pękania i spływu lodu, zwane również 
BOZ BAGU): stare tatarskie święto wiosenne pożegnania 
lodu. Wiąże się z ociepleniem, gdy lody na rzekach zaczyna-
ją pękać. Symbolizuje się tym samym koniec zimy, nadejście 
wiosny i ciepła. Zgodnie z tradycją tatarskie wioski budowa-
no nad rzekami. Wszyscy mieszkańcy stroili się i wychodzi-
li na brzeg patrzeć, jak lód wreszcie pęka i rusza w stronę 
morza. Muzykanci grali i śpiewali pieśni. O zmierzchu na 
krach rozkładano słomę, a na jednej z ostatnich ustawiano 
kukłę, następnie podpalano i puszczano w dół rzeki. Symbo-
lizowało to potwierdzenie przybycia wiosny i ciepła. W cza-

na którym Muchla oznajmił, że powinniśmy wywołać powsta-
nie i razem rozprawić się z aktywem wsi”. W rezultacie, 28 
stycznia 1932 roku, Zachary Muchla został zesłany na Daleką 
Północ; nie wiadomo, czy stamtąd wrócił. Został zrehabilito-
wany w roku 1998.

Jak widać z tych dwóch spraw (a wołyńscy Tatarzy fi guro-
wali i w innych), miejscowi muzułmanie żyli, pracowali i pro-
wadzili gospodarstwa razem z przedstawicielami wspólnot 
etnicznych (Ukraińców, Polaków), a później walczyli w sze-
regach Armii Czerwonej – pomiędzy nazwiskami poległych 
na frontach II wojny mieszkańców wsi Juwkowce znajduje-
my również tatarskie: Asanowicz, Żdanowicz, Kozakiewicz, 
Muchla itd. Bolszewicka władza specjalnie podkreślała przy-
należność etniczną i religijną tych ludzi, próbując przedsta-
wić ich jako element „wrogi” i „antyradziecki”. Działania te 
doprowadziły do zniszczenia życia religijnego, zamknięcia 
meczetów i braku możliwości publicznego wypełniania ob-
rzędów, co spowodowało powstanie głębokiej wyrwy w wy-
znaniowej identyfi kacji wołyńskich Tatarów. Dalsze badania 
nad dokumentami archiwalnymi pomogą zrozumieć, jaki 
wpływ wywarły te procesy na życiu muzułmanów w innych 
miejscowościach Wołynia.

Mychajło Jakubowycz 
(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Daniel St. Czachorowski) 

W artykule wykorzystano dokumenty z Państwowego Ar-
chiwum Obwodu Chmielnickiego (Fond R6193) i Filii Archi-
wum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy na Krymie (Fond 1713)

Jakima Naholiuka, rozpoczęły się przesłuchania tamtejszej 
ludności. Jednym z podejrzanych był właśnie Zachary Mu-
chla, pozostający z Naholiukiem w dobrych stosunkach. 
W noc zabójstwa znajdował się u siebie w domu, ale fakt 
ten nie przeszkodził śledczym OGPU w rozpoczęciu kolejne-
go śledztwa przeciwko Muchli, tym razem z artykułu 54.10 
(„antyradziecka propaganda i agitacja”) KK USRR. W aktach 
sprawy wykazano, że „[…] do Rejonowego Oddziału OGPU 
w Izajasławiu dotarły świadectwa o tym, że mieszkaniec wsi 
Juwkowce w rejonie izajasławskim, Zachar Aliejewicz Muchla, 
zgrupował wokół siebie antyradziecki element kułacki, zaj-
mujący się antyradziecką agitacją i organizujący nielegalne 
zebrania […]. Zachar Muchla, związany z elementem antyra-
dzieckim i wiejskimi kułakami, np. Ibrahimem Asanowiczem, 
który służył w przeszłości jako strażnik w m. Ostrogu przez 5 
lat; rozkułaczonym kułakiem, byłym strażnikiem i tatarskim 
popem-mułłą Jusupem Muchlą; rozkułaczonym kułakiem, by-
łym tatarskim popem-mułłą Jachją Sołtykiem”. 

Zacharemu Muchli przypomniano także to, że „[…] w cza-
sie rozkułaczania ziem kułackich w roku 1923 Zachary Mu-
chla wraz z kułakiem Ibrahimem Asanowiczem i swoją żoną 
aktywnie się sprzeciwiali, a Muchla próbował zbić biednego 
kołchoźnika za to, że ziemia trafi ła do niego”. 

Według świadków: „[…] w czasie organizacji wiejskiego 
kołchozu w roku 1930 tatarski meczet został przejęty na ma-
gazyn, po czym Zachar Muchla zorganizował cały element ku-
łacko-antyradziecki, złożony głównie z Tatarów, np. Ibrahima 
Asanowicza, Jachji Sołtyka, Jusufa Muchli, Isida Żdanowicza, 
Iwana Antoniuka, i przeprowadzili nielegalne zebranie u Mu-
chli, mniej więcej w kwietniu 1930 roku o godzinie 12 w nocy, 

TATARSKIE ŚWIĘTOWANIE
sie spływu kry wrzucano do wody przygotowane kukiełki, 
monety, a nawet zanurzano się w lodowatej wodzie w prze-
świadczeniu, że wiosenna rzeka zabierze ze sobą wszelkie 
dolegliwości. Wymawiano przy tym: „Any boryp-boryp basz 
oczynnan suga taszłagannar”, co oznacza mniej więcej, aby 
woda zabrała z naszej głowy wszelkie problemy, żeby znik-
nęły, niczym wrzucony w nią kamień. 

ŻIMCZECZEK (święto kwiatowego soku): starodawne ta-
tarskie wiosenne święto młodych. W dni wiosennych roz-
topów i pojawienia się pierwszych kwiatów na brzegu rzeki 
młodzież przebiera się, organizuje wesołe wspólne zabawy, 
tańczy i śpiewa pieśni.

DŻYJYN (święto rodzinne): starodawne tatarskie święto 
z okazji zakończenia wiosennych prac polowych i rozpoczę-
cia sianokosów. Dawniej dżyjyn obchodzono po powrocie 
starszyzny tatarskich wiosek z kurułtajów (ogólnych zgro-
madzeń przywódców tatarskich wspólnot). Z czasem jed-
nak tradycja tego wydarzenia uległa zmianie. Mieszkańcy 
niektórych wiosek byli zapraszani przez sąsiadów z innych 
miejscowości. Wyruszający w gości przygotowywali sobie 
odświętne stroje, piekli pierogi, zabierali ze sobą prezenty: 
tuszki wędzonych gęsi, ozdoby, wyroby z drewna, metalu 
oraz tkanin. Przyjeżdżali specjalnie wymalowanymi z tej 
okazji furmankami, przyozdobionymi wozami, wjeżdża-
li do wsi z muzyką i pieśniami. Dzieci otwierały gościom 
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niec marca, gdy przylatują krukowate ptaki. Symbolizu-
je jedność Tatarów z przyrodą i podziękowanie ptakom. 
W czasach starożytnych wierzono, że wiosnę na końcach 
swoich skrzydeł przynoszą wrony – tak nazywano wów-
czas wszystkie krukowate. Ptaki te niszczyły szkodniki 
upraw i były dla mieszkańców wsi naturalnymi strażnika-
mi, ostrzegającymi przed zbliżaniem się wroga lub stad 
niebezpiecznych drapieżników. Jak tylko stajał śnieg, 
pojawiają się pierwsze strumyki i zaczynają przylatywać 
gawrony, kawki i wrony, to na ich powitanie szykuje się 
święto. 
Tego dnia ładnie ubiera się dzieci i wysyła się je, aby zbie-
rały z każdego domu kaszę, mleko, tłuszcz, cukier, jajka, 
przekazując gospodyniom życzenia pomyślności i zapra-
szając wszystkich wierszami i piosenkami na święto. Na-

stępnie ludzie zbierają 
się na wzniesieniu, roz-
palają ognisko i w wiel-
kim garze gotują kaszę 
z zebranych produktów. 
W tym czasie śpiewają, 
tańczą i dobrze się ba-
wią. Potem zwołuje się 
wszystkich wokół gara 
i zaczyna rozdzielać 
kaszę. Pierwsza porcja 
przypada ziemi z ogól-
nym życzeniem pokoju, 
spokoju i dobrego uro-
dzaju. Druga – wodzie, 
aby mogła zachować 
żywe stworzenia na zie-
mi. Trzecia – niebu, aby 
było wiele słonecznych 
dni i w odpowiednim 
czasie padały deszcze. 
Czwarta natomiast jest 

dla wron, jako podziękowanie za przyniesienie wiosny. Ka-
szę rozkłada się na parkanach i bramach, mówiąc: „Kara 
kargaga asz bulsyn, ała argaga tasz bulsyn” – „Czarna 
wrona niech znajdzie jedzenie, pstra wrona niech znaj-
dzie kamień”. Pozostałą kaszę rozdziela się wszystkim, 
którzy uczestniczyli w święcie. Co zostanie, rozrzuca się 
po polu i w lesie dla ptaków, aby wzmocniły swe siły po 
długim locie do rodzinnych stron.

HYDYRLEZ (święto początku lata): starożytne święto 
Krymskich Tatarów, przypadające na początku maja. Zgod-
nie z tradycją obchodzi się je bardzo uroczyście i trwa dwa-
-trzy dni. Gdy się zbliżają, należy starannie wysprzątać dom 
i obejście. W przeddzień przygotowuje się kałakaj – płaski, 
okrągły chleb, wypiekany pomiędzy dwoma blachami w go-
rącym popiele. Właściwy Hydyrlez zaczyna się wieczorem. 
Z górki spuszcza się w dół kałakaj: jeżeli upadnie lewą stro-
ną na wierzch, to będzie dobry urodzaj, jeżeli zaś prawą 
– wówczas zapowiada się rok nieurodzajny. Pośrodku wsi 
rozpala się ognisko, będące obowiązkowym elementem 
uroczystości. Zaczynają przez nie skakać najpierw mężczyź-
ni, następnie młodzieńcy i chłopcy. W miarę przygaszania 
ognia skaczą również kobiety i dziewczęta. Gdy już ognisko 
wygaśnie, zasypuje się je ziemią. Podczas święta zawiera 
się i rozwiązuje rozmaite umowy, przede wszystkim z pa-
stuchami, a po jego zakończeniu rozpoczynają się wiosenne 
zajęcia związane z trzodą. 

świątecznie udekorowaną polną bramę. Dla każdego nowo 
przybyłego gospodarze ponownie nakrywali stół. Rozpalali 
również dla drogich gości w bani-łaźni, bo jak wiadomo, jest 
to najwyższe uhonorowanie dla gościa. Pod wieczór orga-
nizowano wspólną wieczerzę z udziałem wszystkich gości. 
Dżyjyn wzmacniał kontakty rodzinne i przyjacielskie, łączył 
auł i okolicę: w te dni ludzie czuli się jedną rodziną. Można 
nazwać dżyjyn świętem dla kawalerów i panien. Na wspól-
nych spacerach młodzi ludzie starali się znaleźć swoją drugą 
połowę, a ich rodzice swatali dzieci.

JOMYRKA BAJRAM (jajeczne święto): tatarska nazwa staro-
dawnego święta paschy. Tego dnia, zgodnie ze zwyczajem, 
gotuje się i ozdabia kurze jajka, piecze rozmaite smakołyki 
i zaprasza gości. Gospodynie już od wieczora malowały jajka 
naturalnymi barwnikami, 
przede wszystkim w wy-
warze cebulowych łupin. 
Wychodziły różnokoloro-
we – od złocisto-żółtych 
do ciemnobrązowych. 
Gotowane w wywarze 
z brzozowych liści przy-
bierały różne odcienie 
zieleni, zaś wywar dębo-
wy barwił je na niebie-
sko. Malowano również 
jajka farbkami. W każdym 
domu pieczono specjalne 
kulki z ciasta – malutkie 
bułeczki kimak oraz inne 
smakołyki. Szczególnie 
oczekiwały na ten dzień 
dzieci. Matki szyły dla 
nich płócienne woreczki 
na zebrane jajka. Niektó-
re dzieci kładły się spać 
w ubraniu i butach, aby rankiem nie tracić czasu na przy-
gotowywanie się, pod poduszkę zaś kładły polano, aby nie 
zaspać. O świcie chłopcy i dziewczęta rozpoczynali obcho-
dzenie domostw. Pierwsza osoba, która weszła w obejście, 
przynosiła wióry i rozrzucała po podwórku, aby „nie było 
puste”, to znaczy, żeby było na nim wiele gospodarskich 
zwierząt.
Żartobliwe życzenia dzieci wobec gospodarzy odpowiadają 
starodawnym: jak w czasach prababć i pradziadków. Na przy-
kład: „Czy dziadek i babka są w domu? Czy dadzą jajeczko? 
Niechaj będzie u was wiele kur, niech depczą je koguty!”. 
Zbiórka jajek trwała dwie, trzy godziny i przebiegała bardzo 
wesoło. Potem dzieci zbierały się w jednym miejscu na ulicy 
i bawiły się w rozmaite gry z zebranymi jajkami na orienta-
cję, szybkość i zręczność. W niektórych aułach po dzieciach 
przychodziła kolej na młodzieńców. Jeździli po aule na przy-
strojonych koniach, śpiewali pieśni, rozśmieszali gospodarzy 
opowiastkami i żartami. Zebrane jajka składali do plecionego 
kosza. Następnie któryś z młodzieńców chwytał go i jechał 
na skraj wioski. Jeśli spryciarza nie dogoniono, wszystkie jajka 
należały do niego. Jednak prawie nigdy tak się nie zdarzyło. 
Zebrane jajka sprzedawano kupcowi, a za uzyskane pienią-
dze kupowano rozmaite produkty i urządzano poczęstunek 
u kogoś w domu lub wprost na polu.

KARGA BOTKASY (wronia kasza): starodawne tatar-
skie święto, które odbywa się wczesną wiosną pod ko-

Tatarskie świąteczne bułeczki, kulcze...
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parze w piekarniku, z dodatkiem oleju, sadła lub łoju. Danie 
tradycyjnie przygotowują kobiety, mężczyźni zaś zapraszają 
w gości krewnych i przyjaciół. Wszyscy zbierają się za świą-
tecznym stołem, gdzie oprócz kaszy obowiązkowo pojawiają 
się potrawy z zebranego plonu i rozmaite przysmaki.

AULAK OJ (wieczornice): stare tatarskie święto młodzie-
żowe przypadające w okresie jesienno-zimowym. Spotka-
nia niezamężnej młodzieży bez rodziców (ale zazwyczaj 
pod opieką dorosłej kobiety), podczas których chłopcy 
i dziewczęta poznawali się, wybierali sobie narzeczone i na-
rzeczonych, rozmawiali i dobrze się bawili. W dużym po-

mieszczeniu dziewczęta 
szyją, robią na drutach, 
wyszywają. Przychodzą 
chłopcy, proszą o wpusz-
czenie do domu, żeby 
zaś zasłużyć na to, de-
monstrują swoją wiedzę, 
talenty i umiejętności: 
grają na instrumentach, 
śpiewają pieśni, tańczą, 
rozwiązują zagadki, po-
kazują rzeczy, które wy-
myślili i samemu zrobili. 
Wtedy mogą już wejść 
i wspólnie piją herbatę 
oraz jedzą słodkości. Po-
tem przychodzi czas na 
wspólne żartobliwe gry 
ludowe, zabawy, pieśni 
i tańce. Obowiązują przy 
tym zasady: na wieczor-

nicę każdy przynosi własnoręcznie przygotowane prezenty 
(kucztanacz), żaden młodzieniec nie powinien oszukiwać 
lub obrażać dziewczyny, jest to bowiem wielkim grzechem 
(haram), młodzieńcy i dziewczęta nie powinni szarpać się 
ani przeklinać (takich z hańbą wyrzuca się ze spotkania).

SOMBELE BAJRAM (święto plonów): tatarskie ludowe 
święto pracy, świętowanie zakończenia jesiennych prac po-
lowych. Podczas jego obchodów ukazuje się trud rolników, 
więź narodu z rodzinną ziemią, miłość do ojczyzny, do pracy, 
związek starszego i młodszego pokolenia oraz umiłowanie 
rodzimej kultury. Współcześnie w ramach świętowania odby-
wa się uhonorowanie przodujących rolników. 

UNYSZ BAJRAM (jesienne święto): starodawne tatarskie 
święto poświęcone urodzajnej ziemi i rodzinnemu dobroby-
towi. Do tego czasu kończą się wszystkie polowe prace: żni-
wa, zwózka zboża, międlenie lnu. To podwaliny zabezpie-
czające byt rodziny w następnym roku. Święto symbolizuje 
wdzięczność za urodzaj ziemi i przyrodzie od ludzi pracy, 
którzy niestrudzenie pracowali od wczesnej wiosny do póź-
nej jesieni, aby ich naród miał pożywienie przez cały rok. 
Tego dnia przygotowuje się poczęstunek, odbywają się jar-
marki, wyróżnia najbardziej pracowitych i wspólnie ucztuje, 
śpiewa oraz tańczy.

KAZ UMJASY (gęsie pióro): starożytne tatarskie święto mło-
dzieży, które odbywa się na początku zimy, gdy nadchodzą 
długotrwałe mrozy. Łączy pożyteczne z przyjemnym – przygo-
towanie na zimę gęsich tuszek i młodzieżowe spotkania. Mło-
dzi obskubują gęsi z pierza, a potem starsze kobiety patroszą 

SABANTUJ (święto pługa): główne tatarskie święto ludowe, 
sięgające odległej starożytności, poświęcone pracy na roli. 
Oznacza zakończenie wiosennych prac polowych i wspania-
le ukazuje wszystkie tradycje, obrzędy i zwyczaje tatarskie-
go narodu. Z biegiem czasu święto stało się bezalkoholowe 
i zaczęto je obchodzić latem. Nie ma jednej określonej daty 
– każda wieś, miasto lub wspólnota co roku wybiera najbar-
dziej dogodną i zaprasza gości. Sabantuj przyczynia się do 
zachowania starodawnych tatarskich tradycji, przekazując 
je z pokolenia na pokolenie. Święto przez wieki ochroniło 
najlepsze wzorce kulturowego dziedzictwa Tatarów – trady-
cyjne oryginalne konkurowanie w sile, sprycie, inteligencji, 
pomysłowości i rozlicz-
nych umiejętnościach. 
Wszyscy zwycięzcy za-
wodów otrzymują zasłu-
żone prezenty. 
Na każdy sabantuj przy-
gotowuje się specjalny 
majdan – plac – do prze-
prowadzenia turnieju 
tatarskich narodowych 
zapasów na pasach – 
korjasz. Zwycięzca zma-
gań ogłaszany zostaje 
„Batyrem – Bohaterem 
– Sabantuja” i otrzy-
muje cenne nagrody. 
Zwyciężczyni kobiecego 
konkursu zostaje „Kra-
są – Pięknością, Ozdobą 
– Sabantuja” i również 
zbiera wartościowe tro-
fea. Zgodnie ze zwyczajem czekają na dżigitów: zapasy na 
pasach korjasz, wyścigi konne, podnoszenie kamieni, prze-
ciąganie liny (arkan tartysz), siłowanie się na rękę, strzela-
nie do celu z łuku. Tradycyjne zabawy sabantujowe to: ska-
kanie w workach na wyścigi, wyścigi z koromysłami, bieg 
z jajkiem na łyżce, walka workami z sianem, rozbijanie garn-
ków z zawiązanymi oczyma, wspinanie się na gładki słup 
z zawieszoną nagrodą, wyciąganie zębami monety z peł-
nej miski katyku (rodzaj gęstego jogurtu czy też kefi ru). 
Konne zawody sabantuja obejmują: wyścigi w podwójnych 
zaprzęgach, szybką jazdę na oklep, rozcięcie w galopie jabł-
ka zatkniętego na pręcie, podniesienie w galopie damskiej 
chustki z ziemi, kyz kuu – wyścig, podczas którego chłopiec 
na koniu powinien dogonić jadącą dziewczynę i pocałować 
ją w galopie. 
Sabantujowi towarzyszą rozliczne konkursy wykonawców, 
występy artystów i prezentacje muzyczne na narodowych 
instrumentach, radosne pieśni, tańce, jarmarki rękodzieła 
ludowych twórców i kulinariów, degustacja i sprzedaż dań 
narodowej kuchni tatarskiej, wystawy, spotkania ogólne 
i z przyjaciółmi oraz krewnymi. To wspaniałe święto wpisa-
ne jest na światową listę niematerialnego dziedzictwa kul-
turowego. Każdego roku obchodzą je Tatarzy właściwie na 
całej planecie. 

SAŁAMAT (święto wdzięczności ziemi) – starodawne je-
sienne rodzinne święto Tatarów syberyjskich, związane z za-
kończeniem zbioru plonów. Główną potrawą na świątecz-
nym stole jest sałamat – mączna i rzadka kasza wykonana 
z żytniej, jęczmiennej lub pszennej przysmażonej mąki, za-
parzonej wrzątkiem albo gorącym mlekiem i gotowanej na 

… i niewątpliwie smaczny kałakaj.
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je i solą, robiąc zapasy na zimę. Chłopcy i dziewczęta podczas 
wspólnego oskubywanie gęsi przyglądają się sobie wzajemnie, 
aby później rozwijać kontakty i zakładać rodziny.

NARDUGAN BAJRAM (odrodzenie światła): starożytne tatar-
skie święto, dzień zimowego przesilenia, obchodzone 21–22 
grudnia. Symbolizuje triumf życia i przebudzenie się słońca. 
Z tej okazji piecze się bawyrsak (baursak, boorsok) i inne sma-
kołyki oraz poczęstunek. Dzieci i dorośli przebierają się dla nie-
poznaki, chodzą od domu do domu, śpiewają wesołe piosen-
ki, tańczą, rozdają prezenty, częstują głodnych, symbolicznie 
„budzą” ludzi i wyśpiewują alkysze – kuplety z dobrymi życze-
niami, np. „Niech będzie szczęśliwym dla was ten Nowy Rok, 
niech rośnie dobrze pszenica i ryż, krowa dużo mleka niech 
daje i cielaczka niech rychło przyniesie!”. 
Jednym z elementów święta jest wróżba Jezek salu: mło-
dzież zbiera się wieczorem, gdy już się ściemni, w domu, 
głównie dziewczęta na wydaniu, a czasem też i młodzieńcy. 
Jedna z dziewcząt wychodzi do przerębli, nabiera wiadrem 
wody i wraca z nim do domu, nie oglądając się za siebie. 
Wtedy dziewczęta wrzucają do wody swoje pierścionki lub 
guziki i śpiewają wróżbiarskie śpiewki. W tym czasie naj-
młodsza uczestniczka wróżenia na chybił trafi ł wyciąga pier-
ścionek albo guzik. Zgodnie ze słowami przyśpiewki określa 
się „los” właścicielki wyjętego przedmiotu. 

EME (święto pomocy): starodawne tatarskie święto począt-
ku prac budowlanych i wzajemnej pomocy. Do obecnych 
czasów zachowała się w tatarskich wioskach tradycja po-
mocy – eme. Organizowano ją przy rozpoczęciu wszystkich 
większych prac budowlanych oraz remontów: przy kładzeniu 
fundamentów, wznoszeniu ścian nowego domu i budyn-
ków wspólnego użytku. Wielokroć w takich uroczystościach 
uczestniczyli wszyscy mieszkańcy wioski, a w większych osa-
dach – sąsiedzi z jednej ulicy. Wspólna praca kończyła się 
posiłkiem i zabawą. Obecnie takie imprezy są rzadko organi-
zowane i uczestniczy w nich mniej osób.

SZEDŻERE BAJRAM (święto drzewa rodzinnego): współ-
czesne tatarskie narodowe święto rodzinne. Przedstawiciele 
rodów zbierają się w możliwie najszerszym rodzinnym krę-
gu i opowiadają o swoim drzewie genealogicznym oraz inte-
resujących faktach. Na święto wszyscy przynoszą swój po-
częstunek, występują utalentowani przedstawiciele rodów, 
śpiewają, tańczą i zapoznają się. Celem święta jest zebranie 
i zgłębianie genealogicznych zapisów swojego rodu, intere-
sujące opowieści uczestników o własnym drzewie rodowym 
i historii rodu, oddanie hołdu pamięci swoich przodków, 
wzmocnienie rodzinno-rodowych związków, zachowanie 
ciągłości pokoleń, wzmocnienie poczucia odpowiedzialno-
ści, narodowej dumy i świadomości, wzbudzenie zaintere-
sowania do studiowania swojego drzewa genealogicznego 
i historii ojczystego kraju.

JANGA EL BAJRAM (święto noworoczne): święto nowego 
roku według europejskiego kalendarza. Zbiera się wówczas 
rodzina, przygotowuje poczęstunek, składa życzenia krew-
nym, przyjaciołom, bliskim oraz sąsiadom, a także karmi 
głodnych.

BALALAR MUNCZASY (dziecięca łaźnia): odbywa się 
w dzień po narodzeniu dziecka. Po odwiedzeniu łaźni przez 
domowników, kiedy nie jest tam już zbyt gorąco, położna 
pomaga młodej matce umyć się i wykąpać dziecko. Rodzina 

przygotowuje poczęstunek, zaprasza krewnych i wszyscy 
siadają wspólnie za zastawionym stołem. 

ISEM KUSZU (święto nadania imienia): uroczyste muzuł-
mańskie święto nadania imienia dziecku, które przeprowa-
dza się przez kilka dni w domu, gdzie urodził się niemowlak. 
Zaprasza się mułłę, krewnych i przyjaciół rodziny. Mułła roz-
poczyna ceremonię tradycyjną modlitwą, po której przynosi 
się do niego dziecko na poduszce. Zwraca się wówczas do 
Najwyższego z wezwaniem, aby przyjął noworodka pod swo-
ją opiekę. Potem recytuje w ucho dziecka azan (muzułmań-
skie wezwanie do modlitwy) i wypowiada jego imię. Imiona 
są z zasady wybierane przez mułłę, posiadającego specjalne 
kalendarze z imionami. Już od najdawniejszych czasów prze-
ważały w nich imiona z religijnych opowieści kanonicznych. 
Uważano, że od imienia zależy przyszłość dziecka i jego los. 
Wybór zależał od wielu przyczyn. W niezamożnych rodzinach 
starano się wybrać imię symbolizujące bogactwo i dobrobyt. 
Jeżeli niemowlę wyglądało na słabe, to nadawano mu imię 
wyrażające siłę ducha i ciała. 

BALALAR ASZY (święto nowo narodzonego): starodawne 
tatarskie święto z okazji narodzin dziecka. Kilka dni po tym 
wydarzeniu – przyjaciółki, sąsiadki i krewne młodej mamy od-
wiedzają ją i przynoszą ze sobą poczęstunek oraz prezenty. 

ŚWIĘTA MUZUŁMAŃSKIE

MAŁLID BAJRAM (dzień urodzin Proroka): świąteczny 
dzień urodzin Proroka Muhammada. 

KURBAN BAJRAM (święto ofi arowania): święto przynosze-
nia darów, składania ofi ar i pomocy potrzebującym.

KADER KICZ (noc przeznaczenia): noc na 27 dzień miesiąca 
ramadan, uważana za noc przeznaczenia, decyzji o dalszych 
losach, siły i władzy. Tej nocy rozpoczęło się objawianie Ko-
ranu Muhammadowi. Uważa się, że tej nocy Bóg podejmu-
je decyzje o losie każdego człowieka, uwzględniając jego 
pobożność i prośby przekazywane w modlitwach. Dlatego 
ludzie zbierają się w meczetach, czytają Koran i wznoszą do 
Boga dua z prośbami.

URAZA (RAMADAN) BAJRAM (święto zakończenia po-
stu): muzułmańskie święto zakończenia świętego postu – 
urazy. Trwa trzy dni.

DŻOMGA (piątek): tradycyjnie uważany za dzień świątecz-
ny. W piątek odwiedza się meczet i organizuje medżlisy (ze-
brania).

DZIEŃ PRZYJĘCIA ISLAMU: dzień dobrowolnego przyjęcia 
islamu przez przodków współczesnych Tatarów – Bułgarów 
– w roku 737. Obchodzony 4 lutego.

IZGE BOŁGAR DŻYJYNY: dzień ofi cjalnego przyjęcia islamu 
przez Bułgarię Wołżańską w roku 922. Obchodzony 21 maja. 

Праздники, которые отмечают татары 
(http://tatarlar.info) 

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 
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przechowywania kukurydzy. Kiedy patrzyłam na te chatki 
w Stambule, robiło mi się smutno: „To my teraz będziemy 
w takim rozwalającym się domu? Jak byśmy byli kukury-
dzą?” Ale dziękować Bogu, z biegiem czasu, ciężką pracą, 
dorobiliśmy się ładniejszego domu. A także lepszego życia. 

Mój ojciec znał się na zwierzętach, więc dostał pracę 
w rzeźni. Miałam dwóch młodszych braci, Saliha i Dże-
mala, oraz starszą siostrę Zebure. My z siostrą także po-
szłyśmy do pracy, do fabryki włókienniczej należącej do 
pewnego Żyda. Nie chcieli mnie przyjąć, że jestem za mło-
da. Była tam brygadzistka, też Żydówka. Porozmawiała ze 
mną, nabrała przekonania, że się sprawdzę w tej robocie 
i kazała mnie przyjąć. Miałam dopiero 16 lat. Zostałam za-
trudniona jako praktykantka. Wkrótce przenieśli mnie na 
miejsce projektanta, który poszedł do wojska. Tam też się 
sprawdziłam. Potem pracowałam jako kontroler. W roku 
1948, kiedy miałam 24 lata, wyszłam za mąż. Ahmet Bolbol 
pracował w tej samej fabryce, a pochodził z wioski Güde 
w prowincji Inebol (tur. İnebol). Był pracowitym, spokoj-
nym, bardzo dobrym człowiekiem. Założyliśmy rodzinę 
i ciężko pracując, dorabialiśmy się. W roku 1949 zmarł na 
raka żołądka nasz ojciec. W tamtym okresie nie było ubez-
pieczeń, pojawiły się dopiero w latach pięćdziesiątych. Po 
jakimś czasie Ahmet założył własny warsztat tkacki i mnie 
też ubezpieczył. To była nasza rodzinna fi rma.

Urodziło nam się dwoje dzieci: Ajsze w roku 1949 i Suat 
w 1952. Gdy dorośli, obydwoje zawarli związki małżeńskie 
z Tatarami ze Stambułu. W roku 2005 pochowałam męża. 
Mam liczną rodzinę: pięcioro wnuków (Serkan, Erkan, Elif, 
Kerem, Emre) i jednego prawnuka (Czynar). 

Moi bracia po skończeniu szkoły podstawowej też mu-
sieli pójść do pracy. Były to ciężkie powojenne lata, w Tur-
cji brakowało mąki, a cukru nie było zupełnie. Do słodze-
nia używało się suszonych żółtych winogron, chleb był na 
kartki. 

W naszej małej, wiejskiej szkole w Dobrudży zdobyli-
śmy bardzo solidną wiedzę o życiu i religii. W latach czter-
dziestych poziom życia Tatarów w Rumunii był wyższy, 
a ich poglądy bardziej nowoczesne niż w Turcji. Na przy-
kład u Tatarów nie było dużej różnicy między mężczyzną 
a kobietą. Słowo kobiety uważano za tak samo ważne jak 
słowo mężczyzny. Jeśli mężczyzna dosiadał konia, to i ko-
bieta mogła. Kiedy trzeba było coś postanowić, swoje zda-
nie wyrażali i mężczyzna, i kobieta. Wspólnie podejmowa-
no decyzję. Oczywiście, że w domu i w życiu społeczności 
wiejskiej kobiety i mężczyźni mieli swoje określone obo-
wiązki i prace do wykonania. Ale to nie oznaczało, że jedni 
stali ponad drugimi. A mieszkańcy Turcji lat czterdziestych 
jeszcze nie osiągnęli takiego poziomu. 

Chociaż warunki życia w Turcji były ciężkie, nigdy nie 
myśleliśmy o powrocie.

Chciałabym jednak jeszcze za życia zobaczyć naszą 
wieś, nasz dom i pomodlić się na cmentarzu. 

Selvet Bolbol 
Spisał Özgür Karahan, „Emel”, nr 262/263 (2018) 

 Tłumaczenie z jęz. tureckiego: Grażyna Zając 

Selvet Bolbol

PRZEPROWADZKA DO TURCJI

Wszyscy mówili, że wybuchnie wielka wojna. Najpierw do 
Dobrudży przybyli Polacy uciekający przed Niemcami. Pa-
miętam, że pojawili się też w naszej wsi. Mój ojciec był 
przewidującym człowiekiem. „Wojna dotrze także i do Ru-
munii”, mówił. „Rosjanie zdobędą te ziemie. Nasi przod-
kowie przybyli tu, uciekając przed rosyjską tyranią, a teraz 
tutaj nie będziemy już mogli żyć”.

Zwołał braci i krewnych, by przedyskutować sprawę 
przeprowadzki do Turcji. Wiele osób było przeciwnych wy-
jazdowi. „Zostawisz tu cały dobytek i wyjedziesz?”, mówili. 
Próbowali go powstrzymać. Ale ojciec podjął decyzję i po-
wiedział tym, którzy postanowili zostać: „Wasz dobytek 
na nic się wam nie przyda. Jak Rosjanie tu przyjdą, znowu 
będą gnębić Tatarów. Na koniec będziecie marzyć, żeby 
wyjechać do Turcji choćby w jednej koszuli. Ale i na to 
wam nie pozwolą”.

I tak też się stało…
Jeszcze przed drugą wojną Atatürk zawarł z Rumunią 

porozumienie. Przypłynął statek „Güldżemal” i zabrał do 
Turcji przesiedleńców. Bardzo wiele osób wyjechało wów-
czas z Dobrudży. W rejonie Jalowy, Szarkoj (tur. Yalova, 
Şarköy) i na pustych terenach pod Stambułem przezna-
czono dla tych przesiedleńców małe działki. Ale myśmy 
nie przyjechali w ramach tego porozumienia, tylko w roku 
1940, samodzielnie, własnymi siłami. 

Mój ojciec mówił: „Jeśli zamieszkamy na wsi, mój syn 
zostanie pastuchem, a moja córka wyjdzie za pastucha. 
Władza osiedli nas w jakiejś obcej wsi. A ja chciałbym, 
żeby moje dzieci mieszkały w mieście”. I dlatego właśnie 
postanowił przenieść się do Turcji we własnym zakresie 
i zamieszkać w Stambule.

Ojciec zajął się sprawą paszportów, wiz, zezwoleń na 
osiedlenie i wszystko załatwił. Nie udało nam się sprzedać 
naszego pięknego domu ani naszej ziemi. Zostawiliśmy to. 
Zabraliśmy ze sobą tylko złoto, które gromadziliśmy od 
lat, i ruszyliśmy w nieznane. Tatarzy mają wędrówkę wpi-
saną w swój los. Piętnaście dni spędziliśmy w Konstancy 
u wuja Saita Osmana, czekając na statek. 

31 grudnia 1940 roku port w Konstancy zapełnił się 
krewnymi, którzy przyszli nas pożegnać. Było dużo pła-
czu. Wieczorem statek pasażerski „Transylwania” wypłynął 
w stronę Turcji, a rano koło ósmej usłyszałam, że już widać 
Bosfor. Bardzo się zdziwiłam, że tak szybko. Po tym kursie 
„Transylwanii” przesiedlenia zostały całkowicie wstrzyma-
ne. Nasi krewni zostali w Rumunii, a my w Turcji zaczęli-
śmy nowe życie. 

ŻYCIE W TURCJI
Dwie pierwsze noce spędziliśmy w stambulskiej dzielnicy 
Kasympasza (tut. Kasımpaşa), w maleńkim, starym, drew-
nianym domu krewnych. To nie była dobra dzielnica. Nie 
mieszkało się tak, jak teraz – każdy we własnym mieszka-
niu. Jeśli dom miał cztery pomieszczenia, to każde zajmo-
wała inna rodzina. Wynajęliśmy dwupokojowy drewniany 
domek, który akurat został opuszczony. W Dobrudży domy 
były z kamienia lub z cegły, a budynki z drewna służyły do 
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Komisji ds. Wakufów objął Dżafar Sejdamet. Istotne jest, 
że pierwszą uchwałą muzułmańskiego komitetu stała się 
decyzja o ludowej oświacie. Po zatwierdzeniu jej, komitet 
zatroszczył się o stworzenie koniecznego dla każdej wła-
dzy zbrojonego wsparcia – muzułmańskich ochotników. 
Przeciw tej narodowej drużynie wystąpił Rząd Tymczaso-
wy Krymu, który pragnął zachować monopol na władzę. 
Jednak batalion tatarski został wkrótce uznany przez ogól-
norosyjski Rząd Tymczasowy jako jego prawna rewolucyj-
na część, który wzmocnił go nawet, dołączając doń zapa-
sową część Konnego Pułku Tatarskiego. Wybrano również 
Komitet Wykonawczy (45 osób).

15 lutego 1917 roku w gazecie „Millet” pojawił się ar-
tykuł Sabriego Ajwazowa. Dotyczył hasła „Krym dla Kry-
mian”, które wypowiadało życzenia ogólnej zgody narodów 
zamieszkujących półwysep, w celu stworzenia ogólnego 
przedstawicielstwa lub Parlamentu Narodów Krymu. W tym 
czasie zaczął jednak wzrastać wpływ bolszewików. Wśród 
delegatów Kongresu Narodów Krymu zapanowała eufo-
ria, delegaci – Tatarzy, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Niemcy, 
Karaimi, Polacy, Ormianie – wyrażali wzajemne braterskie 
uczucia. Jednak po dojściu do władzy bolszewików 25 paź-
dziernika 1917 roku zestawienie sił zmieniło się. Ignorując 
te wydarzenia, Komitet Wykonawczy i delegaci Kongresu 
stworzyli Radę, czyli Kurułtaj. Przyjęto pierwszą w historii 
Krymu konstytucję, która była stworzona według woli i przy 
bezpośrednim uczestnictwie jego rdzennej ludności. Nowe 
państwo nazwano Krymską Republiką Ludową. 

Na czele państwa stanął rząd zwany Dyrektoriatem, 
z Nomanem Czelebi Dżihanem jako prezydentem na czele. 
Czelebi Dżihan stał za stworzeniem wielonarodowej demo-
kratycznej Krymskiej Republiki. „Nasze zadanie – mówił 
– to stworzenie takiego państwa jak Szwajcaria. Narody 
Krymu są przepięknym bukietem, a każdy z nich potrzebu-
je równych praw i warunków, aby mogli iść ręka w rękę”. 
W konstytucji określono równouprawnienie wszystkich 
mieszkańców Krymu bez względu na narodowość oraz 
głównie wolności demokratyczne. Takie działania spotkały 
się z nieprzychylnością Petersburga i większości sił poli-
tycznych. Jednak bolszewicy nie mogli w warunkach braku 
aprobaty, wyrażonej przez praktycznie całą ludność Kry-
mu, działać szybko i efektywnie. Walka zapowiadała się 
krwawo, ponieważ od grudnia 1917 roku zaczęły przyby-
wać na półwysep muzułmańskie części byłej armii carskiej. 
Wkrótce rząd koalicyjny Krymu dysponował już dwoma 
pułkami kawaleryjskimi i jednym piechoty, liczącymi około 
6 tysięcy żołnierzy. Działał Zjednoczony Sztab Krymski, na 
którego czele stali krymskotatarski lider Dżafer Sejdamet 
i pułkownik Władimir Makuchin. Oprócz krymskotatar-
skich oddziałów teoretycznie mógł liczyć na 2,5 tysiąca ro-
syjskich ofi cerów, którzy znajdowali się na Krymie. Ogólna 
liczba bojowników wspierających Krymską Republikę Lu-
dową oceniano na 4 tysiące bagnetów i szabel.

Jednak zebrawszy znaczne siły wśród marynarzy, bolsze-
wicy potrafi li w styczniu 1918 roku przejść do natarcia i na-
stąpiła inwazja Armii Czerwonej. Na Krymie zaczęły się walki 
między garnizonami miejskimi i oddziałami marynarzy. To zaś 
oznaczało początek wojny domowej. Często spotykać moż-

Jerzy Szahuniewicz

KRYM W WOJNIE DOMOWEJ 1917–1923

Wydarzenia rewolucyjne w Rosji w lutym 1917 roku osiągnę-
ły swoje apogeum 15 maja, po podpisaniu abdykacji przez 
cara Mikołaja II. Po tej politycznej rewolcie na Krymie, Tau-
rydzki Zarząd Gubernialny został zastąpiony przez Komisa-
riat Gubernialny, zaś urząd gubernatora przejął tymczasowy 
komisarz gubernialny. Dla ludności półwyspu duże zna-
czenie miało ustalenie wolności prasy, zgromadzeń, życia 
religijnego. Nadal trwało odrodzenie narodowe Krymskich 
Tatarów, które rozpoczęło się w II połowie XIX w. za sprawą 
m.in. wybitnego społecznika Ismaila Gasprinskiego.

Większość krymskich rewolucjonistów była nastawiona 
na bezkrwawe i ewolucyjne przekształcanie społeczeństwa 
carskiej Rosji w ludowo-demokratyczne. Proces, który za-
czął się w lutym, w odróżnieniu do większości innych guber-
ni, przebiegał wolniej i bardziej pokojowo. Zwolennicy środ-
ków radykalno-represyjnych byli w absolutnej mniejszości. 
W sierpniu 1917 roku eserowców było aż 27 tysięcy, miensze-
wików – 7 tysięcy, natomiast bolszewików zaledwie dwustu 
pięćdziesięciu. Przy czym i eserowcy, i mienszewicy Krymu, 
wśród których znaczną część stanowiła inteligencja tatar-
ska, byli bardzo pacyfi styczni w polityce wewnętrznej i ze-
wnętrznej. Prześladowany dotąd narodowy, demokratyczny 
ruch Tatarów rozwinął się w roku 1917 jak nigdy przedtem.

Do końca roku 1917 na Krymie sformowały się trzy cen-
tra władzy:
• Tradycyjne miejskie dumy, związki zawodowe i admi-

nistracje, nieprzychylne październikowej rewolcie. Ich 
reprezentantem była Taurydzka Rada Gubernialna Lu-
dowych Przedstawicieli (RLP);

• Kurułtaj Narodu Krymskotatarskiego, który potępiał 
przekazanie władzy radom i podjął kurs na osiągnięcie 
państwowej samodzielności Krymu;

• Rada Sewastopolska i Komitet Wojskowo-Rewolucyjny, 
kontrolowane przez bolszewików i ich sojuszników le-
wych eserowców, którzy negowali RLP i Kurułtaj. Jed-
nak gotowi byli łączyć się z Kurułtajem w doraźne 
związki w oddzielnych sprawach.

Krym stał się areną walki dwóch nurtów: bolszewizmu 
i krymskotatarskiej idei niezależności. Rosyjscy ofi cerowie 
i socjalistyczne partie innych kierunków odsunęły się bar-
dzo szybko, utrzymując neutralność. W Symferopolu 25 
marca 1917 roku odbył się kongres tatarskich mieszkańców 
na czele z Sejitem Dżelilem Hattatem. Uczestniczyło w nim 
ponad dwa tysiące osób. Główne debaty toczyły się między 
przedstawicielami konserwatywnego kleru i młodej inteli-
gencji, a dotyczyły kwestii kulturalnej i religijnej oraz naro-
dowej autonomii. W trakcie wypracowano kilka postulatów:
• proklamacji autonomii kulturalnej krymskich Tatarów,
• zwolnienia dotychczasowych członków Taurydzkiego 

Zarządu Duchownego Muzułmanów Krymu i Komisji 
ds. Wakufów oraz muftiego Taurydy jako byłych urzęd-
ników carskiego reżimu,

• wyboru nowego muftiego i dyrektora Komisji ds. Wakufów,
• powołania Muzułmańskiego Komitetu Wykonawczego, 

mającego sprawować funkcję politycznego centrum 
kierowniczego narodu.

Na stanowisko muftiego Taurydy i zachodniej Rosji 
wybrano Nomana Czelebi Dżihana, zaś funkcję dyrektora 
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organizacji powrotu Krymskich Tatarów z Turcji. M. Sulkie-
wicz pragnął ustabilizować sytuację na Krymie i przepro-
wadzić politykę stopniowej „tataryzacji”, unikając przy tym 
napięć w stosunkach narodowościowych. Jego rząd po-
dejmował stosunkowo udane próby nawiązania kontaktu 
z Ukrainą i uczynienia Krymu pełnoprawnym podmiotem 
prawa międzynarodowego. Jednak działalność ta była kry-
tykowana przez rosyjskie siły polityczne, nie tylko przez 
bolszewików, ale też monarchistów i konstytucyjnych de-
mokratów. 

Nieposiadanie własnej regularnej armii doprowadziło 
do tego, że w październiku 1918 roku, po odejściu Niem-
ców, Krym zajęła armia Antona Denikina. Przy nim utwo-
rzono rząd Solomona Kryma, krymskiego Karaima. Jednak 
już w kwietniu 1919 roku na półwysep wkroczyła Armia 
Czerwona. Bolszewicy deklarowali wsparcie tatarskich 
interesów narodowych i dialog ze społeczeństwem tatar-
skim. Ich hasła znalazły odzew u lewego skrzydła tatar-
skiej partii Milli Firka. 30 kwietnia 1919 roku proklamowa-
no Socjalistyczną Sowiecką Republikę Krymską. Miesiąc 
później A. Denikin ponownie zapanował nad Krymem, 
a w marcu 1920 roku zmienił go wojskowy reżim barona 
Piotra Wrangla, który w przeciwieństwie do swojego po-
przednika rozpoczął poszukiwanie wsparcia w tatarskim 
narodowym ruchu. Jednak nie zważając na swoje obietnice 
Wrangel prowadził w stosunku do Tatarów politykę okupa-
cji, działając metodami represji. W maju 1920 roku w Baku 
aresztowany został gen. Sulkiewicz, rozstrzelany 15 lipca 
z powodu „działalności kontrrewolucyjnej”.

W skład armii białych wchodziło prawie 25 tysięcy żoł-
nierzy, ale zdatne do walki były tylko niektóre oddziały na 
północy półwyspu liczące 2 tysiąc szabel i 3,5 tysiąca ba-
gnetów. Stamtąd właśnie nadeszła Armia Czerwona. Walki 
rozpoczęły się pod koniec marca, białogwardziści odrzucili 
wroga, który umocnił się na Przesmyku Perekopskim. Było 
to istotne niepowodzenie czerwonych, początkujące serię 
bojowych niepowodzeń. Latem sytuacja stała się krytyczna 
i sowieckie dowództwo przerzuciło tam swoje syberyjskie 
rezerwy. W celu rozgromienia Wrangla stworzono front 
południowy pod dowództwem Michaiła Frunzego. Powo-
dzenie obróciło się w stronę czerwonych, kiedy połączyły 
się dywizje łotewska i sowiecka. Białogwardziści ponieśli 
ogromne straty, tracąc ponad połowę swojej armii i uzbro-
jenia. Oddziały Wrangla zaczęły ustępować. 

Na Krymie wybuchła panika: uciekali ofi cerowie, kupcy, 
urzędnicy. Tatarzy oczekiwali sowietów z dużym niepoko-
jem. Kiedy w listopadzie 1920 roku czerwoni weszli na Krym, 
zaczęła się polityka terroru. Na czele aparatu represji stanął 
znany komunista, węgierski Żyd, Bela Kohn. W ciągu sze-
ściu miesięcy rozstrzelano 60–70 tysięcy obywateli Krymu. 
18 października 1921 roku ustanowiona została Krymska Au-
tonomiczna Republika Sowiecka. Wśród Tatarów narodził 
się ruch partyzancki, odnoszący nawet lokalne sukcesy. To 
zmusiło bolszewików do zainicjowania rokowań z tatarskimi 
liderami. Zakończyły się one proklamacją z 10 stycznia 1922 
roku o poszanowaniu niezależności Krymu, pełnej suweren-
ności w sprawach wewnętrznych i uznaniu języka tatarskiego 
za urzędowy. Administracja miała być pod kontrolą tatarskich 
funkcjonariuszy. Były to wymuszone ustępstwa, które jednak 
doprowadziły do stabilizacji stosunków na półwyspie. Krym 
był wymęczony terrorem i samowolą. Z tego powodu miej-
scowa ludność gotowa była przyjąć nowy porządek.

Jerzy Szahuniewicz 

na się ze stwierdzeniem, że początek wojny domowej dała 
kontrrewolucja, jednak nie było to zgodne z rzeczywistością. 
Nie tylko na Krymie, ale i w innych regionach, bolszewicy 
jako pierwsi stosowali przemoc przy rozwiązaniu kwestii 
ogólnonarodowego ustroju politycznego. W oddziałach for-
mowanych przez bolszewików była oprócz żołnierzy i mary-
narzy niewielka liczba mieszkańców Krymu, którzy zaakcep-
towali ich program. Trudno dziś odpowiedzieć na pytanie, 
czy całość, czy tylko jakąś część. Należy wszakże uwzględnić 
małą popularność tej partii na Krymie do czasów rewolucji. 
W rządzie krymskim zastanawiano się, czy warto posyłać do 
bolszewików komisję w celu stworzenia mieszanej władzy, 
która składałaby się z przedstawicieli Parlamentu, Rady Lu-
dowych Przedstawicieli i bolszewików. Powodem tej decyzji 
były duże ofi ary wśród cywilów. Na początku rokowania były 
pomyślnie. Tymczasem jednak Sewastopol rozmyślał o bez-
pośrednich działaniach i 13–15 stycznia 1918 roku dokonano 
tam zamachu stanu. W efekcie utworzono sowiecką władzę.

W stolicy nowa władza aresztowała członków rządu, 
zaczęły się pierwsze rozstrzelania miejscowej „burżuazji”, 
czyli jeńców z wojsk rządowych i miejskiej samoobrony. 
Naturalnie bolszewicy rozumieli, że dla swego umocnienia 
muszą zlikwidować wszystkich aktywistów i zwolenników 
byłego rządu. Nowa władza obłożyła miejscowych prywat-
nych przedsiębiorców kontrybucjami sięgającymi 10 mln 
rubli. Kwota powyższa nie została zebrana w terminie, co 
przyczyniło się do początku terroru, podczas którego po 
trzech dniach w samym tylko Symferopolu rozstrzelano 170 
cywili. Zabito również eserowców i mienszewików z Rosji, 
którzy znaleźli na Krymie schronienie. 23 lutego 1918 roku 
sewastopolscy marynarze zamordowali w więzieniu Noma-
na Czelebi Dżihaba, a jego ciało wrzucili do morza.

21 marca 1918 roku Sownarkom w Symferopolu zdążył 
proklamować Radziecką Republikę Krymu. Jednak ustawia-
nie sił znów się zmieniło, gdy na początku maja 1918 roku 
armia niemiecka zajęła Krym na podstawie porozumienia 
z Austro-Węgrami z 29 marca 1918 roku, dotyczącego ob-
jęcia kontrolą Ukrainy i południowej Rosji. Wcześniej roz-
brojono Korpus Muzułmański pod dowództwem polskiego 
Tatara, generała Macieja Sulejmana Sulkiewicza. Niemcy 
podjęli próby nawiązania stosunków z Tatarami. Część 
tatarskich działaczy poparła taki rozwój wydarzeń i 16 
maja 1918 roku zorganizowano sesję Kurułtaju pod prze-
wodnictwem Dżafera Sejdameta, który wrócił do Krymu ze 
Stambułu. W wyniku tych wydarzeń 5 czerwca 1918 usta-
nowiono rząd na czele z generałem Sulkiewiczem. W jego 
skład wchodzili przedstawiciele różnych narodowości, lecz 
przetrwał tylko dwa tygodnie ze względu na kontrowersje 
w strategii i ideologii. 19 listopada 1918 roku utworzono 
kolejny gabinet, w którym Sulkiewicz nadal obejmował sta-
nowisko premiera. Znaleźli się w nim ponownie polski Ta-
tar Aleksander Achmatowicz, Rosjanie Nikiforow i Nikitin 
oraz Niemiec Fryman. Ministrem spraw zagranicznych zo-
stał Dżafar Sejdamet, a sekretarzem stanu – Ormianin V. S. 
Nabłandow. Stanowisko ministra rolnictwa objął Krymski 
Tatar Mustafa Kipczacki, oświaty – były senator Czyrykow, 
spraw wojskowych – polski Tatar gen. Aleksander Miłkow-
ski, ministrem aprowizacji został Polak Jan Dąbrowa, dóbr 
państwowych polski Tatar – Aleksander Bohuszewicz.

Rząd za główny cel przyjął obronę niepodległości Kry-
mu i utrzymanie pokoju na półwyspie. Języki rosyjski, 
krymskotatarski i niemiecki zatwierdzono jako ustawowe. 
Przyjęto szereg ustaw administracyjnych, które regulowa-
ły kwestie rolnictwa i praw obywatelskich. Podjęto próby 
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EPOKA DO ROKU 1905
W epoce od Ismaila Beja Gaspyraliego do rewolucji 1905 roku 
nasze przebudzenie i podniesienie polegały na poszukiwa-
niu – przy podporządkowaniu się istniejącej władzy – możli-
wości tworzenia szkół podstawowych i towarzystw pomocy. 
W tym okresie nasza walka była skierowana przeciw zacofa-
niu istniejącemu w naszych stowarzyszeniach. Wówczas naj-
ważniejszym naszym celem było oderwanie ludu od medres 
i przyciągnięcie do świeckich szkół, wyjaśnienie tatarskiemu 
społeczeństwu, że uczęszczanie do szkoły rosyjskiej nie jest 
przeciwne wierze, a wiara nie przeszkadza postępowi. Od 
rosyjskiej władzy oczekiwaliśmy, aby się temu nie przeciw-
stawiała. Działacze tego okresu – to nasi narodowi rewolucjo-
niści, pracujący nad tym, by nasza historia weszła na drogę 
postępu i doskonalenia. 

EPOKA ROKU 1905
Nasza młodzież 1905 roku wyrażała nasze pierwsze zorgani-
zowane, otwarte i zdecydowane wystąpienie przeciw carato-
wi. Była przekonana, że dopóki w Rosji nie powstanie system 
sprawowania rządów oparty na narodzie, system uznający 
wartość prawa, wolności i sprawiedliwości, uciskane ludy nie 
wyzwolą się spod carskiej polityki rusyfi kacji. Dlatego Mehdi-
jew i jego towarzysze stali się tymi rewolucjonistami, którzy 
za podstawę uznali walkę z caratem. 

Oni to, tak jak wierzyli, że obalają carat, tak też naiwnie są-
dzili, że po jego upadku, za pomocą wpływów w lewicowych 
partiach rosyjskich, zdołają wyegzekwować od władzy, któ-
ra nastąpi po caracie, realizację naszych praw narodowych. 
Zarówno z powodu tej tezy, jak i – szczególnie – z powodu 
nieprzygotowania naszych mas, nie byli w stanie oprzeć się 
na naszym tatarskim narodzie. 

Po otwarciu Pierwszej Dumy w roku 1905 spora część 
muzułmańskich deputowanych – w tym także Mehdijew – 
wstąpiła do frakcji muzułmańskiej. Mehdijew został nawet 
jej sekretarzem – mimo tego na Krymie nie powstała partia 
bazująca na masach ludowych. Bez wątpienia część naszej 
ludności była bardzo przychylna i przywiązana do kręgów 
tej młodzieży. Jednakże zainteresowanie to, nie znajdując 
swego spełnienia w organizacji politycznej, nie przeistoczyło 
się w znaczącą siłę. Idea utworzenia postępowej partii mu-
zułmańskiej z programem bliskim rosyjskiemu ugrupowaniu 
liberalnych kadetów, dzięki agitacji Jusufa Akczury posiada-
jąca wśród muzułmanów kazańskich sporo zwolenników, na 
Krymie jednak nie przyjęła formy organizacji politycznej. 

Najważniejszym celem naszej młodzieży roku 1905 było 
zapewnienie naszemu ludowi jak największych praw w oświa-
cie i w kwestii rolnej. Działacze ci, w sprawie upominania 
się o prawa narodowe, autonomię – przynajmniej etniczną 
i cywilizacyjną, w sprawie wyboru muftich i przejęcia fundacji 
– nie mieli jasnego i zdecydowanego programu. Nie zdołali 
przeforsować nawet tych postulatów wobec lewicowych par-
tii rosyjskich, których byli członkami. 

Kryzys 1905 roku nie był na tyle silny, aby zburzyć carat, 
a co dopiero całą Rosję. Narody ciemiężone przez imperium 
nie były w stanie przyjąć zdecydowanej postawy wobec 

Dżafer Sejdamet

WSPOMNIENIA (26)

władz centralnych. Poszczególne narody nie tylko dalekie 
były od stworzenia pomiędzy sobą mocnego porozumienia 
i solidarności, ale nawet nie miały świadomości potrzeby 
wzajemnego zrozumienia się. Zamieszkujący Rosję Tatarzy 
i muzułmanie nie byli na tyle dojrzali, by – pod kątem cy-
wilizacyjnego i politycznego poziomu naszego ludu lub pod 
względem przygotowania naszej inteligencji – odegrać rolę 
na skalę państwa. Dlatego młodzież krymska 1905 roku, tak 
jak wszystkie ciemiężone narody i muzułmanie rosyjscy, wią-
zała oczekiwania odnośnie narodowych praw i możliwości 
z sukcesami rosyjskich partii lewicowych, nie włączyła na-
szych mas w działania polityczne i nie popchnęła ich ku wal-
ce o prawa narodowe. 

MŁODZIEŻ ROKU 1917
Natomiast młodzież roku 1917, poczynając od założonego 
przez nią Stowarzyszenia Ojczyzna (Watan), wszystkie swe 
działania prowadziła na bazie narodowej. Przykładała dużą 
wagę do politycznego zorganizowania narodu. 

W kongresie zwołanym 25 marca 1917 roku (już w czasie 
rewolucji) wzięło udział ponad 1500 delegatów wybranych 
z całego Krymu. Tatarzy krymscy wystąpili z jednym progra-
mem – narodowym i politycznym. Podjęli wówczas decyzję 
o konieczności zapewnienia narodowej i cywilnej autonomii 
oraz, aby cały nasz los był broniony przez Centralny Komitet 
Wykonawczy Muzułmanów Krymskich. 

W ten sposób, opierając się na narodzie, nasza młodzież 
1917 roku, która zajęła się kwestią praw politycznych i naro-
dowych, już przy pierwszej okazji na forum historii wysunę-
ła Tatarów krymskich jako byt polityczny i doprowadziła do 
tego, że naród uwierzył, że poprzez swoją jedność, dojrza-
łość, wytrwałość i ofi arność osiągnie cele i prawa niezbędne 
dla samostanowienia. 

Na każdym etapie rewolucji rosyjskiej, w czasie wszystkich 
politycznych zaburzeń, przez które przeszedł Krym, fakt, że 
Tatarzy krymscy trwali jako całość, bez dzielenia się na frak-
cje, jest naturalnym i pozytywnym rezultatem tego początku. 

Wraz z dojściem bolszewików do władzy, w rozpoczyna-
jącym się w Rosji rozpadzie, wysiłki Tatarów krymskich, aby 
wziąć w swe ręce los Krymu, i w tym celu podjęcie decy-
zji zwołania Kurułtaju, szczery udział całej naszej ludności 
w tych wyborach i gotowość przelania krwi dla ochrony tej 
idei były plonem tego, że nasza ówczesna młodzież zapra-
gnęła wszystkimi siłami wraz z całym narodem bronić praw 
narodowych. 

RUCH KURUŁTAJOWY
Narodowy charakter naszej polityki stał się tym czynnikiem, 
dla którego zdecydowaliśmy Kurułtaj zorganizować w Bak-
czysaraju, a ofi cjalnie otwarcie zrobić w w pałacu chanów, 
Chansaraju, w słynnej historycznej sali dywanowej1. 

1 W celu naukowego ustalenia, czy Chansaraj jest na to zebranie odpo-
wiedni, utworzono komisję złożoną z Husejina Badaninskiego, Abi-
jewa i Hattatowa wraz z – jeśli się nie mylę – Fominem, członkiem 
Akademii Architektury. Komisja zadecydowała jednogłośnie, że obra-
dy mogą odbyć się w Chansaraju. 
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sałem, po czym wszyscy złożyliśmy podpisy. 
Rano 26 listopada (9 grudnia) całe miasto było udekoro-

wane sztandarami. Było zimno, bezwietrznie, padał śnieg. 
W kafanach przy głównej ulicy miasta było pełno ludzi, wszę-
dzie rozprawiano o „sprawie narodowej” i polityce. Ponieważ 
zdecydowane było, że Kurułtaj zbierze się po modlitwie po-
łudniowej, Wielki Meczet Chański3, znajdujący się po sąsiedz-
ku, był w tym dniu przepełniony jak nigdy, nawet w święta.

Dziedziniec Chansaraju wypełniał się ludźmi. Ze swymi or-
kiestrami przyszło też pieszo kilkuset naszych kawalerzystów 
stacjonujących w Bakczysaraju. Ustawili się w dwóch rzędach 
od bramy aż do sali dywanu4 w pałacu. W tym dniu dowo-
dzenie na czas defi lady przekazałem naszemu przyjacielowi 
Rustemowi Parpetowowi. On również, wraz z pozostałymi 
naszymi ofi cerami, znajdował się pośród żołnierzy. Po modli-
twie, gdy wszyscy deputowani przechodzili do sali dywanu, 
orkiestra z entuzjazmem zagrała marsz Ant etkmen (Przysię-
gam) Czelebiego Dżihana. 

Kiedy wszyscy zajęli miejsca, Czelebi Dżihan jako prze-
wodniczący Komitetu Wykonawczego Muzułmanów Krymu 
wygłosił przygotowaną przez nas mowę inauguracyjną i za-
proponował, by tymczasowe przewodnictwo obrad objął 
najstarszy deputowany. Po przyjęciu tej propozycji Hadży Ali 
Efendi ze wsi Kapyshor objął przewodnictwo i prowadził je aż 
do wyboru prezydium. 

Do prezydium wybrani zostali większością głosów: Czelebi 
Dżihan, Abdulhalim Hilmi, Hadży Bedrettin, Szefi ka Gaspyra-
ly Hanym i ja. Złożyliśmy krótkie podziękowania Kurułtajowi 
za okazaną nam przychylność, poinformowaliśmy, że obrady 
w sali dywanu zostały zakończone i że prace będą kontynu-
owane w sali urzędu miejskiego. Następnie zamknęliśmy ob-
rady. 

Prezydium Kurułtaju na dziedzińcu Chansaraju przyjęło 
gratulacje i życzenia od przybyłych delegacji Rosjan, Ukra-
ińców i Żydów. Ujrzenie delegacji przybyłej z Kijowa, którą 
wysłała Rada Ukraińska, wszystkich nas, a szczególnie mnie, 
uradowało. Jeszcze bardziej wzmógł się szacunek i przyjaźń, 
którą żywiłem wobec Ukraińców, a szczególnie wobec prof. 
Hruszewskiego. 

Po gratulacjach od delegacji przybyłych z różnych stron 
Krymu, nasi żołnierze, przy dźwiękach muzyki marszowej, ze 

3 Meczet Chański, zwany też Wielkim Meczetem, dzieło perskiego ar-
chitekta Omara, powstał w latach 1740–1763 (przyp. tłum.).

4 Dywan, dawna rada chańska (przyp. tłum.). 

Lud nasz, który w wyniku 134-letniej 
niewoli zapomniał był o swej historii i nie-
podległości, po krótkim okresie przygo-
towań politycznych włączył się w walkę 
o prawo decydowania o własnym losie – 
samo to było tematem godnym analizy. 
Od efektu rozkładu rządów w Rosji waż-
niejsze może jednak jest to, że zadziałał 
wpływ młodzieży krymskiej, która uznała 
walkę o prawa narodowe za ważniejszą od 
kwestii społecznych i ekonomicznych. 

W związku z tym do Kurułtaju wybrano 
bardzo niewielu deputowanych spośród 
socjalistów, którzy na pierwszy plan wysu-
wali zagadnienia ekonomiczne, i konser-
watystów, uznających za rzecz najważniej-
szą ochronę w życiu społecznym tradycji 
i naszej swoistości. Duża większość zdo-
byli rewolucyjni narodowcy. Wśród 75 
członków Kurułtaju było pięć kobiet, 8–9 
prawicowców, 10–11 lewicowców. Ponieważ między sobą, ze 
względu na swe poglądy i cele, też nie współdziałali, kon-
serwatyści w zagadnieniach ekonomicznych, a lewicowcy 
w kwestiach rewolucyjnych szli razem z nami. Wynikało to 
z tego, że dużej części naszego narodu zdołaliśmy przyswoić 
ideę rewolucji i myśl, że bez możliwości samostanowienia nie 
da się osiągnąć istotnego i prawdziwego rozwoju. 

Tak, jak wybory do Kurułtaju wywołały na całym półwy-
spie wyjątkowy narodowy entuzjazm, tak i otwarcie Kuruł-
taju żywo zainteresowało wszystkich Tatarów krymskich. 
Zwołanie Kurułtaju było zdecydowane na dzień 24 listopada 
(7 grudnia) 1917 r., jednak ponieważ w niektórych regionach 
wybory trochę się opóźniły i z powodu burz deputowani nie 
przybyli na czas do Bakczysaraju, Kurułtaj został otwarty 26 
listopada (9 grudnia). Już od 20 listopada wygląd miasta się 
zmienił. W Bakczysaraju zebrały się setki gości ze wszystkich 
stron Krymu. Hotele, gospody, kafany były pełne, wiele pry-
watnych domów przyjęło gości. 

Dla Czelebiego Dżihana, mnie, Dżafera Ablajewa, Sabrie-
go Ajwazowa, Emira Hasana Adamanowa i jeszcze kilku to-
warzyszy przygotowano pokoje po lewej stronie wejścia do 
Chansaraju. Posiłki jedliśmy albo w restauracji hotelu Petro-
grad, albo u słynnego starego sprzedawcy kebabu w dziel-
nicy Tuzpazary2, bądź też w domach niektórych towarzyszy. 
Z powodu opóźnienia Kurułtaju Czelebi Dżihan podjął decy-
zję powrotu do Akmesdżit, dlatego – zanim wyruszył w po-
wrót – napisaliśmy wspólnie przemówienie na inaugurację 
Kurułtaju i ostatecznie ustaliliśmy nasze poglądy oraz decy-
zje odnośnie projektu konstytucji. 

Po wyjeździe Czelebiego Dżihana odbyłem rozmowę z Ha-
sanem Sabrim i Dżaferem Ablajewem, po czym wczesną nocą 
zamknąłem się w pokoju i do późna pisałem uzasadnienie dla 
projektu konstytucji i formowałem ostateczny kształt artyku-
łów. Ponieważ w dzień sytuacja zmuszała mnie do odbywania 
rozmów z przybywającymi z różnych stron ludźmi oraz zaj-
mowania się szeregiem prac przygotowawczych, w dzień nie 
miałem możliwości skoncentrowania się na pisaniu. W nocy 
23 listopada (6 grudnia) wreszcie ustaliłem ostateczną wersję 
projektu. 24 listopada (7 grudnia) rano odczytałem ją Cze-
lebiemu Dżihanowi. Po jego akceptacji zawołałem Dżafera 
Ablajewa i Hasana Sabriego, zapoznałem ich z tym, co napi-

2 Tuzpazary – Targ Solny. Na Krymie znajduje się wiele słonych jezior; 
produkcja soli była jedną ze znaczących dziedzin gospodarki półwy-
spu (przyp. tłum.).

Jałta na starej pocztówce.
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zmarzłbyś i nie bolałoby cię gardło [...]”. Ojcowską miłość 
zawsze odczuwałem jako największe szczęście. Ale w owej 
chwili jego spojrzenie, to, że tak bardzo o mnie myślał, tak 
wielce mnie wzruszyło, że oczy zaszły mi łzami i z czcią oraz 
miłością ucałowałem ojcowską rękę. Na zawsze zapamięta-
łem tę chwilę szczęścia. 

Po przemówieniu wszyscy zebrani zaśpiewali marsz Ant 
Etkmen. Nasi żołnierze, grając także ten marsz, pomaszero-
wali do miasta, a stamtąd do koszar. Ludzie poszli za żoł-
nierzami. My zaś, wszyscy deputowani i przybyłe delegacje, 
poszliśmy na uroczystą herbatę, zorganizowaną przez urząd 
miasta Bakczysaraju. W czasie herbaty, potem w czasie kola-
cji i jeszcze później, do głębokiej nocy, rozmawialiśmy o sy-
tuacji w Rosji i o wzmacniającym się ruchu narodowym na 
Ukrainie. Opowiadano, jak to bolszewicy w naszym kraju, 
a szczególnie w Akjar, po zwierzęcemu traktują białogwar-
dyjskich ofi cerów i jak cały kraj cierpi bolszewickie ekscesy. 
Wszyscy uznaliśmy za konieczne, aby obrady Kurułtaju za-
kończyć tak szybko, jak to jest możliwe. Mimo to Kurułtaj 
trwał do 13 (26) grudnia. 

Zanim dokonam analizy dyskusji na Kurułtaju, chcę wspo-
mnieć o młodzieży z Bakczysaraju, która pięknie odegrała 
dedykowaną członkom Kurułtaju sztukę pt. „Kyrym Gerej”, 
napisaną przez naszego towarzysza Osmana Alczoraklego. 
Młodzi aktorzy grali w sali magistratu, w grę włożyli wiele za-
angażowania. Sztuka bardzo nas wzruszyła, wszyscy gorąco, 
szczerze i długo oklaskiwali aktorów i autora. 

DYSKUSJE NAD KONSTYTUCJĄ
Kurułtaj, który zebrał się 26 listopada (9 grudnia) po wyborze 
sekretariatu w osobach Ismaila Lemanowa, Alego Badanin-
skiego, Halila Czapczakczego i Jakuba Kemala, rozpoczął dys-
kusję nad poszczególnymi artykułami projektu konstytucji.

Dyskusje nad par. 18 projektu, mówiącym o zrównaniu 
praw kobiet i mężczyzn, par. 12 – o Zgromadzeniu Ustawo-
dawczym, par. 13, uznającym zasadę, że odnoszące się do 
życia państwowego prawodawstwo ekonomiczne, majątkowe 
i polityczne, kwestia rolna i stosunki narodowościowe okre-
śla również Zgromadzenie Ustawodawcze, a szczególnie nad 
par. 16, mówiącym, że wolności osobiste, w tym zamiesz-
kanie, wolność słowa, sumienia, prawodawstwo dotyczące 

zawierania kontraktów, wolność zgroma-
dzeń, prasy, prawo strajku i bezpieczeń-
stwo publiczne oraz prawa narodowe 
i polityczne mniejszości narodowych będą 
określone dopiero wraz z ustanowieniem 
Republiki Ludowej, i proklamującym usta-
nowienie Republiki Ludowej Krymu, były 
bardzo burzliwe i długie. 

W debatach na Kurułtaju Czelebi Dżi-
han i ja codziennie po kilka razy zabie-
raliśmy głos, odpowiadaliśmy na głosy 
sprzeciwu, z zaangażowaniem broniliśmy 
projektu. Czelebi Dżihan przeprowadził 
nadzwyczaj ważną analizę – opierając 
się na islamskich dogmatach i hadisach 
dowiódł, że religia dozwala, by kobiety 
miały takie same prawa jak mężczyźni, 
nawet w kwestiach spadkowych. Według 
mnie ani przedtem, ani później w świecie 
islamu nie pojawił się żaden uczony, który 
umiałby z taką mocą i powagą, jak Czelebi 
Dżihan, bronić idei ewolucji ducha religii 

sztandarem na przedzie zrobili defi ladę. W owej owacja kilku 
tysięcy ludzi zgromadzonych wówczas w Chansaraju i jego 
sąsiedztwie wypełniła całą przestrzeń.

Towarzysze zaproponowali, abym podziękował naszemu 
ludowi, żołnierzom i przybyłym delegacjom, i jednocześnie 
wyjaśnił sens i wagę dzisiejszego dnia. Aby ludzie zgroma-
dzeni na dziedzińcu Chansaraju i poza nim mogli mnie usły-
szeć, wyszedłem na postawiony przed bramą stolik i opowie-
działem o entuzjazmie, jaki w naszych duszach wywołał ten 
wielki dzień naszej historii i naszego życia. Śnieg padał wiel-
kimi płatkami. Przemawiałem ponad pół godziny. Sejt Dżelil 
Hattat zauważył, że nie mam na nogach kaloszy – znalazł 
skądś parę i usiłował mi założyć. Ani na chwilę nie przerwa-
łem przemówienia, ale wzruszył mnie bardzo jego gest, nigdy 
go nie zapomnę. 

Do mowy na otwarcie Kurułtaju z ostrożności włączyliśmy 
passus: „[…] skupić się wokół politycznej historii ojczyzny!”. 
Nie mówiliśmy: „Przejmujemy we własne ręce los ojczyzny”. 
To zagadnienie rozwiązaliśmy wstawiając do projektu kon-
stytucji artykuł mówiący, że dla ostatecznego rozwiązania 
problemu przyszłości Krymu zbierze się parlament reprezen-
tujący wszystkie narody Krymu. Mimo to, ciężar realizacji 
tego celu miał się oprzeć na wierze i ofi arności naszego ludu. 
Dlatego zachodziła potrzeba, abyśmy tłumaczyli ludziom, że 
Kurułtaj nie tylko organizuje narodową autonomię, ale i od-
grywa największą i najwznioślejszą rolę w określeniu kwestii 
całego losu Krymu. Należało także poinformować o przygo-
towywanym projekcie konstytucji. 

Tak więc entuzjazm owego dnia, waga poruszanych spraw, 
to, że nasz lud pod padającym śniegiem w najwyższym sku-
pieniu słuchał mych słów i wyrażał swoje uczucia gromkimi 
oklaskami – wszystko to sprawiło, że przedłużyłem mowę do 
prawie godziny. Uprzednio już kilka razy wygłaszałem długie 
i podniosłe mowy na dziedzińcu Chansaraju, jednak żadna 
z nich nie usatysfakcjonowała mnie, towarzyszy i ludu tak, 
jak mowa owego dnia. Gdy skończyłem i zeskoczyłem ze 
stołu, dr Halil Czapczakczy pogratulował mi. Również Sabri, 
Czelebi Dżihan wraz z innymi kolegami i znajdującymi się bli-
sko mnie słuchaczami przekazali mi entuzjastyczne wyrazy 
uznania. 

Nadszedł też ojciec, uścisnął mnie, ucałował i powiedział: 
„Gdybyś był w czasie przemówienia napił się herbaty, nie 

Kamienista krymska plaża.
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i właściwie zlikwidowali całą rewolucję i wolności, które przy-
niosła, chociaż ustanowili straszną dyktaturę, wszędzie usta-
nawiali komisje nadzwyczajne, komitety rewolucyjne i terror 
osiągający ekstremalne rozmiary, nasi lewicowcy w dalszym 
ciągu mieli nadzieję, że wraz z zebraniem się rosyjskiego 
Zgromadzenia Ustawodawczego, rewolucjoniści ustanowią 
umiarkowane i demokratyczne państwo. 

Podstawowa rozbieżność między lewicą a nami wynikała 
z naszej decyzji rezygnacji z postawy pokolenia młodzieży 
roku 1905, postawy polegającej na szukaniu oparcia w rosyj-
skich partiach rewolucyjnych i nacisku na jedynie obronę praw 
kulturalnych i ekonomicznych, i – przejściu do oparcia się o na-
ród i wysunięciu na plan pierwszy naszych praw narodowych. 

Nasi lewicowcy byli pod wpływem rosyjskiej fi lozofi i re-
wolucyjnej i rosyjskich partii, których byli członkami. My 
natomiast – czerpaliśmy natchnienie z naszej historii, kul-
tury, naszych narodowych tragedii i z ożywającej w Turcji 
ideologii panturkizmu. W działaniach rewolucyjnych, których 
powinien był dokonać nasz naród w życiu społecznym, my 
byliśmy prawdopodobnie bardziej zaawansowani od naszej 
lewicy. Pod tym względem nie było między nami a lewicą 
sprzeczności, pod tym względem doceniała nas i kochała. 
W tych kwestiach to tatarscy reakcjoniści i konserwatyści usi-
łowali nam zaszkodzić. 

REAKCJONIŚCI
Ta grupa, przywiązana do tradycji bardziej niż do religii, bez-
litośni „fanatycy obyczaju”, od pierwszego dnia rewolucji 
rozpoczęła z nami walkę. Chociaż w Kurułtaju było ich nie-
wielu, dręczyli nas całymi dniami. Wciąż się nimi zajmowali-
śmy, albowiem nie mogliśmy pozostawić ich bez odpowiedzi. 
Z trybuny Kurułtaju za pomocą swych przemówień usiłowali 
zwieść lud. Usiłowali dyskutować, oprócz zagadnienia rów-
ności praw kobiet, takie tematy, jak kompetencje wydziału 
spraw religijnych, reforma medres, sposób nauczania religii 
w szkole, i uchwalać ustawy tych tematów dotyczące. 

PRZYJĘCIE KONSTYTUCJI
Wbrew ostrym wypadom zarówno ze strony lewicowców, jak 
i prawicowców 13 grudnia (26 grudnia) 1917 r. Kurułtaj, po 
dyskusji nad poszczególnymi artykułami i po głosowaniu od-
dzielnie każdego artykułu, przyjął konstytucję składającą się 
z 18 artykułów i podjął decyzję o swej rocznej działalności 
w charakterze parlamentu. 

Z analizy konstytucji wynika, że nad wpływem rewolucji 
rosyjskiej dominuje w niej wpływ rewolucji francuskiej, a nad 
pogmatwaną rosyjską myślą fi lozofi czną – turecka tradycja 
państwowa. 

W naszej konstytucji, bardziej niż idea wolności i rewolu-
cja społeczna, wyczuwalny jest duch prawdziwej demokracji. 
W tym historycznym dokumencie jasno widać wpływy trady-
cji państwowej wszystkich ludów tureckich. 

Skoro Kurułtaj podjął decyzję o kontynuacji swych prac już 
jako parlament, do prezydium zostali wybrani: Hasan Sabri 
Ajwaz, Dżafer Ablajew, Abdulhakim Hilmi, a do sekretariatu 
Ali Badaninski i Sejt Omer Tarakczy. 

Na zebraniu w owym dniu misja utworzenia rządu dużą 
większością głosów została powierzona Czelebiemu Dżiha-
nowi. 

 Dżafer Sejdamet 
Tłumaczenie z jęz. tureckiego: Antoni Sarkady 

islamskiej w każdej sferze, opierając się na tekstach religij-
nych i komentarzach koranicznych. 

Czelebi Dżihan wyjaśnił, że ograniczenia, nakazy i zakazy 
istniejące w islamie zawsze były ukierunkowane na ewolucję, 
miały na celu wzmocnienie i podniesienie jednostki i społecz-
ności materialnie i duchowo. Czelebi Dżihan przypomniał, że 
po epoce przedislamskiej, która nie dawała kobiecie żadnych 
praw, nawet prawa do życia, islam dał jej prawa i otwarł dro-
gę do korzystania z nich. Dalej – wyjaśnił, że ostre warunki, 
które islam nałożył na instytucję wielożeństwa, były uzasad-
nione tym, by nie dopuścić do tego, żeby społeczeństwo zbyt 
chętnie korzystało z tej instytucji. Dalej – zwrócił uwagę na 
instytucje jałmużny i dziesięciny, dla których nie było usta-
lonej górnej granicy, była natomiast – dolna, celem zaś było 
wzmocnienie w społeczności prawa i solidarności – wszystkie 
te tłumaczenia Czelebiego Dżihana wywarły nadzwyczajny 
efekt na uczestnikach. Mimo to prawicowcy nie zrezygnowali 
z silnych sprzeciwów i przedłużyli dyskusje. 

Aby przeciąć tę zbyt gorącą i długą polemikę, również ja 
przeprowadziłem obronę zasady równości praw kobiet pod 
względem politycznym i społecznym. 

SPORY Z NASZĄ LEWICĄ
Najgorętszy spór z lewicą mieliśmy przy omawianiu arty-
kułów dotyczących utworzenia naszego narodowego rzą-
du, zwołania Kurułtaju (Zgromadzenia Ustawodawczego), 
a szczególnie natychmiastowego ogłoszenia Krymskiej Repu-
bliki Ludowej. 

Lewicowcy upierali się, że należałoby zwołać nasze krym-
skie Zgromadzenie Ustawodawcze dopiero po tym, jak ro-
syjskie Zgromadzenie Ustawodawcze ogłosi powstanie 
Federacji Rosyjskiej. My natomiast twierdziliśmy, że bolsze-
wicy wbrew swym tezom nie zezwolą zebrać się krymskiemu 
Zgromadzeniu Ustawodawczemu. Gdyby zezwolili, krymskie 
Zgromadzenie Ustawodawcze powinno byłoby mieć prawo 
do pełnego decydowania o samostanowieniu Krymian. 

Wraz z zwołaniem rosyjskiego Zgromadzenia Ustawodaw-
czego w Rosji, bolszewizm nie miał się skończyć. Na Krymie 
anarchia podnosiła głowę. Trzeba było, aby wszyscy Krymia-
nie zjednoczyli się dokoła prawomocnej centralnej instytucji 
i natychmiast zapewnili ojczyźnie bezpieczeństwo.

Naszym celem było, na ile to możliwe, zerwać z rosyjskim 
centralizmem i zapanować nad losem naszej ojczyzny. Nato-
miast nasza lewica nade wszystko uznawała priorytet tenden-
cji rewolucyjnej i przywiązanie do rosyjskich rewolucjonistów. 

My ufaliśmy trendom niepodległościowym pośród naro-
dów w Rosji i i przyjmowaliśmy zasadę rozwiązania problemu 
naszej przyszłości w połączeniu z tą tendencją. Uznawaliśmy, 
że trzeba podążać drogą nakreśloną przez kijowski Kongres 
Federalistów, uważaliśmy, że tylko w ten sposób zwyciężymy 
w sprawie narodowej i ojczyźnianej. Natomiast lewicowcy, 
przykładając wagę do ochrony rewolucji i możliwości ekono-
micznych, uważali za konieczne i niezbędne, by nie zrywać 
z rosyjskim przywództwem. 

Uważaliśmy, że naszą narodową powinnością jest zasto-
sować decyzje rosyjskich Tatarów i muzułmanów do naszego 
ogólnego frontu. Uznawaliśmy za konieczne, aby nie zba-
czać od idei federacji, podjętej przez moskiewski Kongres 
Muzułmanów. Natomiast nasza lewica, pod wpływem rosyj-
skich rewolucjonistów obawiając się, że takie postępowanie 
stworzy dla rewolucji niebezpieczeństwo, nie chciała pójść 
z nami w tym kierunku bez decyzji centrum. Chociaż bolsze-
wicy mieli w rękach Piotrogród i Moskwę, chociaż zniszczyli 
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