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umiejętność wykonywania modlitwy, zdobywały wiedzę na 
temat zasad islamu.

starając się chronić uczniów, nauczycieli i rodziców, Naj-
wyższe kolegium Muzułmańskie Mzr w rP oraz gminy wy-
znaniowe postanowiły nie organizować tradycyjnego zakoń-
czenia roku szkolnego 2019/2020 z uroczystym wręczeniem 
dyplomów i nagród. Wyjątkowo każdy uczeń otrzymał nada-
ne pocztą świadectwo oraz kartę podarunkową ufundowaną 
przez Muftiego rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miśkiewi-
cza, przewodniczącego NkM Mzr w rP.

dziękujemy naszym wspaniałym uczniom, rodzicom oraz 
nauczycielom za wytrwałą pracę i zaangażowanie. Mamy 
nadzieję, że tegoroczne wakacje będą udane, a uczniowie 
powrócą we wrześniu zdrowi, wypoczęci, pełni zapału do po-
głębiania i utrwalania zdobytej wiedzy religijnej.

dagmara sulkiewicz 

Dagmara Sulkiewicz

ZakońcZenie nauki religii
W ostatnich miesiącach wszyscy musieliśmy zmierzyć się 
z epidemią, która objęła Polskę oraz większość krajów świa-
ta. z dnia na dzień, w związku ze stanem zagrożenia epi-
demicznego, zmieniła się cała nasza edukacja. Nic nie było 
normalne, większość z nas uczyła się nowych form i metod 
pracy oraz współdziałania. 

W tych trudnych tygodniach zespół nauczycieli prowadzą-
cych naukę religii przy Muzułmańskiej gminie Wyznaniowej 
w Białymstoku oraz przy Muzułmańskiej gminie Wyznanio-
wej w Bohonikach kontynuował nauczanie i prowadzenie 
zajęć w formie zdalnej. Przy Muzułmańskiej gminie Wyzna-
niowej Mzr w Białymstoku religii muzułmańskiej nauczali: 
imam Mirzogolib radzhabaliev, imam ramil khayrov, dag-
mara sulkiewicz i elmira eminova, a przy Muzułmańskiej 
gminie Wyznaniowej Mzr Bohoniki zajęcia prowadził imam 
aleksander Bazarewicz. dzieci uczyły się alfabetu arabskie-
go, łączenia liter, doskonaliły czytanie koranu, opanowywały 

konkurencjach rywalizowały dzieci oraz zawodnicy w marszu 
Nordic Walking. 

setki osób zwiedzało zabytkowy cmentarz tatarski. W tym 
roku otwarta została wystawa poświęcona tatarskiemu rodo-
wi Okmińskich, z wykorzystaniem wspomnień i pamiątek 
rodowych iwony Okmińskiej-kolasy. Przeprowadzone zostały 
warsztaty genealogiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
„Jak szukać swoich przodków” oraz odczytywanie nagrobków 
na tatarskiej nekropolii. zainteresowaniem cieszyła się gra 
terenowa na orientację „Poszukiwanie tatarskiego skarbu ii”, 
którą wygrała drużyna Miśki ze studzianki. atrakcje utrzyma-
nych w duchu historii, tradycji i zabawy przyciągnęły sporo 
chętnych. Muzeum Wsi Podlaskiej otworzyło swoje drzwi dla 
zwiedzających, a zainteresowanych nie brakowało. W trakcie 
spotkania możne było postrzelać z łuku i pojeździć konno.

Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu starostwa Powiato-
wego w Białej Podlaskiej i Urzędu gminy w Łomazach w ra-
mach zadania zleconego. działania wsparli OsP studzianka, 
przedsiębiorcy ŁUkas Organizator Wydarzeń, agnieszka oraz 
Marek Wilbik ze studzianki. Nagrody przekazał także robert 
Pasko. Wielkie podziękowania należą się mieszkańcom stu-
dzianki za organizację i poświęcony czas.

Łukasz Węda 

Łukasz Węda

TaTarsko i regionalnie  
w sTudZiance
Miejscowość studzianka to dawna osada tatarska i była pa-
rafia muzułmańska. do roku 1915 funkcjonował tutaj meczet. 
Tatarzy pozostawili po sobie wiele śladów m.in unikatowy 
cmentarz muzułmański (mizar), dokumenty i nazwy miej-
scowe. do dnia dzisiejszego mieszkają tu potomkowie tego 
walecznego ludu. Pamięć o naszych przodkach nie zanika, 
czego dowodem są liczne inicjatywy mieszkańców miejsco-
wości, chociażby coroczna akcja opieki i pielęgnacji mizaru.

stowarzyszenie rozwoju Miejscowości studzianka i wła-
dze powiatu bialskiego gminy Łomazy po raz dwunasty zorga-
nizowały „spotkanie z kulturą Tatarską i regionalną”, które 
odbyło się w dniach 3–5 lipca 2020 roku w świetlicy w stu-
dziance oraz na terenie dookolnym. Mieszkańcy regionu po 
raz kolejny mieli okazję spotkać się z potomkami Tatarów. 
do studzianki przyjechała kilkunastoosobowa grupa przed-
stawicieli społeczności tatarskiej z Białegostoku i okolic, aby 
wspólnie z nami uczestniczyć w wydarzeniu. Tradycyjnie od-
były się warsztaty łucznictwa tradycyjnego, kuchni tatarskiej 
i zmagania sportowe rodzin – Xii Tatarski Turniej rodzinny. 
drużyny rywalizowały w rzucie strzałą i podkową, strzelaniu 
z łuku oraz slalomie Tatara. Jedną z atrakcji był nocny spływ 
kajakowy rzeką zielawą. Jak co roku do studzianki przyjechali 
zawodnicy na bieg śladami ziem należących niegdyś do spo-
łeczności tatarskiej, czyli tzw. Tatarska Piątka, która z roku 
na rok gromadzi coraz więcej uczestników. W pozostałych 
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Muzułmański Cmentarz Tatarski w zastawku po uprząt-
nięciu terenu ponownie zachwyca swoim klimatem wraz 
z ogrodzeniem wybudowanym jesienią 2018 roku i na-
grobkami odrestaurowanymi w roku 2019. zakres prac po-
rządkowych był uzgodniony pomiędzy muftim Tomaszem 
Miśkiewiczem a Łukaszem Wędą. Całe działanie zostało sfi-
nansowane ze środków Najwyższego kolegium Muzułmań-
skiego Mzr w rP.

(redakcja) 

PorZądki na miZarZe
W dniach 6–10 lipca 2020 roku odbywało się porządkowanie 
i sprzątanie terenu Muzułmańskiego Cmentarza Tatarskie-
go w zastawku k. Terespola. W ramach prac wykonano: ko-
szenie traw, zebranie gałęzi, wycinanie samosiejek i niskich 
krzewów, wyrywanie zieleni narastającej wokół nagrobków, 
oczyszczanie kostki granitowej przed wejściem na teren 
cmentarza z trawy i porostów oraz porządkowanie terenu 
wokół mizaru. Prace były wykonywane pod okiem Łukasza 
Wędy, długoletniego lokalnego organizatora i animatora 
społecznej opieki nad cmentarzem tatarskim w studziance.

khayrova i tylko najodważniejsze uczestniczyły w lekcjach.  
 Uważam, że na pewno należy zachować ostrożność, ale też 
w granicach rozsądku. dlatego napisałam kilka projektów 
na dofinansowanie, aby w stosownym czasie zabrać się do 
działania. Niestety, najciekawsze, dofinansowane z MsWia 
przedsięwzięcie, „Tatarskie święto wiosny Navruz” w maju 
w Bohonikach, nie doszło do skutku, ponieważ zgromadzi-
łoby zbyt wiele osób. za duża odpowiedzialność i stacja 
sanitarno-epidemiologiczna miała przeciwwskazania. Oby 
tylko w przyszłym roku nic już nie stanęło na przeszkodzie. 

 dwa granty z Fundacji sokólski Fundusz lokalny otrzy-
mał związek Tatarów rP Oddział Bohoniki i od sierpnia 
zabieramy się do pracy. Jeden, już po raz czwarty, dostała 
grupa Nieformalna „Trzy kobiety aktywne” na kontynuację 

Lila Asanowicz

sokółka – co było i będZie…
7 lipca 2020 roku delegacja Mu-
zułmańskiej gminy Wyznaniowej 
Mzr Bohoniki i związku Tatarów 
rP Oddział Bohoniki uczestniczy-
ła w otwarciu wystawy „skarbnica 
buddyzmu mongolskiego” w Mu-
zeum azji i Pacyfiku w Warszawie. 
zorganizowano ją z okazji 70. rocz-
nicy nawiązania stosunków dyplo-
matycznych przy współpracy z am-
basadą rP w Mongolii, ambasadą 
Mongolii w Polsce oraz klasztorem-
-Muzeum Czojdżin-lamy w Ułan Ba-
tor. zaproszenie otrzymaliśmy od 
Wicemarszałek sejmu rP Małgorza-
ty gosiewskiej. Transport mieliśmy 
dzięki uprzejmości starosty sokól-
skiego Piotra rećki. 

Wystawa jest finałem projek-
tu prowadzonego w Muzeum azji 
i Pacyfiku w roku 2019 wraz ze 
studentami akademii sztuk Pięk-
nych. Prezentowane są na niej pary 
obiektów: obiekt muzealny i dzieło 
współczesne, które pozostają ze 
sobą w szczególnej relacji”. Byłam pod wrażeniem. Wszyst-
kie ekspozycje obejrzeliśmy z wielkim zainteresowaniem, 
bo każda kolejna była ciekawsza od poprzedniej. skosz-
towaliśmy też potraw kuchni mongolskiej: było ich sporo, 
a wszystkie smaczne, oryginalnie przyrządzone i pięknie po-
dane. Pełni wrażeń wróciliśmy do sokółki.

Połowa roku już za nami. Te ostatnie miesiące z powodu 
pandemii koronawirusa wszystkim dały się we znaki. Minęły 
co prawda najgorsze chwile paniki i pomału wracamy do co-
dzienności, ale jeszcze część społeczeństwa jest nastawiona 
sceptycznie i nie daje namówić się na wyjście z domu. Widać 
to było podczas Ramadan Bajramu oraz na modlitwach piąt-
kowych w meczecie w Bohonikach. W sokółce prowadzona 
jest nauka religii dla osób starszych przez imama ramila 

sokólskie Tatarki na warszawskiej wystawie.
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nauki kaligrafii – zainteresowanie tematem jest rzeczywi-
ście duże. drugi projekt, „Tatarskie ślady w wielokulturowej 
sokółce i okolicy”, to wizyty w muzeum (dział tatarski), 
Centrum kultury Tatarskiej w suchowoli, kruszyniany (kon-
cert niepodległości) oraz warsztaty kuchni tatarskiej. zapra-

szamy wszystkich zainteresowanych – działamy od sierpnia 
do października.

Tymczasem przed nami zaś Kurban Bajram i mamy na-
dzieję, że nie zabraknie tradycyjnej modlitwy w meczecie. 
zatem do zobaczenia niebawem.

Tekst i fot. lila asanowicz 

zułmańskim Mzr w rP z przedstawicielami Fundacji dzie-
dzictwa kulturowego oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
zabytków. Omówiono wówczas sprawę prac konserwacyj-
nych, które odbędą się jesienią br., oraz ich podziału na etapy 
(część prac zostałaby wykonana w tym roku, a część w przy-
szłym).

zakres prac jest bardzo szeroki, obejmuje bowiem zdję-
cie 10-centymetrowej warstwy wierzchniej w celu wykonania 
badania georadarem i wykrycia nagrobków, które znajdują 
się pod ziemią, odkopanie ich, wypoziomowanie oraz kon-
serwację, a następnie wpisanie do rejestru zabytków. Padła 
również propozycja wyodrębnienia z całości cmentarza czę-
ści zabytkowej dla lepszej ochrony historycznych nagrobków. 
Udano się także na starszy, nieczynny już bohonicki mizar, 
znajdujący się nieopodal meczetu. i tutaj padła propozycja 
przebadania terenu georadarem w celu odkrycia pozostałych 
nagrobków.

(redakcja) 

roZmowy o bohonickim miZarZe
16 lipca 2020 roku Mufti rzeczypospolitej Polskiej Tomasz 
Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego kolegium Muzuł-
mańskiego Mzr w rP, spotkał się w Wojewódzkim Urzędzie 
Ochrony zabytków w Białymstoku z prof. Małgorzatą dajno-
wicz – Podlaskim Wojewódzkim konserwatorem zabytków. 
W rozmowie poruszono wiele kwestii dotyczących mizaru 
w Bohonikach, m.in. nadchodzących prac konserwacyjnych 
nagrobków, wpisania ogrodzenia i nagrobków do rejestru 
zabytków oraz wpisania do rejestru zabytków drugiego nie-
czynnego bohonickiego mizaru. W spotkaniu uczestniczyli 
również: Maciej szczęsnowicz – przewodniczący Muzułmań-
skiej gminy Wyznaniowej Mzr w Bohonikach oraz szymon 
grzegorczyk – specjalista ds. remontowo-budowlanych przy 
NkM Mzr w rP.

kilka dni później, 23 lipca 2020 roku, na cmentarzu tatar-
skim w Bohonikach odbyło się spotkanie Macieja szczęsnowi-
cza – przewodniczącego Muzułmańskiej gminy Wyznaniowej 
Mzr w Bohonikach i szymona grzegorczyka – specjalisty ds. 
remontowo-budowlanych przy Najwyższym kolegium Mu-

25 lipca 2020 roku świętowaliśmy 
setną rocznicę bitwy, którą 13 Pułk 
Ułanów Wileńskich stoczył z sowiec-
ką konnicą gaja w okolicach Janowa, 
Trofimówki, kupliska, Wyłud i ry-
kaczewa. Według strategów i histo-
ryków umożliwiła ona bezpieczny 
odwrót polskich formacji bojowych 
oraz ewakuację materiału wojenne-
go transportem kolejowym. aby to 
upamiętnić, w pobliżu miejsca walk 
postawiono obelisk z okolicznościo-
wą tablicą upamiętniającą wspo-
mniane wydarzenie. Na podniosłą 
uroczystość odsłonięcia pomnika 
nasza społeczność otrzymała za-
proszenie od organizatorów – wój-
ta Janowa Jerzego Pogorzelskiego 
i kieleckiego Ochotniczego szwa-
dronu kawalerii im. 13 Pułku Ułanów 
Wileńskich. Na miejsce pojechała 
delegacja Muzułmańskiej gminy 

Lila Asanowicz

sTulecie biTwie Pod Janowem

Honorowy posterunek przy odsłoniętym obelisku.
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Wyznaniowej Mzr Bohoniki i związku Tatarów rP Oddział 
Bohoniki. 

Uroczystość rozpoczęto w janowskim kościele modlitwą 
i nabożeństwem za poległych ułanów, którą prowadził ka-
pelan kieleckich kawalerzystów ks. stanisław strycharczyk 
z proboszczem parafii ks. stanisławem Chimem. Obecne były 
dwa poczty sztandarowe: kieleckiego Ochotniczego szwa-
dronu kawalerii w składzie st. wchm. stanisław Paszkiel, st. 
uł. karol Wiktorek, rtm. robert Mazur oraz 25 Brygady ka-
walerii Powietrznej im. księcia Józefa Poniatowskiego z To-
maszowa Mazowieckiego pod dowództwem kpt. krzysztofa 
Połcia. Po nabożeństwie wszyscy przeszli do kizielan, gdzie 
stanął pomnik.

Obecni byli m.in. duchowni, politycy, samorządowcy, 
przedstawiciele służb mundurowych, członkowie rodzin 
ułanów wileńskich, delegacje i stowarzyszenia kultywujące 
tradycje 13 PUW z kielc i litwy, przedstawiciele społeczno-
ści tatarskiej, mieszkańcy Janowa i okolic. Przybyła aldona 
dukukęcka, wnuczka ułana stanisława sawlewicza, kawalera 
orderu Virtuti Militari. Wartę honorową zaciągnęli Harcerze 

Wileńscy, wciągnięto na maszt biało-czerwona na maszt, od-
śpiewany hymn. Po wystąpieniach znamienitych gości, m.in. 
posła Mieczysława Baszki, wojewody podlaskiego Bohdana 
Paszkowskiego oraz gospodarza gminy Janów wójta Jerzego 
Pogorzelskiego oraz prof. adama Czesława dobrońskiego 
z Uniwersytetu w Białymstoku, podziękowano wszystkim, 
którzy przyczynili się do organizacji i przeprowadzenia uro-
czystości, a przede wszystkim Janowi Józefowi Błaszce – fun-
datorowi odsłoniętego obelisku oraz przedstawicielom ksk 
im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich na czele z rtm. kaw. och. 
robertem Mazurem.

Po części oficjalnej zaproszeni goście udali się na poczę-
stunek do zespołu szkół samorządowych w Janowie. W ku-
luarach można było porozmawiać z gospodarzami oraz de-
legacją 13 Pułku. Ta znajomość zapoczątkowała współpracę 
na następne lata. Mamy nadzieję, że wiedza o bitwie pod 
Janowem nie ulegnie zapomnieniu, a pamięć o poległych uła-
nach i ich męstwie pozostanie.

 
 Tekst i fot. lila asanowicz 

zbijewicz – ambasador rP w kazachstanie, lilla Świerblewska 
– przewodnicząca Muzułmańskiej gminy Wyznaniowej Mzr 
w Białymstoku i wiceprezes rady Centralnej zTrP, ihsan 
karaaĝaç – imam Muzułmańskiego Cmentarza Tatarskiego 
w Warszawie, Mirzogolib radzhabaliev – imam Muzułmań-
skiej gminy Wyznaniowej Mzr w Białymstoku, Marek Moroń 
– przedstawiciel Mzr w województwie małopolskim, adham 
abd el-aal – przedstawiciel Mzr w rP w województwie ma-
zowieckim. licznie przybyli członkowie gmin wyznaniowych 
z Białegostoku, Bohonik i gdańska oraz przedstawiciele od-
działów związku Tatarów rP. z dalekiego gdańska przyjecha-

Dagmara Sulkiewicz

PamiąTkowa Tablica
W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku, ku wiecznej 
chwale polskich Tatarów, od wieków walczących i ginących  

w imię wolności i niepodległości Rzeczypospolitej.  
Cześć Ich pamięci!

Taki napis widnieje na tablicy pamiątkowej, poświęconej 
poległym polskim Tatarom, odsłoniętej 15 sierpnia 2020 roku 
na murze Muzułmańskiego Cmentarza Tatarskiego w War-
szawie. Pomysłodawcą tej inicjatywy był dr Paweł Popieliński 
z instytutu studiów Politycznych PaN, zaś przedsięwzięcie 
stanowi wspólną realizację Najwyższego kolegium Muzuł-
mańskiego Muzułmańskiego związ-
ku religijnego w rP oraz związku 
Tatarów rzeczypospolitej Polskiej. 

Uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością przedstawiciele am-
basad arabskich i muzułmańskich 
w Polsce na czele z dziekanem kor-
pusu dyplomatycznego Jego eksce-
lencją ambasadorem Palestyny dr. 
Mahmoudem khalifą, Taufiq lam-
suhur – konsul ambasady republiki 
indonezji w Polsce, ewa Żaboklicka 
p.o. naczelnika Oddziałowego Biura 
Upamiętnienia Walk i Męczeństwa 
iPN Oddział w Warszawie, Maciej 
Jarosiński – skarbnik Światowego 
związku Żołnierzy armii krajowej 
oraz adam dubiński – prezes Fun-
dacji karaimskie dziedzictwo.

Naszą społeczność reprezento-
wali m.in.: Mufti rzeczypospolitej 
Polskiej Tomasz Miśkiewicz, Jan 
adamowicz – prezes rady Central-
nej związku Tatarów rP, selim Cha- słowo przy odsłoniętej tablicy wygłosił Mufti rP Tomasz Miśkiewicz.
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ła delegacja tamtejszej wspólnoty tatarskiej na czele z dże-
milą smajkiewicz-Murman, przewodniczącą-senior gdańskiej 
gminy wyznaniowej. 

zgromadzonych w podniosłej atmosferze, przy buńczu-
kach, przywitał członek NkM Mzr w rP krzysztof edem 
Mucharski, z ramienia obu organizacji pilotujący całe przed-
sięwzięcie. O historii polskich Tatarów walczących w obronie 
ojczyzny opowiadał historyk artur konopacki, prezes Od-
działu Podlaskiego zTrP. zwrócił uwagę, że gdy tworzyły się 
zalążki polskiej niepodległości, społeczność tatarska również 
włączyła się w ten proces, czego przykładem jest utworzenie 
Tatarskiego Pułku Ułanów im. płk. Mustafy achmatowicza. 
Podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku jednostka ta 
uczestniczyła m.in. w walkach na linii Wisły k. Płocka, gdzie 
poniosła bardzo duże straty. Po jej rozformowaniu wielu żoł-
nierzy trafiło do 13 Pułku Ułanów Wileńskich, gdzie w póź-

niejszym okresie sformowano szwadron tatarski. Pułk brał 
udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. 

W dalszej części uroczystości członkowie Tatarskiego ze-
społu dziecięco-Młodzieżowego „Buńczuk”: anna Mucharska 
oraz elwira szehidewicz, Mustafa szehidewicz i adam Półto-
rzycki. recytacją wierszy uczcili pamięć przodków poległych 
w walce o niepodległość Polski. Modlitwę muzułmańską przy 
tablicy oraz nad sadogą (bułeczki i halwa tatarska) odmówił 
imam Mirzogolib radzhabaliev. Najważniejszym punktem 
było odsłonięcie tablicy przez Muftiego rP Tomasza Miśkie-
wicza i prezesa rC związku Tatarów rP Jana adamowicza. 
Uroczystość zakończyło złożenie wieńców i wiązanek. 

dagmara sulkiewicz 
Fot. krzysztof edem Mucharski 

zaplanowane działania rozbudzają 
potrzeby, skłaniają do aktywnego 
współdziałania. Umożliwiają tym 
samym wyjście z domów i wreszcie 
oderwanie myśli od wszechogar-
niającego tematu pandemii koro-
nawirusa.

Projekt rozpocznie się wyjaz-
dem do suchowoli w niedzielę 16 
sierpnia br., gdzie w Tatarskim 
Centrum kultury islamu imam 
ramil khayrov opowie o polskich 
Tatarach i ich kulturze. Uczestnicy 
wezmą także udział w odbywają-
cych się właśnie dożynkach. kolej-
ne zaplanowane działania to:
•	 spotkanie w Muzeum ziemi 

sokólskiej i zwiedzanie jedynej 
w Polsce stałej wystawy poświę-
conej Tatarom,

•	 Warsztaty kulinarne z degusta-
cją dla uczestników i obserwa-
torów, wymiana przepisów,

•	 Udział w koncercie Niepodle-
głości.

Taką informację umieściłam na sokólskich portalach 
społecznościowych, aby zachęcić do udziału wszystkie 
zainteresowane osoby. i jak zaplanowaliśmy, 16 sierpnia 
czterdziestoosobowa grupa, oczywiście różnych wyznań, 
przy pięknej pogodzie stawiła się w parku miejskim w su-
chowoli. atrakcji było sporo. Był konkurs na najładniejszy 
wieniec dożynkowy, stoiska promocyjne i rękodzielnicze, 
stragany jarmarczne, gra miejska z nagrodami, a na scenie 
występy zespołów. 

Upał dawał się we znaki, więc seniorzy przed czasem za-
meldowali się w Tatarskim Centrum kultury islamu. imama 

Lila Asanowicz

ProJekT bohonickiego oddZiału 
ZTrP

związek Tatarów rzeczpospolitej Polskiej Oddział Boho-
niki zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym ze 
środków programu „działaj lokalnie” Polsko-amerykań-
skiej Fundacji Wolności, realizowanego przez akademię 
rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek działaj lokal-
nie Fundację „sokólski Fundusz lokalny” w sokółce i gmi-
nę sokółka. Tytuł projektu to „Tatarskie ślady w wielokul-
turowej sokółce i okolicy”. 

Jego celem jest pobudzenie aktywności członków i sym-
patyków stowarzyszenia poprzez włączenie się w szerzenie 
wiedzy o kulturze Tatarów, którzy od wieków zamieszkują 
Podlasie, tak bardzo różnorodne wyznaniowo i kulturowo. 

spotkanie w Tatarskim Centrum kultury islamu w suchowoli poprowadziła iwona iljasiewicz.
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ramila, który był na urlopie, zastąpiła przemiła muzułman-
ka, mieszkanka suchowoli, iwona iljasiewicz. 

Ciekawie opowiedziała historię Centrum, którego sie-
dziba w latach 2014–2017 przeszła gruntowną przebudowę 
i modernizację. Jest tu miejsce na prezentację wystaw sta-
łych i tymczasowych o historii i religii Tatarów w Polsce, 
ale też w suchowoli. W budynku znajduje się również sala 
modlitewna, w której odbywają się piątkowe nabożeństwa. 
Jest ponadto część mieszkalna, zajmowana przez imama 
z rodziną. 

Historia osadnictwa Tatarów w suchowoli sięga roku 1795 
i wiąże się z osadnictwem żołnierzy i ich rodzin. W roku 1799 
w suchowoli stacjonowało 110 żołnierzy z jednostki pułkow-

nika Baranowskiego i do dziś żyją tutaj potomkowie osadni-
ków wojskowych.

Po prelekcji czekał już poczęstunek – smaczne sałatki 
oraz kawa i herbata z ciasteczkami. Potem jeszcze krótki 
odpoczynek, wspólne zdjęcie i powrót do domu. To była 
pierwsza część projektu. zapraszam do udziału w pozosta-
łych, czyli w spotkaniu w Muzeum ziemi sokólskiej z izbą 
poświęconą Tatarom oraz w warsztatatach kulinarnych 
kuchni tatarskiej. 

lila asanowicz 
Fot. krzysztof Frejus 

dowego, a realizowany wspólnie przez Fundację Ośrodka 
karta i Muzułmański związek religijny w rzeczypospolitej 
Polskiej.

Cieszy nas to, że nasza mniejszość etniczna nie jest zapo-
minana, że powstają dokumenty, które popularyzują trady-
cję i kulturę Tatarów, w tym konkretnym przypadku – z Pod-
lasia. relacje przekazywane były przez osoby starsze i jest 
to najcenniejszy dar, kiedy młode pokolenie będzie mogło 
odtworzyć historię rodzin tatarskich sprzed stu lat, przeka-
zywaną przez naocznych świadków. 

lila asanowicz 

Lila Asanowicz

wernisaż w białymsToku
21 sierpnia 2020 roku Białostocki Ośrodek kultury zaprosił 
nas do Centrum im. ludwika zamenhofa na wernisaż wy-
stawy „Na tatarskim szlaku”. Okazało się, że jest to efekt 
pracy zespołu dokumentalistów, którzy w roku 2019 zbierali 
informacje od naszych tatarskich rodzin. Pozyskali aż trzy-
dzieści dwie relacje z różnych miejscowości: Białegostoku, 
Bohonik, kruszynian, sokółki i suchowoli. z sokółki nagra-
no wspomnienia siedmiu rodzin, w sumie dziesięciu osób. 

z udostępnionych materiałów powstała wystawa blisko 
sześćdziesięciu fotografii, prywatnych dokumentów oraz 
rodzinnych pamiątek, natomiast krótkie wypowiedzi nagry-
wanych osób puszczano z odtwarzacza. Projekt dofinanso-
wany był ze środków Ministra kultury i dziedzictwa Naro-

nowy rok sZkolny
6 września 2020 roku, w słoneczne, 
niedzielne przedpołudnie, Muzuł-
mańska gmina Wyznaniowa Mzr 
w Białymstoku rozpoczęła kolejny 
rok szkolny nauczania religii mu-
zułmańskiej w szkole Podstawowej 
nr 28 w Białymstoku. Na inaugura-
cji nowego roku szkolnego 2020/21 
oprócz uczniów, nauczycieli i ro-
dziców obecni byli również: Mufti 
rzeczypospolitej Polskiej Tomasz 
Miśkiewicz oraz krzysztof Muchar-
ski, członek NkM Mzr w rP.

Uroczystość rozpoczęła dag-
mara sulkiewicz, która w imieniu 
przewodniczącej zarządu biało-
stockiej gminy wyznaniowej, lilli 
Świerblewskiej, powitała wszyst-
kich bardzo serdecznie, życząc 
wielu sukcesów oraz satysfakcji ze 
zdobywania nowej wiedzy i umie-
jętności. Następnie przedstawiła zebranych powitała nauczycielka religii dagmara sulkiewicz.
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uczniom nauczycieli oraz podział uczestników zajęć na 
grupy.

W nowym roku szkolnym zespół nauczycieli tworzą: dag-
mara sulkiewicz, zainab kartouma, imam ramil khayrov 
i imam Mirzogolib radzhabaliev. zebrani zapoznali się z za-
sadami BHP, a także z wymogami wprowadzonymi w związ-
ku z pandemią koronawirusa – obowiązkiem zakrywania ust 
i nosa maseczkami ochronnymi oraz dezynfekcji rąk. Nauka 
będzie odbywać się stacjonarnie, aczkolwiek korzystając 
z doświadczeń poprzedniego roku szkolnego, nauczyciele 
i uczniowie są również przygotowani na pracę zdalną i mie-
szaną.

Najmłodsi uczniowie otrzymali najnowsze wydawnic-
two NkM Mzr w rP – książeczki przeznaczone do nauki 
pisania i czytania liter arabskich oraz modlitw dua. Po czę-
ści oficjalnej uczniowie rozeszli się do klas, gdzie spotkali 
się z nauczycielami na pierwszych lekcjach religii muzuł-
mańskiej. Mamy nadzieję, że dzieci i młodzież będą z chę-
cią uczęszczać na zajęcia, z radością zdobywając wiedzę 
o islamie. 

(redakcja) 
Fot. krzysztof edem Mucharski 

Musa Czachorowski

JubileusZ 
krymskoTaTarskiego 
„awdeTu”!

Trzydzieści lat temu, w lipcu 1990 roku, tatarska społeczność 
krymu rozpoczęła wydawanie swojego własnego pisma. Jakże 
znamienny nadano mu tytuł – „awdet” – czyli „Powrót”; powrót 
Tatarów z nieludzkiego zesłania, powrót na rodzinną ziemię, 
powrót do wspaniałych kulturalno-społecznych tradycji krym-
skotatarskiego narodu. dzięki uprzejmości szefketa kajbułły, 
redaktora naczelnego „awdetu”, zamieszczamy wiadomość o 
ukazaniu się pierwszego numeru gazety oraz jubileuszowy wy-
wiad, w którym wspomina początki gazety, redaktorów i swoje 
działania. serdecznie gratulujemy redaktorowi szefketowi kaj-
bulle oraz całemu zespołowi redakcyjnemu tej pięknej rocznicy  
i życzymy następnych udanych trzydziestoleci. Przesyłamy rów-
nież serdeczne pozdrowienia dla bratniej społeczności krymskich 
Tatarów. Wszystkiego najlepszego! 

Musa Czachorowski 

Winiety dawnych i nowszych wydań „awdetu”.
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W takim wszakże przypadku mamy prawo liczyć, że 
wszystkie grupy etniczne okażą zrozumienie i wsparcie ce-
lom naszego ruchu narodowego. gazeta zaś powinna być 
bezwzględna i demaskatorska wobec działań sił, sprzeciw-
jających się przywróceniu zdeptanych praw krymskotatar-
skiego narodu. aby do tego doszło, czeka nas długa i wyma-
gająca cierpliwości praca, ponieważ ponad 72 lata wysiłków 
totalitarnego reżimu w wychowaniu „sowieckiego człowie-
ka” nie poszły na marne. Przeważająca większość obecnych 
mieszkanców krymu, którzy dzisiaj nie podzielają naszych 
celów, a nawet się ich obawiają, to owoc niepohamowanego 
podjudzania narodów przeciwko sobie, cynicznie maskowa-
ny przez te wszystkie lata deklaracjami o przyjaźni i równo-
ści wszystkich narodowości. Powinniśmy starać się, aby ci 
ludzie przejrzeli na oczy.

główny wrunkiem, gwarantującym długie życie każdej 
publikacji, jest odzwierciedlenie na swoich łamach tych 
spraw, które nurtują jej czytelników. Niewątpliwie najpierw 
trzeba będzie wyszukać te ukierunkowania i mamy nadzieję, 
że kolegium redakcyjne pomyślnie przejdzie ten etap. Już 
dzisiaj koniecznym wydaje się przedstawienie w tworzonej 
gazecie zagadnień taktyki i strategii OkrN oraz historii ru-
chu Narodowego krymskich Tatarów. Bez wątpienia ważne 
jest ścisłe współpracowanie gazety ze wszystkimi ruchami 
narodowo-demokratycznymi, pacyfistycznymi, ekologiczny-
mi i innymi, które w swoich dokumentach programowych 
i działaniach wspierają słuszne roszczenia krymskich Tata-
rów, i których aktywność ma na celu dobro krymu. koniecz-
ne jest stworzenie takich warunków, gdy nie naród wystąpi 
przeciwko narodowi, ale wszyscy razem przeciwko ciemno-
ści. Niestety, jej siły na naszej pięknej ziemi wciąż pozostają 
znaczne i podstępne. 

Wyszedł zatem pierwszy numer gazety „awdet”. Cele są 
jasne, zadania szlachetne! Organi-
zacja krymskotatarskiego ruchu 
Narodowego gratuluje wszystkim 
współpracownikom tego ważnego 
wydarzenia w ruchu narodowym 
i wzywa ludzi dobrej woli wszyst-
kich narodowości do zjednoczenia 
się w działaniach na rzecz przywró-
cenia zdeptanych praw rdzennego 
narodu krymu.

„awdet”, nr 1, 15 lipca 1990 r.

Редакция „aVdeT”, 15.07.2020 г. 
Слово к читателю:  

первый номер газеты Avdet 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: 

Musa Czachorowski                                                          
Fot. archiwum szefketa kajbułły 

słowo do cZyTelników: PierwsZy 
numer gaZeTy „awdeT”
stało się! Takim słowem chcemy obwieścić ukazanie się 
pierwszego numeru periodyku Organizacji krymskotatar-
skiego ruchu Narodowego. Będąca jednym z pierwszych 
masowych ruchów narodowo-demokratycznych w poststali-
nowskim okresie historii kraju, na różnych etapach swojego 
rozwoju przeżywała wzloty i upadki. 

Tysiące dzielnych synów i córek narodu przeszło przez 
sądy „najbardziej humanitarnego” ustroju, setki z nich do-
świadczyło okropności i nędzy sowieckich łagrów. W swo-
jej walce krymscy Tatarzy nie byli osamotnieni – najlepsi 
przedstawiciele innych narodów wspierali nasze zmagania 
i dzielili nasz los. W pamięci narodu na zawsze pozostaną 
nazwiska Piotra grigorienki, andrieja sacharowa, aleksieja 
kostierina i wielu innych na zawsze pozostaną w pamięci 
narodu.

Wiele problemów ruchu narodowego było uwarunkowa-
ne różnorodnymi okolicznościami, w tym także miemożli-
wością wcześniejszego stworzenia swojego czasopisma. 
Wszystkie społeczne i polityczne organizacje wcześniej czy 
później dochodzą do momentu, gdy ich dalszy rozwój i osią-
ganie deklarowanych celów programowych w znacznej mie-
rze łączy się z rozpowszechnianiem informacji dostępnych 
szerokiemu ogółowi społeczeństwa. 

Cel gazety obwieszczony jest w jej nazwie – „awdet” 
– „Powrót do Ojczyzny”. Ten szlachetny cel można osią-
gnąć przede wszystkim poprzez zjednoczenie wszystkich 
krymskich Tatarów i postępowej społeczności, wspierającej 
walkę naszego narodu o swoje niezbywalne prawo do życia 
w Ojczyźnie i posiadania własnej państwowości. Nie ulega 
wątpliwości, że aby zrealizować ten zamiaru gazeta powin-
na skonsolidować swoich czytelników wokół humanitarnych 
idei demokracji oraz poszanowania duchowych wartości 
wszystkich grup narodowych, które zamieszkują na krymie. 
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szewket kajbułła, redaktor naczelny „awdetu”. 

niego na „ty”). Podczas dyskusji zaproponował, aby 
gazetę nazwać „awdet” – „Powrót”. Jednak w tam-
tym okresie, w warunkach sowieckiego reżimu i kon-
spiracji, z powodów technicznych nie mogliśmy tego 
przedsięwzięcia zrealizować. Udało się nam zorgani-
zować wydanie Biuletynu informacyjnego grupy ini-
cjatywnej imienia Musy Mamuta i jego dystrybucję. 
Ukazywał się jako samizdat1 w latach 1983–1986. 
Taki był początek mojej znajomości z ideą gazety 
„awdet”.

W roku 1990 dowiedziałem się, że grupa aktywi-
stów, członków OkNd, przygotowuje wydanie gaze-
ty. kiedy się ukazała, byłem mile zdziwiony jej tytu-
łem – awdet”. W następnych latach znalazłem się 
w gronie rozprowadzających ją po krymie. Pamiętam, 
jak razem z Bekirem Umerowem objeżdżaliśmy jego 
moskwiczem rozmaite regiony krymu, dostarczając 
gazetę grupom inicjatywnym. 

Nie znałem wtedy bliżej pierwszego redaktora ga-
zety rustema dżelilowa. zapamiętałem go jako po-
etę. Jego wiersze można przeczytać na łamach gazety 
„kyrym”. znałem się z lilą Budżurową oraz pierw-
szym zespołem „awdetu”, z którego prawie wszyscy 
byli uczestnikami ruchu narodowego. Oprócz pracy 
w gazecie prowadzili aktywną działalność społecz-
no-polityczną. Ten okres funkcjonowania „awdetu”, 

czyli lata 1990–2000, zasługuje na odrębne badania. 

DO: Będąc przez 15 lat redaktorem naczelnym „Awde-
tu”, jakie wyznaczył Pan sobie cele, co zmienił w polity-
ce redakcyjnej i innych kierunkach? 

SK: Od roku 2002 do moich obowiązków należał kontakt 
z krymskotatarskimi środkami masowego przekazu. i przy-
padło mi zajmować się także sprawami gazety „awdet”, 
która w latach 1997–2003 nie miała redaktora naczelnego. 
Przez krótki czas, od kwietnia roku 2003 do końca marca 
2004 roku, redaktorem był enwer ibragimow. Po jego odej-
ściu musiałem dokładniej zająć się problemami gazety.

W tym okresie zaczęliśmy wykorzystywać nowe możli-
wości techniczne, stworzyliśmy stronę internetową pisma 
(pierwsza zaczęła funkcjonować od października 2009 
roku). Wprowadziliśmy nowe działy, rozszerzyliśmy tematy-
kę, zwiększyliśmy częstotliwość, na równi z czarno-białym 
ruszyliśmy z drukiem kolorowym itd. zmienił się także adres 
redakcji. Początkowo znajdowała się na ulicy Żydkowa 40 
w akmesdżicie [symferopol, krtat. aqmescit], potem Fond 
krym [Fundacja krym] wydzielił pomieszczenie w swoim 
budynku przy ulicy szmidta 2. do gazety przyszli nowi pra-
cownicy – kreatywni młodzi ludzie. Poszczęściło się nam: 

1 Samodelnoje izdatielstwo – wydawnictwo własnej roboty, konspira-
cyjne, przyp. tłum. 

roZmowa Z sZefkeTem kaJbułłą, 
redakTorem nacZelnym gaZeTy 
„awdeT”

30 lat temu, 15 lipca, dzięki staraniom ruchu Narodowego 
krymskich Tatarów ukazało się pierwsze wydanie gazety 
„awdet” [krtat. „avdet”, „Powrót”]. dla naszego narodu, 
masowo powracającego do Ojczyzny, pragnącego osiedlić 
się tam bez żadnych warunków, było to znaczące wydarze-
nie. Niesprawiedliwy w tamtym czasie stosunek władzy do 
praw naszego ludu postawił przed tą gazetą bardzo ważne 
zadania. społeczność, która skupiła się wokół pracujących 
w gazecie dziennikarzy i redakcji, zdołała osiągnąć sukces 
w rozwoju narodowym, wiele osób stało się znanymi. Na-
czelny redaktor „awdetu” szefket kajbułła w wywiadzie 
dla gazety „kyrym” [krtat. „Qırım”, „krym”] opowiada 
o historii powstania gazety, o jej pierwszych redaktorach, 
polityce wydawniczej, idei „dört” oraz o wielu jeszcze in-
nych sprawach. 

Dinara Osman: Proszę opowiedzieć o pierwszych redak-
torach naczelnych „Awdetu”. 

Szefket Kajbułła: W roku 1981 młodzi uczestnicy ruchu 
narodowego założyli grupę inicjatywną imienia Musy Ma-
muta. Wśród zadań organizacyjnych postawili sobie utwo-
rzenie organu prasowego. Na jednym z zebrań w roku 1982 
pojawił się też Mustafa dżemilew, którego wielu z nas nie 
znało osobiście. W trakcie omawiania spraw organizacyj-
nych pojawiło się wydawanie gazety. Nasz zamiar wywarł 
na Mustafie duże wrażenie (wówczas zwracaliśmy się do 

Szafket Kajbułła: Jednym z priorytetów w pracy gazety 
było i jest ukazanie potencjału ludzi i zmobilizowanie 
ich wokół idei narodowej. 
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była to energiczna i wykształcona młodzież, gotowa na 
wyzwania nowego czasu. Niektórym z nich długo propono-
wałem objęcie obowiązków redaktora naczelnego, ale oni 
wybrali mnie. 3 grudnia 2007 (nr 48) w stopce redakcyjnej 
pojawiło się: „redaktor naczelny szefket kajbułłajew”.

Jednym z priorytetów w pracy gazety było i jest ukaza-
nie potencjału ludzi i zmobilizowanie ich wokół idei naro-
dowej. Wskazanie, jakie mechanizmy służą rozwiązywaniu 
stojących przed nimi zadań. Odkrycie i określenie życio-
wych pozycji. i wiele więcej, co również określało politykę 
redakcyjną.

W roku 2004 zaczęła nabierać tempa kampania zbierania 
świadectw o deportacji z roku 1944, w którą zaangażowa-
ła się także nasza gazeta. Jednym z przedsięwzięć w tym 
kierunku był temat „Untuma” [ogólnonarodowa akcja zbie-
rania świadectw ludobójstwa narodu krymskotatarskiego 
„Untuma” – „Pamiętaj”]. W roku 2005 na poświęconej 
deportacji majowej wystawie rustema eminowa znalazła 
się cała ekspozycja nazwana „Unutma”. Jego podstawowa 
twórczość poświęcona jest temu tematowi. Podjęliśmy te-
mat i zaczęliśmy zbierać wspomnienia Tatarów krymskich 
o deportacji, stworzyliśmy też dział „Unutma”.

10 grudnia 2005 roku kurułtaj Narodu krymskotatarskie-
go przyjął uchwałę „O uznaniu deportacji narodu krymsko-
tatarskiego z 18 maja 1944 roku za akt ludobójstwa”. Po-
wołano ponadto „specjalną komisję kurułtaju do zbadania 
ludobójstwa narodu krymskotatarskiego i przezwyciężenia 
jego następstw”. We wrześniu 2009 roku komisja zainicjo-
wała przeprowadzenie ogólnonarodowej akcji zbiórki świa-
dectw ludobójstwa narodu krymskotatarskiego „Unutma”. 
Wśród godnych uwagi przedsięwzięć znalazły się działy: 
„ranking krymskotatarskich działaczy społeczno-politycz-
nych”, „dört bizni qurtaracaq” [Czwórka nas uratuje], kro-
nika dat historycznych i inne. 

DO: W skład zespołu weszli młodzi, utalentowani i pra-
cowici dziennikarze, którzy po przejściu przez szkołę 
„Awdetu” wyrośli i przenieśli się do wydawnictw na jesz-
cze wyższym poziomie 
(dobrze byłoby o nich 
opowiedzieć, bowiem 
stali się znakomitymi 
działaczami społeczny-
mi i dziennikarzami). 
Jak to się wszystko to-
czyło, na jakie trudności 
napotkaliście w pracy, 
jakich nie potrafiliście 
pokonać, a które stały 
się „chroniczne”?

SK: razem ze mną w ga-
zecie pracowała wykształ-
cona i zdolna młodzież. 
Będąc kompetentnymi 
zawodowo w dziedzi-
nach, w których zdobyli 
wykształcenie, biegle 
i szybko opanowali nowe 
tematy. Chociaż nie 
wszyscy byli zawodowy-
mi dziennikarzami, ale 
staraliśmy się jak najle-

piej wykorzystać nasze umiejętności w naszej pracy. kre-
atywność była cechą wyróżniającą. Osobiście wiele się od 
nich nauczyłem. Młodzież garnęła się do nich. stopniowo 
wypracowali własny wizerunek zawodowy, co pozwoliło im 
także współpracować ze znanymi periodykami. zasugero-
wałem im, aby nie ograniczali się do pracy tylko w gazecie 
„awdet”, ale też próbowali swoich sił w innych dziedzinach.

W redakcji nie było sztywnych ram ani zasad, jedynie 
zachowana została narodowa linia ideologiczna. spośród 
tych młodych ludzi wyszli doktorzy, blogerzy, działacze 
społeczni i polityczni oraz ludzie po prostu znani dzisiaj 
wśród krymskich Tatarów. Po wydarzeniach z roku 2014, 
kiedy krym znalazł się pod jurysdykcją rosji, w gazecie za-
szły zmiany. Niektórzy wyjechali i zaczęli pracować w róż-
nych wydawnictwach i organizacjach. inni angażują się 
w działalność społeczną.

DO: W jaki sposób czytelnicy „Awdetu” mogą dzisiaj 
otrzymać swój wydrukowany egzemplarz? 

SK: Obecny rząd nie zarejestrował gazety i nie jest ona 
rozprowadzana przez pocztę. Jednak zgodnie z rosyjskim 
prawem możemy wyjść w ograniczonym nakładzie i kol-
portować według własnych możliwości. Wiele osób dzwoni 
do nas, przyjeżdża do nas po gazetę, bierze określoną ilość 
i rozprowadza ją w swoich regionach.

DO: Właściwie w każdym numerze na pierwszej stronie 
zamieszczacie zdjęcie rodziny z czwórką lub więcej dzie-
ci z hasłem „Dört bizni qurtaracaq”. Można powiedzieć, 
że te ważne, zachęcające słowa stały się już widocznym 
elementem gazety, wieloletnią tradycją. Jak zrodził się 
ten pomysł, proszę o tym opowiedzieć.

SK: W latach dziewięćdziesiątych, usiłując znaleźć odpo-
pwiedź na pytanie, co może wpłynąć na nasze psychofi-
zyczne oraz w ogóle na duchowe samopoczucie, przepro-
wadziłem „badania terenowe”, to znaczy obserwacje. Na 

szewket kajubłła z mlodymi współpracownikami.
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podstawie rezultatów tych badań doszedłem do wniosku, 
że wśród problemów, którymi koniecznie należy się zająć, 
znajduje się kwestia demograficzna. zacząłem zbierać 
i studiować informacje statystyczne. statystyka to jedna 
z dyscyplin naukowych, które nie tylko podpowiadają, ale 
także określają, co należy robić, jak robić i kiedy. Będąc 
jednym ze społeczno-politycznych narzędzi zarządzania, 
może inspirować i dawać poczucie dumy i przeciwnie. 
Co najważniejsze – może dać odpowiedź na wiele pytań. 
W okresie masowych powrotów i przemieszczeń w ojczyź-
nie trudno nam było przeciwstawić się procesowi wpływu 
na nas otaczającego środowiska społeczno-psychologicz-
nego. szczególnie szkodliwe jest to, że pomimo naszych 
starań o otwarcie narodowych szkół, klas i grup w przed-
szkolach, szybko tracimy ojczysty język. Poszukiwanie od-
powiedzi na pytanie, co robić, doprowadziło mnie między 
innymi do „dört bizni qurtaracaq”.

DO: Dlaczego nie rzeczywista trójka lub nie bardziej ko-
rzystna dla wielkości narodu piątka, a właśnie czwórki 
dzieci nas uratuje? Może są jakieś interesujące myśli 
związane z tą cyfrą? Na przykład, czy bardziej lubi Pan 
liczby parzyste, czy też dorastał Pan w rodzinie składa-
jącej się z czwórki dzieci?

SK: każdy czas, w swoim określonym okresie, wpływa na 
kształtowanie się postaw, wśród których konformizm jest 
pewnym rodzajem regulatora działań. Na krymie, zgod-
nie z moimi obserwacjami, już na początku lat dziewięć-
dziesiątych w tradycyjnych rodzinach krymskotatarskich 
zachodziły określone zmiany. Jedną z zauważalnych jest 
katastrofalny spadek wśród młodego pokolenia tych, któ-
rzy znają i mówią w swoim ojczystym języku. To z kolei 
doprowadziło do zmian w świadomości większości mło-
dych rodzin, gdzie „liczba cztery” stała się trwałą myślą. 
Czwórka to mąż plus żona i dwoje dzieci. Takie nastawie-
nie wstrzymało i znacznie zmniejszyło liczbę krymskich 
Tatarów. znaleźliśmy się na krawędzi wyginięcia. dotąd 
balansujemy na „krawędzi”. Czym jest „krawędź”? To linia, 
po przekroczeniu której nic nas już nie ocali. znikniemy 
jako etnos, jako naród.

Moje następne badania w tym zakresie wykazały, że 
jeśli w ciągu piętnastu lat 30-procent młodych krymsko-
tatarskich rodzin będzie miało po czworo dzieci, wówczas 
zyskamy szansę uciec od niebezpiecznej „krawędzi”. Wiele 
do zastanowienia daje muzułmańska literatura teologiczna, 
w której występuje liczba cztery. „W muzułmańskiej czwór-
ce zawiera się zasada – stwórca, duch ziemski, ziemska 
dusza, pierwotna materia”. Te i inne wnioski determinują 
potrzebę sformowania nowych nastawień psychologicz-
nych i filozoficznych w umysłach krymskich Tatarów. Wte-
dy też pojawiła się świadomość „dört bizni qurtaracaq”. 
Wychodzimy z „dört”, gdzie 2 plus 2, a musimy przyjść do 
„dört”, gdzie 2 + 4. rozwiążemy ten problem – rozwiąże-
my również 2 + 5. Moi rodzice mieli pięcioro dzieci, udało 
im się uratować czterech synów.

DO: Jak znajduje Pan swoich bohaterów? Czy istnieje ja-
kiś wybór rodzin?

SK: Wyboru jako takiego nie ma. Wiele rodzin przysyła 
zdjęcia swoich dzieci. zwracamy jedynie uwagę na stronę 
znaczeniową, dynamikę treści i jakość fotografii. 

DO: Czy pamięta Pan jakieś interesujące wydarzenia 
z historii swojego dość długiego kierowania gazetą? Pro-
szę podać przykłady, co Pana zaskoczyło. 
SK: dawniej organizowaliśmy często spotkania redakcji 
z krymskimi Tatarami, podczas których zwracaliśmy uwagę 
m.in. na rodzinne relacje: miłość rodziców do dzieci i od-
wrotnie. zawsze czułem pewną aurę, która mnie wzrusza-
ła lub niepokoiła. kiedyś odwiedziliśmy rodzinę, w której 
urodziło się czwarte dziecko. W naszej rozmowie matka 
rodziny, trzymając w ramionach nowo narodzone dziec-
ko, powiedziała: „spełniło się moje marzenie, mój długo 
wyczekiwany prezent. Tak bardzo na nie czekałem… ”. To 
było bardzo uczuciowe.

DO: Jak odnoszą się rodacy do Pańskiej kampanii na 
rzecz wielodzietnych rodzin? Czy są informacje o rodzi-
nach, które zmieniły swoje zamierzenia i plany pod Pana 
wpływem?

SK: Przez długi czas nas nie rozumieli. Jednak podczas 
spotkań uporczywie wyjaśnialiśmy, co nam chodzi i do 
czego dążymy poprzez tę kampanię. Przytaczano rozliczne 
dowody, dlaczego jest to niemożliwe. Niektórzy otwarcie 
okazywali irytację. Uogólniali częściowe niedogodności ży-
ciowe, odnosili się do niedostatku materialnego dobrobytu 
lub mówili: „Po co pomnażać ubóstwo” i tak dalej. Wiele 
z tego rozumieliśmy i nigdy nie uogólnialiśmy dylematów 
poszczególnych osób i rodzin z powszechnym problemem. 
Moja rodzina także ma problemy. Jednak tych, którzy nas 
rozumieli, była większość.

Ukształtowanie nowego poziomu świadomości następu-
je stopniowo. ale są czynniki, punkty zwrotne w historii, 
które uświadamiają potrzebę konieczności ustanawiania 
nowych pozycji życiowych i potwierdzają nasze wyraźne 
ukierunkowanie na „dört bizni qurtaracaq”. Ta świado-
mość wzmocniła się znacznie po wydarzeniach z roku 2014, 
szczególnie w następnych latach. Wśród moich krewnych, 
przyjaciół i znajomych jest wielu, którzy rozumieją i przyj-
mują nasze wezwanie. Mają już troje dzieci i są gotowi 
mieć następne.

DO: Jakie dałby Pan zalecenia dnośnie wychowywania 
dzieci w naszych rodzinach?

SK: z pewnością jednoznacznych zaleceń nie ma i być 
nie może. każdy przypadek ma swoją pozycję i swoje 
doświadczenie. W tej sprawie niektórzy korzystają z do-
świadczeń swoich rodziców, inni z ludowych tradycji, co 
nie jest bez znaczenia. dzisiaj przed nami stoi nadrzęd-
ne zadanie: jak ochronić krymskotatarski język. Jestem 
przekonany, że liczebność krymskich Tatarów jest waż-
nym czynnikiem w kwestii zachowania i rozwoju języka. 
Jak pokazuje historia, nieliczne etnosy szybciej tracą swój 
język i znikają. Teraz nam to zagraża. dlatego „Dört bizni 
qurtaracaq”!

z szefketem kajbułłą rozmawiała dinara Osman 
Шевкет Кайбулла: интервью к 30-летию газеты Avdet 

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 
zdjęcia z archiwum szefketa kajbułły  
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ności tatarskie, może już nie tak liczne jak w początkowym 
okresie osadnictwa, w gdańsku i szczecinie. Pomimo upły-
wu lat wciąż w znacznej liczbie miejscowości w zachodniej 
części kraju zamieszkują rodziny, które zawsze będą przy-
znawać się do tatarskiego rodowodu. 

O osadnictwie tatarskim w północnej i zachodniej Polsce 
pisałem w pracy: Tatarzy polscy w latach 1945–1985. Zarys 
Historyczny, „studia Podlaskie” t. iii, Białystok, 1991 oraz 
w książkach: Legenda tatarska, Tatarzy polscy 1945–1990, 
Wydawnictwo kaW, Białystok 1993, Tatarzy na Ziemiach 
Zachodnich Polski w latach 1945–2005. Z dziejów Regionu 
Lubuskiego, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. 
zbigniewa Herberta w gorzowie Wlkp., gorzów Wlkp. 2009, 
oraz wspólnie z Januszem kamockim: Tatarzy Słowiańszczy-
zną obłaskawieni, Universitas, kraków 2004. 

Obok nich o Tatarach w gorzowie Wlkp.: grażyna kost-
kiewicz-górska, Piotr J. krzyżanowski, Beata a. Orłowska, 
Kresowe korzenie gorzowskich Tatarów i ich wkład w rozwój 
miasta. Tatarzy i Karaimi w 100-lecie odzyskania niepodle-
głości pod red. naukową: Piotr J. krzyżanowski, aleksander 
Miśkiewicz, Beata a. Orłowska, Wydawnictwo Naukowe 
akademii im. Jakuba z Paradyża w gorzowie Wlkp., gorzów 
Wlkp. 2019. 

aleksander Miśkiewicz 

Aleksander Miśkiewicz

75 laT TaTarskiego osadnicTwa
Pisałem już nieraz na ten temat, ale 75. rocznica osadnictwa 
tatarskiego w północnej i zachodniej Polsce zasługuje na 
ponowne przypomnienie. Tatarzy polscy, mieszkańcy daw-
nych ziem kresowych znajdujących się w granicach Polski 
do września 1939 roku, po zakończeniu drugiej wojny świa-
towej byli świadomi, że ich ojcowizny przypadły związkowi 
sowieckiemu. skoro więź z Polską podczas wojny w nich 
nie wygasła, wyruszyli więc jako tzw. repatrianci na nowe 
tereny, podobnie jak uczynili to ich sąsiedzi Polacy. Jechali 
różnymi transportami, zatrzymując się po drodze dla nocle-
gów i wyżywienia w punktach Państwowego Urzędu repa-
triacyjnego. szlak osiedleńczy polskich Tatarów obejmował 
dzisiejsze województwo warmińsko-mazurskie, w tym mia-
sta: ełk, giżycko, Bartoszyce, Olsztyn i elbląg. Na Pomorzu 
gdańskim najwięcej Tatarów osiedliło się w gdańsku, a po-
jedyncze rodziny także w gdyni, Malborku i lęborku. Jadąc 
dalej, na Pomorze zachodnie, wielu zatrzymało się w szcze-
cinie i szczecinku, trochę w Wałczu, słupsku i stargardzie 
szczecińskim (obecnie stargard). Transporty PUr zawiozły 
Tatarów jeszcze na zachód, stąd duże ich skupiska powstały 
w Trzciance lubuskiej i gorzowie Wielkopolskim. Podążali 
stamtąd na południe, osiedlając się we Wrocławiu, Oleśni-
cy, Wałbrzychu i Jeleniej górze. Małe grupy utworzyły się 
w krośnie Odrzańskim i Witnicy koło kostrzynia nad Odrą. 
Niektóre rodziny zatrzymały się na stałe w Poznaniu, Byd-
goszczy i Toruniu. 

Na Pomorzu zachodnim przeważali Tatarzy z byłego woje-
wództwa wileńskiego, w tym z Wilna. dołączyły do nich nie-
liczne rodziny z byłego województwa nowogródzkiego oraz 
z powiatu grodzieńskiego, należącego przed wojną do woje-
wództwa białostockiego. Począwszy natomiast od Pomorza 
zachodniego aż po dolny Śląsk przeważali Tatarzy z Nowo-
gródczyzny, w samym gorzowie Wlkp. osiedlili się byli miesz-
kańcy Nowogródka. Tam, wśród nowogrodzian, znalazły się 
ponadto rodziny tatarskie z grodna, skidla i Wołkowyska, 
z byłych powiatów województwa białostockiego. 

ilu było tatarskich przesiedleńców? Wciąż nieznana jest 
liczba tych którzy opuścili swoje rodzinne strony. Przyjmu-
je się, że było to ponad dwa tysiące osób, lecz mogło ich 
być sporo więcej1. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę 
na fakt, że część rodzin tatarskich mieszkających w dużych 
miastach, np. w Poznaniu czy Bydgoszczy, nie utrzymywała 
kontaktów z pozostałymi rodzinami tatarskimi, które za-
trzymały się na wspomnianym szlaku osiedleńczym Tatarów 
polskich. 

z biegiem lat wiele rodzin, pragnąc być blisko swo-
ich współplemieńców, przeniosło się na Podlasie, przede 
wszystkim do Białegostoku, trochę też do sokółki i dąbro-
wy Białostockiej. Ten odwrót na wschód, choć w granicach 
Polski, trwał w latach 60. i 70. XX w. z tego też powodu 
wiele skupisk tatarskich w północnej i zachodniej Polsce 
uległo rozproszeniu, jak np. w gorzowie Wlkp., Trzciance 
lubuskiej i szczecinku. Nadal natomiast pozostały społecz-

1 W sprawozdaniu rocznym Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego w Pile za rok 1950, skierowanym do szefa Wojewódzkie-
go Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu, stwierdzono: 
„Wśród repatriantów ustalonych zostało również około 3-tys. wy-
znawców «Wiary Muzułmańskiej»” (przyp. red.). 
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Siarhiej Miśkiewicz

TesTamenT chalila muchy
Tatarzy Wielkiego księstwa litewskiego stworzyli wiele rę-
kopiśmiennych dzieł, wśród których największe znaczenie 
miały księgi religijne – korany, kitaby, chamaiły, tefsiry, na-
pisane tutejszymi językami, ale arabskim alfabetem. znacz-
ną wartość przedstawiają czasem także inne rękopisy, m.in. 
testamenty.

Jeden z nich znaleziono w prywatnych zbiorach Tatarów 
Murawszczyzny. Napisany został w języku polskim alfabe-
tem arabskim w roku 1847 przez Chalila Muchę, muzułmani-
na z miasteczka Mir.

Imiem Boga, Łaskawego, Miłoserdnego!
Imiem Boga, Łaskawego, Miłoserdnego. Poczynam imiem 

Boskim, bo który człowiek na ten świat się narodził, ten 
umiereć musi. Tedy ja, Chalil Mucha, byłszy złożonaj cho-
roby bliżej ku śmierci, niżeli życcia, a byłszy pry zupełnym 
rozumie i zmysłach swoich omyśliłem sobie uczynić ten te-
stament weglug woli mojej. Cała chuduba swoja rozparądzić 
i rospisać pry godnych świadkach i dżamatu naszego prasza-
nego i mołny naszego abym po śmierci mojej nie było żadnej 
odmiany i mytręgi pomiędzy żony i dzietak moich miłych. 
Tedy ja uprasiuszy ciała swoja na miłyja i zabrau ich i sąsia-
dau musulman godnych kilko osoby pry godnych świadkach 
czynię ten testament ad woli mojej rosparądzić i rozliczyć 

i za ważno proszę sądu i dżamatu naszego żeby było poczy-
tano z wolnym preniesienniem na papier waledowyj wolne 
prenieść.

Dom moj własny zabydowany na czwerć zapisuję swojej 
żonie i dzieciam swoim. Żonie Anifie Muszynaj z domu Ka-
ryckich. Tedy ja we szczygulnym z pierszej żony mojej córka 
Chota z tego ż samego domu czwarta część zapisuję. Żona 
moja Anifa jak zachce, tak mnie pachowa na żonie zfaje się 
na sumlenną uśnie oczewiście praszony za świedkau do tego 
testamentu.

Chalil Mucha podpisuję się.
Wolności wczyniony ten testament, który za podpisam 

i pryłożenniem mieczetnej pieczęci stwierdzam Chalila Muchi 
syn Abraham Mucha wtrętu nie będzie miał do tegoż domu.

Świadkowie: Jakub Jakubowski, Mustafa Szunkiewicz, Siu-
lejman Jakubowski, Abraham Miśkiewicz.

Mułła Mustaf Safarewicz prychodzkiego meczetu Mirskie-
go w roku 1847 miesiaca Safara 16 dnia testament pisany.

Poszukiwanie potomków Chalila Muchy wykazało, że obec-
nie większość z nich mieszka w stanach zjednoczonych. 
Oprócz wspomnianego w testamencie abrahama, Chalil 
miał jeszcze syna Jakuba, zatwierdzonego w szlachectwie 
w roku 1851. Jakub miał żonę Chadydżę z domu szczęsno-

wicz i dzieci adama, Mustafę, abrahama (1866), abdę 
i Helenę. W roku 1904 spisał własny testament, zgodnie 
z którym wszystko przekazał swojemu synowi abrahamo-
wi. Ten zaś musiał spłacić ze spadku swoich braci i siostry.

abda (1878–1938) mieszkał w Mirze, a w latach mię-
dzywojennych w Mińsku, gdzie został aresztowany i roz-
strzelany. Helena w roku 1902 wyszła za mąż i otrzymała 
od brata abrahama posag w wysokości 200 rubli.

abraham w roku 1892 ożenił się w Murawszczyznie 
z różą, córką Jakuba rafałowicza (nazywany „kapita-
nem”), z którą mieli dzieci: Facimę, Jakuba, aminię i ada-
ma. W roku 1903 i 1906 pracował w Usa, a w lipcu 1909 
roku z rodziną przeniósł się tam na stałe.

Córka abrahama i róży – Facima – urodziła się w roku 
1897. W roku 1918 wyszła w Usa za Józefa, syna adama 
szabanowicza (1895–1964) ze wsi delatycze. Miali dzieci: 
anifę, abrahama i różę. Facima zmarła w roku 1933, a do 
Józefa przyjechała z delatycz jego mama, anifa. Córka Jó-
zefa, anifa, wyszła za Jana sarafewicza, z którym mieli 
dzieci: Briana i Jerry’ego. abraham ożenił się z eleano-
rą Jakubowską, ich dzieci – Jeffrey, Brian i steven. róża 
wyszła za Jakuba gembickiego i urodziła dzieci: Frances, 
Mary i Jennetę.

syn abrahama i róży, adam, ożenił się w roku 1932 
z różą, córką aleksandra szunkiewicza z Mira. Urodziły 
się im dzieci: eileen, Jacob, Fred. eileen (1934–2018) miała 
męża Michała Janowicz-Czaińskiego i dzieci: laurę, lindę, 
elizabeth i richarda. Fred ożenił się z Julią lebiedź. Mi-
chał po rozwodzie z eileen powrócił do Polski i ożenił się 
w Białymstoku z Marią, córką sulejmana ryzwanowicza, 
która pochodziła z Nowogródka i miała pierwszego męża 
radeckiego.

siarhiej Miśkiewicz, Mińsk 

 
Testament Chalila Muchy.
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Musa Czachorowski

PluTonowy smolski
W poprzednim numerze „Przeglądu Tatarskiego” zamieści-
liśmy tekst o plutonowym Mustafie smolskim rodem z am-
brosowicz (obecnie na Białorusi), którego mogiła znajduje 
się na cmentarzu wojskowym w Baligrodzie. Nie udało się, 
niestety, znaleźć o nim żadnych informacji. zwróciliśmy się 
więc o pomoc do naszych Czytelników. szybko okazało się, 
że są osoby znające tatarskiego plutonowego nieosobiście 
wprawdzie, ale z rodzinnych opowieści i przekazów. 

siarhiej Miśkiewicz z Mińska napisał: „znam tego Mustafę 
amuratowicza smolskiego z opowiadań jego krewnych. Tak, 
jego ojciec to amurat smolski, syn Chasienia (1863–1940), 
urodzony w Mińsku. W ambosowiczach zawarł związek mał-
żeński z Żanną, córką aleksandra iljasiewicza, tamtejszego 
właściciela ziemi, który ofiarował działkę na mizar w am-
brosowiczach. stał się także pierwszym tam pochowanym. 
Żanna smolska (1879–1953) również spoczywa na mizarze 
w ambrosowiczach. 

Żanna i amurat mieli sześcioro dzieci: zofię (zamężną 
asanowicz), Mustafę (ten właśnie, który zginął w roku 1945 
w Bieszczadach), ibrahima (zginął na wojnie), aleksandra, 
Helenę (zamężną Mejszutowicz, jej mąż został rozstrzelany 
podczas wojny) i limę (zamężną radkiewicz). ich potom-
kowie mieszkają w głębokim, Mołodecznie, Miadziole oraz 
Mińsku. rozmawiałem z nimi podczas dni pamięci w am-
brosowiczach.

ibrahim miał żonę różę z domu Bazarewicz i córkę lilę. 
kiedy zmarł, róża wyszła za jego brata aleksandra, z któ-
rym miała dzieci: limę oraz ibrahima”.

serdeczne dziękuję siarhiejowi Miśkiewiczowi za te infor-
macje o plutonowym Mustafie smolskim, który w wieku 25 
lat zginął podczas walk w Bieszczadach. W tym roku minęła 
setna rocznica jego urodzin i siedemdziesiąta piąta śmier-
ci… 

siarhiej przysłał również kilka zdjęć, w tym samego Mu-
stafy w mundurze wojskowym – niestety, nieznane jest 
miejsce ani czas zrobienia – oraz mogiły jego dziadka, alek-
sandra iljasiewicza (prawd. 1826–1919). Przy okazji wyszło 
też na jaw, że aleksander iljasiewicz to pradziadek adama 
iljasiewicza z suchowoli. Ustaliliśmy to przypadkowo pod-

czas rozmowy na inne zgoła tematy. W pewnym momen-
cie adam wspomniał o rozrzuconych po Polsce wojennych 
mogiłach Tatarów i od słowa do słowa przeszliśmy do 
cmentarza w Baligrodzie oraz spoczywającego tam Musta-
fy smolskiego. Można więc powiedzieć, że sprawa została 
wyjaśniona. Następna zapowiada się wszakże na dużo trud-
niejszą…

na cmenTarZu w ZgorZelcu
No właśnie: na Centralnym Cmentarzu 2 armii Wojska 
Polskiego w zgorzelcu, w tysiącach mogił oznaczonych 
kamiennymi krzyżami z dwoma grunwaldzkimi mieczami, 
odróżniających się tylko nazwiskami i datami, pochowani 
są żołnierze polegli i zmarli z ran podczas forsowania Odry 
i Nysy w kwietniu i maju 1945 roku, operacji łużyckiej, bi-
twy pod Budziszynem oraz operacji praskiej1. W kwaterze 
320 pocgrzebany został żołnierz o wyjątkowo rzadko spo-
tykanym w Polsce imieniu i nazwisku: Czyngis Maniopon. 
Urodził się w roku 1925, pożył niewiele – zginął w roku 1945. 
Był szeregowym 10 Brygady Pancernej, być może sanitariu-
szem2.

internet, zazwyczaj tak pomocny w poszukiwaniach, tutaj 
pozostaje bezradny. Hasło „Maniopon” daje tylko kilka wyni-
ków, odnoszących się do wspomnianego powyżej żołnierza. 
Może Czyngis był ostatnim z rodu? Może wcale nie urodził 

1 https://verenne.pl/2015/01/29/cmentarz-wojenny-w-zgorzelcu/ (do-
stęp: 4.09.2020).

2 https://billiongraves.pl/grave/Czyngis-Maniopon/9819591 (dostęp: 
4.09.2020).

Nagrobek aleksandra iljasiewicza, dziadka Mustafy smolskiego  
i pradziadka adama iljasiewicza.

Mustafa smolski (1920–1945). 
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koran: PrZekład musy Çaxarxana 
cZachorowskiego

się na polskiej ziemi? a może nazwisko zostało źle odczy-
tane i błędnie zapisano je na grobowej tabliczce? Prawdo-
podobnie zagadka ta pozostanie nierozwiązana, jednak jeśli 
ktokolwiek z naszych Czytelników zetknął się z takim na-
zwiskiem lub znana jest mu postać Czyngisa Maniopona, to 
bardzo proszę o kontakt.

Musa Czachorowski  
zdjęcie: 

https://billiongraves.pl/grave/Czyngis-Maniopon/9819591 

Nagrobek  szer.Czyngisa Maniopona (1925–1945).

Pierwszy raz, gdy jeszcze za czasów 
studenckich pojawiłem się w war-
szawskim Centrum kultury islamu 
(rok 2008), imam położył przede 
mną kilka ksiąg, wśród których za-
uważyłem koran w przekładzie Jó-
zefa Bielawskiego. Nieco później, 
zajmując się już własnym tłuma-
czeniem koranu na język ukraiński 
(wydane zostało po raz pierwszy 
w Medynie, w arabii saudyjskiej), 
zainteresowałem się, czy w Polsce 
istnieją własne „muzułmańskie” 
przekłady Świętej księgi islamu. 
Nie jest tajemnicą, że podejście 
orientalistyczne i muzułmańskie 
znacząco różnią się od siebie, na-
wet jeśli naukowy pogląd na koran 
zawiera często więcej argumenta-
cji, niż przeprowadzony w duchu 
religijnym. dlatego ucieszyłem się 
bardzo, kiedy w roku 2018 ukazało 
się wydanie koranu w przekładzie 
Musy Czachorowskiego. W dodatku 
wydawcą był Muzułmański zwią-
zek religijny w rzeczypospolitej 
Polskiej przy wsparciu ministerstwa do spraw religii repu-
bliki Turcji, instytucji, która opublikowała już dwadzieścia 
osiem tłumaczeń znaczeń koranu na rozmaite języki. Nie 
wdając się w dyskusję o tym, czym jest „przekład koranu” 
i czy w ogóle jest możliwy (napisano o tym setki prac), po-
wiedzmy, że nowa edycja pod wieloma względami jest kon-
tynuowaniem tradycji. i to nie tylko tradycji komentowania 
Świętej księgi przez polskich Tatarów, która sięga swoimi 
korzeniami XVi wieku i należy do najstarszych w europie, 
ale też współczesnej muzułmańskiej egzegetyki.

dlaczego? Po pierwsze, jak dowiadujemy się z informacji 
na stronie redakcyjnej, przekład wykonany został z dwóch 

głównych wydań: rosyjskiego F. 
Qaraoğlu (2014) i angielskiego ab-
dullaha Jusufa alego (2009). To 
ostatnie raczej nie wymaga przed-
stawienia, ponieważ drukowane 
jest od roku 1934 i ukazało się w set-
kach wydań (w tej liczbie także po-
prawionych). Jeśli natomiast chodzi 
o wykonany przez azerbejdżańskie-
go autora rosyjski przekład znaczeń 
koranu, to pierwsze wydanie poja-
wiło się w roku 1994 w Baku i wy-
konane zostało z tlumaczenia na 
język turecki (ali Özek i inni, 1983) 
oraz rosyjski (ignacy kraczkowski, 
1963). Tym sposobem przekład F. 
Qaraoğlu przedstawia sobą turec-
ką tradycję komentowania koranu, 
a w połączeniu z tekstem abdullaha 
Jusufa alego (zwłaszcza z licznymi 
komentarzami), już jako interpreta-
cja zawiera w sobie wielką wartość. 

Musa Czachorowski nie ograni-
czył się wszakże w swojej pracy do 
tych dwóch źródeł, co uwidacznia 
się w tekście. dzięki wykorzystaniu 

interpretacji i przekładów na inne języki, a przede wszystkim 
oryginalnego tekstu, wiele ajatów przetłumaczył na język 
polski znacznie dokładniej, niż uczyniono to na angielski 
czy rosyjski. Odchodząc od typowych dla tłumaczeń kora-
nu „wstawek” (w nawiasach kwadratowych lub okrągłych), 
tłumacz postawił sobie jako cel finalny oddanie znaczenia, 
a nie proste przekazanie kolejności słów. Ponadto dokonał 
„polonizacji” koranicznych imion i nazw: tytuły sur zostały 
przetłumaczone na język polski, podobnie jak imiona wła-
sne zapisane w znanej czytelnikom formie (Jusuf – Józef, 
Marjam – Maria, Musa – Mojżesz, idris – enoch, isa – Jezus 
itd.). Także osobiste imię „allah” jest podane jako Bóg, co 
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wywołuje pytania czytelników zaznajomionych z muzuł-
mańskimi przekładami koranu. Można to jednak wyjaśnić 
potrzebą przekazania słowa koranicznego przedstawicielom 
innych religii, ukazania fundamentalnej równoznaczności 
islamu, chrześcijaństwa i judaizmu (w Polsce, podobnie jak 
w innych krajach, można usłyszeć, jak mówią: „Chrześcija-
nie wierzą w Boga, a muzułmanie – w allaha”; właśnie takie 
sprzeczności usuwa tłumaczenie).

zastosowany został w pełni współczesny i zrozumiały dla 
czytających język i nawet skomplikowane fragmenty prze-
tłumaczone są całkiem przystępnie. Przykładowo, podział 
ajatów na muhkamat [ajat, który ma jedno jasne znacze-
nie] i mutaszabiham [ajat, który może mieć wiele znaczeń] 
u M. Czachorowskiego przetłumaczono jako: „On jest Tym, 
który zesłał ci księgę. W niej są wersety jasno określone, 
które stanowią podstawę księgi. inne zaś są wieloznaczne”. 
Tymczasem przekład F. Qaraoğlu pozostaje dla czytelnika 
mało zrozumiały («точные по смыслу… сходные по смы-
слу») [„dokładne w znaczeniu... podobne w znaczeniu”]. 
Być może odczytanie u F. Qaraoğlu jest nieco bliższe 
dosłownemu tekstowi arabskiemu, ale M. Czachorowski 
wybiera rozwiązanie ogólnie przyjęte przez muzułmańską 
egzegetykę (chociaż oczywiście w tradycyjnych tefsirach 
można znaleźć także inne wyjaśnienia).

Bardzo dobrze, że zachowane zostało postrzeganie 
przymiotów Boga (asma) jako imion, nie zaś po prostu 
opisów. W surze Rodzina Imrana znajdujemy np. Bóg jest 
Potężny, Mściwy; możliwe, że czytelnik innego wyznania 
nie zawsze zrozumie, dlaczego to Bóg „mści się” (chociaż 
podobne opisy znajdziemy w Biblii), ale oryginał daje wer-
sję raczej „władca zemsty (arab. zu’l intikam). Jeśli jednak 
ajat przeczytamy w całości, wówczas związek z karą za nie-
wiarę staje się zrozumiały: „zesłał też rozróżnienie. Tych, 
którzy odrzucili znaki Boga, czeka dotkliwa kara. zaprawdę, 
Bóg jest Potężny, Mściwy!”. Nawiasem mówiąc, F. Qara-
oğlu wybrał dla „rozróżnienia” „al-Furkan”, czyli wyraz 
oryginalny bardziej transliterowany, niż przetłumaczony. 
W przypadku polskiego wydania właśnie pełne tłumacze-
nie i minimum „arabizacji” stało się właściwym wyborem, 
jak np. znaczeniowy przekład ajatu o wielbłądach (koran, 
5:103): „Bóg nie ustanowił żadnego przesądu, związanego 
z wielbłądzicą płodną lub wielbłądzicą wypuszczoną na 
pastwisko, lub wielbłądzicą, która wydała naraz dwoje 
małych, lub z wielbłądem rozpłodowym”.

dzisiaj, co prawda, koran jest dla czytelników interesu-
jący nie tylko jako próba zazpoznania się z islamem (czy to 
czytelnik muzułmański, czy też wyznawca innej religii), ale 
jako księga o ogromnym znaczeniu, które imam al-gazzali 
określał niegdyś „bezbrzeżnym oceanem”. Ponadto ważna 
jest poetyka tekstu, którą tak trudno (jeśli w ogóle moż-
liwe!) odwzorować z oryginału: „Miłosierny, On nauczył 
koranu, stworzył człowieka, nauczył go jasnej wymowy”. 
Mamy tu cztery ajaty sprowadzone do jednego zdania, 
a zaimek „On” dobrze uzupełnia ogólny obraz jako listę 
urzeczywistnionych przez Boga działań. Odpowiednią opcją 
było też wybranie „głoś!” dla czasownika ikra, od którego, 
według najbardziej rozpowszechnionej wersji, chronologicz-
nie też rozpoczęło się przekazywanie objawienia – podob-
nie jak w przekładzie J. Bielawskiego. Chodzi bowiem nie 
tylko o czytanie, ale o czytanie na głos. Można przytoczyć 
tu wiele innych przykładów z sur mekkańskich, w których 
nader „ważko” odzwierciedla się poetyka koranu. 

W porównaniu z innymi przekładami da się zauważyć, że 
praca M. Czachorowskiego jest bardziej „wyjaśniająca” niż 

„dosłowna”, ale nie zawsze. Na przykład słowo sibga (odcień, 
barwa) z wyrażenia sibgatallaah Józef Bielawski przełożył na 
„religia Boga”, Czachorowski natomiast „Przyjęliśmy barwę 
Boga”, dodając tylko semantyczne „Przyjęliśmy”. 

Można wskazywać także wiele innych właściwości prze-
kładu, z których większość doskonale przekazuje czytelni-
kom znaczenie koranu, ale w przyszłym wydaniu chciałoby 
się życzyć szerszej przedmowy i oczywiście komentarzy. 
Wiele ajatów ma swój kontekst i wśród samych muzułma-
nów istnieją rozliczne interpretacje, dlatego krótkie przypi-
ski (nawet do ajatu z „barwą Boga” – o co dokładnie cho-
dzi) mogą uczynić tekst jeszcze bardziej przystępnym. To 
jednak pozostaje wyborem samego tłumacza. tym etapie 
można powiedzieć, że pojawienie się pracy M. Czachorow-
skiego stało się znaczącym wydarzeniem w historii tłuma-
czenia znaczeń koranu na języki słowiańskie i pod wieloma 
względami przyczynia się do odrodzenia muzułmańskiej 
tożsamości w regionie.

 
Mychajło Jakubowycz 

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: daniel st. Czachorowski 

kilka słów wyJaśnienia

Najnowsze wydanie tłumaczenia koranu, które ukazało się 
staraniem Muzułmańskiego związku religijnego w rP, rze-
czywiście pozbawione jest szerokiej przedmowy, przypisów, 
komentarzy, dopowiedzeń, wtrąceń, wyjaśnień. Takie było od 
początku zamierzenie autora przekładu oraz wydawcy: nie 
naprowadzać czytelnika, nie narzucać mu takiego lub innego 
rozumienia tekstu, nie dokonywać za niego interpretacji, a co 
najważniejsze: nie odciągać uwagi od rzeczy najważniejszej, 
jaką jest sam tekst Świętej księgi. każdy czytający musi – we-
dług swych osobistych możliwości – zadać sobie trud zrozu-
mienia treści koranu. Musi zastanawiać się nad znaczeniem 
poszczególnych ajatów i sur, a nie co rusz zwracać się do mniej 
lub bardziej zrozumiałych przypisów i komentarzy. Przesłanie 
Boga trzeba odebrać osobiście, przy czytaniu trzeba urucho-
mić własne uczucia, własną wiedzę, własną wyobraźnię, a nie 
zadowalać się gotowymi wyjaśnieniami. 

zazwyczaj przekłady koranu zaopatrywane są w roz-
liczne dodatki, najczęściej traktujące o historii arabów 
w okresie dżahilijji, o historii islamu oraz życiu Proroka 
Muhammada. znajdziemy tam również teksty o kalenda-
rzu muzułmańskim, obrządkach religijnych, tłumaczeniach 
Świętej księgi na rozmaite języki, no i oczywiście przedmo-
wy, słowa wstępne i wprowadzenia, które zazwyczaj mają 
jednoznacznie ukierunkować czytelnika na takie, a nie żad-
ne inne nastawienie podczas lektury. Tak jest np. w prze-
kładzie Ünala-surdela (2011, 2013), gdzie wszystkie dodatki 
utrzymane są w duchu gülenowskim, jako że właśnie ruch 
gülena jest wydawcą niniejszego tłumaczenia, a sam zało-
życiel, M. Fethullah gülen, mieszkający w stanach zjedno-
czonych turecki działacz religijny i społeczny, napisał jeden 
z tekstów wstępnych. 

dochodzi do tego ogromna na ogół liczba przypisów. 
z polskich przekładów rekordzistą jest koran ahmadijji 
(1990), w którym zamieszczono ich dokładnie 3474. Niektó-
re liczą tylko jedno albo dwa zdania, ale są również mające 
kilkanaście, a nawet więcej. Na przykład w surze Krowa, li-
czącej 287 ajatów, znajdziemy aż 362 przypisy. Jakim więc 
cudem można skupić się na czytaniu i własnym zrozumieniu 
treści, jeżeli co chwila wpada nam w oczy kolejny przypis, 
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a wszystkie są znacznie dłuższe od samej sury. Pytanie za-
sadnicze brzmi: na ile, tak naprawdę, pomagają one w poję-
ciu i przyswojeniu sobie treści koranicznej? Śmiem twierdzić, 
że w przytłaczającej większości wyłącznie odwracają uwagę 
od właściwego tekstu Świętej księgi. Jeszcze gorzej jest 
w przekładzie Ünala-surdela, gdzie wprawdzie przypisów 
mamy mniej, bodajże tylko ponad tysiąc, ale poczyniono 
tam rzecz znacznie gorszą: w poszczególne ajaty wpleciono 
wielką ilość wtrąceń, wyjaśnień, dopowiedzeń i dopisków, 
co całkowicie zaciemnia oryginalny przekaz koranu. 

Święta księga nie stanowi podręcznika historii arabskiej 
ani nawet biografii Proroka Muhammada. To jest słowo Ob-
jawione, słowo Boga, które należy czytać i nad którym na-
leży się zastanawiać. samodzielnie. samodzielnie, w miarę 
swych możliwości, dochodzić do zrozumienia jej treści, aby 
żyć nią każdego dnia. Czy Bóg chciałby zesłać nam księ-
gę, której nie zdołalibyśmy pojąć bez kilku tysięcy przypi-
sów? Wątpię, przecież wspomina w koranie, że nie obciąża 
nas niczym ponad nasze możliwości. Jego słowo jest jasne 
– trzeba tylko zadać sobie nieco wysiłku, aby pojąć to, co 
jest do pojęcia. Niestety, często okazuje się, że czytelnik, 
zamiast skupiać się nad ajatami, zapoznaje się wyłącznie 
z przypisami i komentarzami. W efekcie jego własne zro-
zumienie koranu jest najczęściej żadne. Nie zadaje sobie 

trudu pojęcia treści, zadawalając się cudzymi objaśnieniami. 
Wielokrotnie słyszymy, że każde tłumaczenie koranu sta-

nowi wyłącznie ludzką interpretację oryginalnego tekstu. 
Oczywiście, nie ulega to wątpliwości. interpretacji dokonu-
jemy jednak nawet wówczas, gdy czytamy Świętą księgę 
w oryginale, w języku arabskim. Nikt przecież nie będzie tak 
zarozumiały, aby powiedzieć, że pojmuje wszystko identycz-
nie jak Bóg. Ta sama osoba może wszakże tę samą treść zro-
zumieć rozmaicie, np. po rozszerzeniu swojej wiedzy lub cho-
ciażby będąc w odmiennym stanie emocjonalnym. Oznacza 
to, że człowiek zawsze dokonuje wartościowania, które zale-
ży od jego inteligencji, wrażliwości, religijności, wychowania, 
nawet nastroju. Nie ma wyłącznie jednej interpretacji kora-
nu, jednych koranicznych komentarzy. kto zatem – i w jaki 
sposób – poświadczy, że właściwe są akurat te, a nie inne?

W najnowszym przekładzie koranu nie ma przypisów, 
komentarzy, wyjaśnień. Nie ma cudzych podpowiedzi ani 
przygotowanych przez kogoś rozwiązań. Jest natomiast za-
chęta i wskazanie do samodzielnego zastanawiania się nad 
słowem Boga, do przeprowadzania własnej interpretacji 
z udziałem serca i umysłu. To bowiem stanowi nasz muzuł-
mański obowiązek.

Musa Czachorowski 

Ranetta Gafarowa

sTaTus sPołecZny  
krymskoTaTarskieJ kobieTy
We wspołczesnym społeczeństwie rola kobiety stale rośnie. 
We wszystkich krajach świata zwiększa się pozycja kobiety 
w ekonomii, polityce, kulturze i życiu publicznym. Ostatnio 
bardzo rozpowszechnione stało się pojęcie „status społeczny”.

Celem tego artykułu jest ukazanie statusu społecznego 
krymskotatarskiej kobiety-muzułmanki przy zachowaniu 
określonego znaczenia i systemowych zmian w uzyskanej 
pozycji na tle struktury społeczno-politycznej państwa, jego 
rozwoju gospodarczego, poziomu kultury i świadomości spo-
łecznej w spektrum procesu historycznego.

Faktem jest, że narodowa mentalność krymskiej Tatar-
ki ukształtowała się nie tylko dzięki jej własnej, oryginalnej 
bazie etnokulturowej, ale wpływ na nią miały także rozprze-
strzeniające się przez tysiące lat różnorodne więzi i kontakty 
z innymi narodami i narodami. Jest to w istocie wyjątkowa 
cecha, na podstawie której ustalono, że z syntezy material-
nych i duchowych kultur ludów Wschodu i zachodu powstała 
samodzielna kultura.

Historyk gulnara abdułajewa odnotowała: „W rozmaitym 
czasie wielu podróżników, dyplomatów i misjonarzy, którzy 
odwiedzali Chanat krymski, zwracało uwagę na szczególne 
pozycję kobiet w państwie girejów… zachwycając się życz-
liwością, gościnnością i pięknem mieszkańców chanatu, 
podkreślali, że tutaj przedstawicielki piękniejszej połowy 
ludzkości były często głównym, choć czasem niewidocznym, 
rdzeniem patriarchalnej krymskotatarskiej rodziny, w której 
stosunek do kobiet był zawsze pełen szacunku. Co więcej, 
źródła piśmienne podają, że zarówno w średniowieczu, jak 
i w wieku XViii głębokie poszanowanie dla matki, żony, sio-
stry i córki często wyrażało się w trosce o jej materialną nie-

zależność. innymi słowy, ekonomiczne zabezpieczenie kobie-
ty w świecie krymskotatarskim nie tylko zapewniała głowa 
rodziny, ale było też chronione prawnie. Niewątpliwie taka 
postawa była zasługą samych kobiet” [1, 193–194].

Należy też zaznaczyć, że w owych czasach kobiety zasły-
nęły jako władczynie państwa, gdy w całym muzułmańskim 
świecie nie odnotowano faktu kobiecej monarchii, ponieważ 
zgodnie z szariatem kobiety nie mają prawa uczestniczyć 
w sprawach państwowych [1, 188]. Potomkowie chanów 
wchodzili w związki małżeńskie z córkami osób szlachetne-
go pochodzenia, wychowanymi w duchu krymskotatarskich 
tradycji kulturowych. dzięki temu Chanat krymski wzmacniał 
swoją pozycję materialną i przestrzegał norm równości praw-
nej w państwie [4]. W ten sposób okres chanatu ukształtował 
i zatwierdził społeczno-polityczny status krymskiej Tatarki 
w społeczeństwie muzułmańskim.

Odrodzenie społeczno-politycznego życia krymskich Tata-
rów bierze swój początek wraz z pojawieniem się nazwiska 
ismaila gasprinskiego, wielkiego krzewiciela oświaty i refor-
matora turkijskiego świata. Jego ogromną zasługa jest także 
to, że zwracał wielką uwagę na społeczne położenie krym-
skotatarskiej kobiety. Pod kierownictwem wybitnego oświa-
towca rozpoczęły wszędzie działalność szkoły według jego 
nowej metody, na czele których stali nie tylko mężczyźni, ale 
też kobiety. 

Osobnym kamieniem milowym w historii krymskich Ta-
tarów jest pojawienie się na politycznej arenie ruchu kobie-
cego, którym kierowała szefika-hanum gasprinskaja (1886–
1975), córka ismaila gasprinskiego. W początkach latach XX 
wieku wydawała pierwszy krymskotatarski magazyn kobiecy 
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„Âlem-i Nisvân” („Świat kobiet”), na którego stronach po-
dejmowała tematykę kobiecą, jednocząc je w celu rozwią-
zywania problemów nie tylko na krymie, ale też w całym 
muzułmańskim świecie. W połowie kwietnia 1917 roku odbył 
się w Bachczysaraju wiec kobiet, na którym wybrany został 
miejski rewolucyjny komitet kobiecy na czele z szefiką ga-
sprinską. W jego działalności uczestniczyły przedstawicielki 
krymu: dilara Bułhakowa, ilhamija Tohtarowa, zejneb amir-
han i Hakime szamseddin. 

W okresie istnienia krymskiej autonomicznej republiki 
sowieckiej spośród krymskich Tatarek wyrosła cała plejada 
nauczycielek, które poświęciły się dziełu odrodzenia narodo-
wej kultury, rozwojowi powszechej edukacji i reformowania 
stylu życia: m.in. sabe Useinowa, zuledża adżeredinowa, 
aline appazowa, zijade Bakszyszewa, Umre islamowa, zaj-
de ibraimowa, Mahfure kajjarowa, zejnep kudusowa [5, 36, 
40–47, 100, 104, 109, 115, 117, 161].

Na początku XX wieku w duchowym życiu narodu krym-
skotatarskiego, wraz z rozwojem oświaty przy udziale ismaila 
gasprinskiego i burmistrza Bachczysaraju Mustafy-mirzy da-
widowicza, zaczął objawiać się krymskotatarski teatr. Jeden 
z aktywnych uczestników jego stworzenia, dżelal Meinow, 
pisał: „Po rewolucji październikowej 1917 roku sztuka teatral-
na na całym krymie zaczęła gwałtownie się rozwijać. We 
wszystkich miastach krymu organizowano jedną po drugiej 
teatralne trupy, grano wiele sztuk. zbliżające się do równych 
praw z mężczyznami, krymskietatarskie panie coraz częściej 
zaczęły pojawiać się na scenie teatru, a także obok swoich 
mężów lub braci na widowniach” [6, 169]. do roku 1914 role 
kobiece odgrywali zazwyczaj mężczyźni. Pierwszymi krym-
skimi Tatarkami, które w roku pojawiły się w narodowym 
teatrze, były: Merzije sołpudaj, a. sołpudaj, F. szirinskaja,J. 
Czelebijewa. W roku 1923 otwarto w symferopolu krymski 
Państwowy Teatr Tatarski, skupiający utalentowanych arty-
stów, którzy pozostawili niezatarty ślad w kulturze scenicznej 
krymskich Tatarów: ajsze Parmaksyzowa, ajsze dittanowa, 
awa kłyczewa.

W tworzeniu statusu społecznego krymskotatarskich ko-
biet zawiera się ich uczestnictwo w ii wojnie ojczyźnianej 
(1941–1945). Walczyły przeciwko faszystom w oddziałach 
partyzanckich, schodziły do podziemia, m.in. zwiadowca sa-
modzielnej armii Nadmorskiej alime abdennanowa, człon-
kinie ruchu podziemnego Najme Welijewa, Chatidże Czap-
czakczy, abibe asanowa, gulzade sofu, ajsze abijewa, Fanja 
Berberowa i inne [3].

rozpoczynająca się 18 maja 1944 roku specjalna operacja 
wysiedlenia wszystkich krymskich Tatarów z krymu, przy-
gotowana i przeprowadzona przez organa NkWd1 i NkgB2, 
zmieniła rytmiczny, ustalony sposób życia krymskich Tata-
rów. znaczną część wysiedlonych stanowiły kobiety i dzieci. 
Podczas zesłania kobiety, krymskie Tatarki, odegrały ogrom-
ną rolę w ocaleniu ojczystego języka oraz tradycji i obycza-
jów swojego narodu. Już w miejscach deportacji kształtowała 
się krymskotatarska inteligencja, któa zapełniała szeregi na-
uczycieli, uczonych, lekarzy i inżzynierów, w większości wła-
śnie kobiety [7, 88–89].

Tak więc najważniejsze elementy dawnej harmonii we 
współczesnym życiu rodzinnym Tatarów krymskich zosta-
ły zachowane w dużej mierze dzięki szczególnym cechom 
krymskotatarskiej kobiety. Przetrwała ona burze trudnej hi-
storii narodu, która ukształtowała specjalny status społecz-
ny. Określony został jako miejsce zajmowane przez krymską 
Tatarkę w systemie stosunków społecznych, związanych też 
z całokształtem praw i obowiązków przez pryzmat przemian 
historycznych, w których kształtuje się rola kobiety posiada-
jącej określoną pozycję w społeczeństwie.

ranetta gafarowa  
Социальный статус крымскотатарской женщины:  

вехи истории, Редакция „avdet”, 12.07.2020 г. 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 

Literatura:
Абдулаева, Г. Золотая эпоха Крымского ханства / Г. Абдуллаева. – 

Симферополь: Крымучпедгиз, 2012.– 208 с.
Бекирова Г. Р. «Вывезены все». Глава из книги «крымскотатарская 

проблема в ссср (1944-1991)» [Электронный ресурс] / Г.Р. Бекирова. 
– Режим доступа: http://www.historians.in.ua/index.php/en/zabuti-z-
ertvy-viyny/711-hulnara-bekyrova-vyvezeny-vse-hlava-yz-knyhy-krymsk
otatarskaia-problema-v-sssr-1944-1991.

Велиев А. Муаребе аскерлери: къырымтатарлар Экинджи дюнья 
дженкинде: монография: в 3-х т. / А. Велиев. – Симферополь: 
Крымучпедгиз, 2011. – 478 с. – 3 т.

Возгрин В.Е. История крымских татар: Очерки этнической истории 
коренного народа Крыма: монография : в 4-х т. / В.Е. Возгрин. – СПб.: 
Нестор-История, 2013, – 940 с. — 2 т.

ГАРК. Ф.Р.20. Оп.9. Д.13, 164лл. (л. 36, 40-47, 100, 104, 109, 115, 117, 161.)
Керимова C. Страницы истории крымскотатарского довоенного театра 

и драматургии / С. Керимова. – Симферополь: ДОЛЯ, 2002. – 192 с.
Кульпин Э.С. Крымские татары: эволюция самоидентификации / Э.С. 

Кульпин // Историческая психология и социология истории. – 2013. 
– №2. – С. 86-94.

1 Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł – ludowy komisariat spraw 
Wewnetrznych (przyp. tłum.).

2 Narodnyj Komissariat Gosudarstwiennoj Biezopasnosti – ludowy ko-
misariat Bezpieczeństwa Państwowego (przyp. tłum.).

Jan Tyszkiewicz

mongolski PodbóJ rusi ZachodnieJ 
w 1 Poł. xiii w.
Nie jest łatwo, krótko i jasno, powiedzieć o podbojach 
mongolskich w europie Wschodniej. Ograniczymy się 
więc do dziejów ujarzmienia księstw ruskich położonych 
na prawym brzegu dniepru, od smoleńska i Połocka na 
północy, po kijów na południu. dla ówczesnych mieszkań-
ców rusi i całej europy Wschodniej najbardziej burzliwy 
i uciążliwy był okres walk w 1 poł. Xiii stulecia; rozpaczliwa 

obrona przed przeważającymi siłami najeźdźców. Celem 
ataku Mongołów stała się cała ówczesna europa Wschod-
nia. ziemie na przedgórzu Uralu, w dorzeczu Wołgi, stepy 
nad Morzem kaspijskim i Morzem Czarnym oraz rozległa 
Nizina rosyjska. Plany podboju obejmowały również są-
siednie państwa środkowoeuropejskie, zwłaszcza Węgry 
z obszerną Niziną Panońską. Mongołowie, posiadając do-
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bry wywiad i kontakty z koczownikami europejskimi, głów-
nie Pieczyngami, alanami i Czerkiesami, mieli dostatecz-
ne rozeznanie i planowali podporządkować sobie Węgry. 
Wiedzieli o dobrych warunkach wypasu, jakie zapewniała 
puszta, i tradycjach wcześniejszych podbojów tego terenu 
przez awarów i Protobułgarów. sąsiednie kraje na Półwy-
spie Bałkańskim, nad środkowym dunajem (Czechy, au-
stria), Polska i kraje nadbałtyckie, stanowiły drugoplanowy 
obiekt zainteresowania Czyngis-chana i jego następców. 
zapewne planowano jedynie ich rabunek, spustoszenie 
i okresową eksploatację, w miarę powodzeń nad Wołgą 
i dnieprem.

Mongołów trzynastowiecznych, organizację społeczną 
i kulturę znamy dzięki studiom nad obszernym źródłem, ja-
kim jest Tajna historia Mongołów. Opisuje ona dzieje rodu 
Czyngis-chana, życie i wojskowość ówczesnych Mongołów, 
ich prawa, zwyczaje i instytucje ustrojowe. O dawnych 
koczownikach europejskich, Pieczyngach i Połowcach, ist-
nieją również liczne opracowania. Podstawowe informacje 
o ludach syberii znajdujemy w dostępnym opracowaniu 
etnograficzno-historycznym. Łączy ono wiedzę ze źródeł 
pisanych z interpretacją materiałów etnograficznych, zgro-
madzonych w muzeach rosji i republik syberyjskich.

W wiekach Xii i Xiii sąsiadami rusi na stepach nad Mo-
rzem Czarnym były plemiona Połowców. kilkuwiekowe 
walki rusi z Połowcami doprowadziły do pewnej stabiliza-
cji, zawarcia porozumień i małżeństw rusko-połowieckich, 
przyjęcia chrześcijaństwa przez niektórych połowieckich 
książąt plemiennych. W początkach Xiii w. zaprzyjaźnio-
nych Połowców nazywano na rusi ziemią połowiecką, księ-
stwami połowieckimi, uczestniczącymi w życiu politycz-
nym rusi. Pozostałe liczne plemiona koczujące w stepach 
określano mianem dzikich Połowców, licząc się z ich okre-
sowymi napadami. lud ten na stepach europy Wschodniej 
zachował pełną odrębność kulturową i etniczną.

W roku 1222 armie mongolskie zaatakowały państwa 
w górach i na przedgórzach kaukazu. Nad Morzem ka-
spijskim rozbiły alanów, Czerkiesów i wschodnie plemiona 
Połowców. zimę 1222/1223 najeźdźcy spędzili nad rzeka-
mi: kubań, kura i Terek. Widząc zbliżające się zagroże-
nie, północni Połowcy pod dowództwem księcia kotiana 
porozumieli się z książętami ruskimi i zdecydowali wspól-
nie stoczyć z Mongołami bitwę. Postanowiono walczyć 
w stepie, nie dając napastnikom okazji do zniszczenia rusi 
południowej wraz z ziemią połowiecką. sprzymierzeńcy za-
grodzili drogę Mongołom nad dolnym dnieprem i wygrali 
wstępną bitwę, zmuszając wroga do odwrotu. Wycofujący 
się Mongołowie wciągnęli sprzymierzeńców daleko w step, 
nad Morze azowskie. sprzyjał im pofałdowany teren, brak 
pożywienia i wody. siły zbrojne Połowców i rusinów two-
rzyły przede wszystkim drużyny księcia kijowskiego, czer-
nihowskiego, włodzimiersko-halickiego i smoleńskiego. 
drobnych oddziałów z małych księstw ruskich było jeszcze 
około 8–10. Bitwa stoczona 31 maja 1223 roku nad rzeką 
kałką zakończyła się klęską rusinów i Połowców; poległo 
wówczas kilka tysięcy wojowników oraz siedmiu czy ośmiu 
książąt z rurykowiczów. data ta otworzyła okres podboju 
rusi przez Mongołów, chociaż bezpośrednie uderzenie na-
stąpiło później.

Podbój państw położonych na obszarze Chin, iranu 
i kaukazu zajął Mongołom lata 1225–1236. W europie opór 
zbrojny stawiali też do roku 1232 Bułgarzy Nadwołżańscy, 
co wyraźnie opóźniło nadejście głównych sił mongolskich 
i uderzenie na ruś. W inwazyjnych wojskach Czyngis-cha-

na i jego następców Mongołowie stanowili dowódców 
i elitarny korpus jazdy. W całej armii dominowały liczne 
oddziały ludów sprzymierzonych i podporządkowanych, 
zobowiązane do dostarczania posiłkowych kontyngentów 
zbrojnych. Od lat 40. Xiii w. wspólnym językiem w siłach 
mongolskich, na terenie europy Wschodniej, był kipczacki 
i jego narzecza. Od połowy Xiii w. masę wojsk dowodzo-
nych przez Mongołów zaczęto w europie nazywać Tata-
rami.

Wojna z dżurdżenami i szachem dżelal ed-dinem 
w afganistanie zatrzymała ekspansję Mongołów do euro-
py. Po śmierci Czyngis-chana, jego syn Ugedej rozpoczął 
w roku 1229 wojnę z królestwem kin w północnych Chi-
nach (1230–1234). Nadal walczono w iranie, gruzji i arme-
nii (1229–1240). W roku 1229 Mongołowie weszli na step 
Połowiecki i dotarli do rzeki Jaik (Ural). Osobna wyprawa 
uderzyła na Bułgarię Nadwołżańską (1232). Wszystko to 
spowodowało masową migrację licznych plemion na za-
chód, za góry Ural, w dorzecze górnej Wołgi. do końca X 
w. państwo nadwołżańskich Bułgarów obejmowało głów-
ne plemiona Baszkirów i Protobułgarów. W początku Xiii 
w. dołączyły do nich liczne plemiona, które osiadły nad 
rzeką kamą. Bułgaria Nadwołżańska stawiała silny opór 
inwazji mongolskiej. Posiadała ok. 40 grodów (zachowało 
się 38 dużych grodzisk), obronne miasta oraz kilkanaście 
odcinków długich wałów, broniących wstępu do gęściej za-
ludnionych regionów. stolica Bułgarii, Wielki gród Bołgar, 
wzniesiony w miejscu wpadania kamy do Wołgi, była po-
tężnie umocniona i miała charakter środkowoazjatyckiego 
miasta, z meczetami i szkołami koranicznymi. duża część 
mieszkańców państwa przyjęła islam w X–Xi w. Tędy bie-
gły ruchliwe szlaki handlowe z azji Środkowej na północ, 
do rusi, do riazania, suzdala i Włodzimierza, do Tweru 
i Nowogrodu Wielkiego nad Bałtykiem.

Na ogólnym zjeździe rodu Czyngisydów i najważniej-
szych wodzów mongolskich (kurułtaj), odbytym w roku 
1235, chan Ugedej uzgodnił dalsze podboje i wojny w eu-
ropie. armia mongolska pod dowództwem Batu i kilkuna-
stu carewiczów z różnych ułusów liczyła prawdopodobnie 
120–140 tysięcy wojowników. ruszono na podbój, grabież 
i opanowanie Bułgarii Nadwołżańskiej, Podkaukazia i rusi. 
stepy wschodnioeuropejskie uważano za łatwiejszą zdo-
bycz. Jesienią 1236 roku zdobyto stolicę Bułgarii i wszyst-
kie ważniejsze miasta nadwołżańskie. Wiosną 1237 roku 
wodzowie Möngke i gujuk przekroczyli z wojskami Woł-
gę i rozpoczęli wypierać ze stepów uciekających alanów 
i Połowców. Jesienią 1237 roku walki toczyły się głównie 
na stepach nad donem. kilkakrotna przewaga liczebna, 
świetne rozpoznanie i dobre zaopatrzenie wojsk, karność 
i duża ruchliwość (zapasowe konie) zapewniały Mongołom 
zwycięstwa w stepie.

Najczęściej przyjmuje się, że podbój rusi przeprowa-
dzili Mongołowie w trzech etapach: 1. zimą 1237 i wiosną 
1238 roku, opanowując ziemie rusi północno-wschodniej 
(na szlaku Bołgar–Nowogród Wielki), 2. od lata 1238 do 
jesieni 1240 roku, prowadząc ruchomą wojnę z Połowcami 
na stepach, oraz 3. późną jesienią 1240, zimą i wiosną 1241 
roku, łamiąc opór księstw południowo-zachodniej rusi (ki-
jów, Czernihów, Halicz). Ściślej biorąc, drugi etap stanowił 
przerwę w bezpośrednim ataku. stepy europy Wschodniej 
były koczowiskami Połowców i nie podlegały książętom ru-
skim z rodu ruryka. lepiej więc mówić o innych etapach 
inwazji: pierwszym wstępnym wiosną 1223 roku (bitwa nad 
rz. kałką), drugim na przełomie lat 1237 i 1238, w którym 
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Mongołowie opanowali ruś północną (rjazań, Włodzi-
mierz, suzdal), i trzecim 1240–1241, gdy podporządkowali 
ruś centralną, południową i zachodnią (kijów, Halicz).

Opisy podboju rusi północnej relacjonują liczne latopi-
sy: Powiest’ o naszestwie Batja, Powiest’ o razorenii riaza-
ni i in. riazań zaatakowano w listopadzie 1237 r. Mieszkań-
cy dzielnie się bronili i do końca mieli nadzieję na odsiecz 
albo odstąpienie wroga. Po kilkuset latach znaleziono na 
grodzisku zupełnie płytko zakopany skarb, srebrne branso-
lety, wkopane w rozmiękłą ziemię pod ogniskiem. Obronę 
organizowali trzej książęta, riazański, muromski i proński, 
ale bez sukcesu. Jerzy, wielki książę riazański, poprosił 
o pomoc i posiłki z Włodzimierza i Czernihowa, jednak nie 
były one liczne. Tatarzy zdobyli najpierw Prońsk i Biełgo-
rod, następnie oblegli riazań (16–21 grudnia 1237 r.) zdoby-
li go, ograbili i spalili. spalili teź kołomnę i Moskwę. książę 
włodzimierski Jerzy Wsiewołodowicz postanowił założyć 
obronny obóz nad rzeką sitą, w którym miały gromadzić 
się wojska różnych książąt, gotowe do wspólnych działań 
obronnych. Obóz przetrwał do 4 marca 1238 roku. suzdal 
i Włodzimierz były atakowane dużymi siłami. Wokół Wło-
dzimierza zbudowano wały i zastosowano tarany i machiny 
oblężnicze. W rezultacie suzdal zdobyto i spalono 6 lutego 
1238 roku, a Włodzimierz kilka dni później (9 lutego). W lu-
tym i marcu wojska mongolskie zdobyły i zniszczyły wiele 
mniejszych grodów rusi północnej: Uglicz, Jarosław, Pe-
rejesław, Twer, Wołokołomsk, kostromę, gorodziec i inne.

Po zdobyciu Włodzimierza nad rz. klaźmą, tylko Torżek 
bronił się dość długo, bo przez dwa miesiące (do 5 mar-
ca 1238 r.). Mongołowie nie podjęli próby szturmu na No-
wogród Wielki ani na smoleńsk na zachodzie. Byli daleko 
od swoich punktów zaopatrzenia, a oddziały pomocnicze, 

wyczerpane długimi walkami, nie miały ochoty do walki. 
Ostatnią ich zdobyczą na północnej rusi był kozielsk, 
długo oblegany, wzięty głodem i dopiero po kilku tygo-
dniach zdobyty (marzec-kwiecień 1238 r.). Obrona Torżka 
i kozielska przeciągały się, ponieważ napastnicy podzielili 
się na mniejsze oddziały, rabujące i gromadzące żywność, 
rezygnując z większej aktywności zbrojnej. latem 1238 
roku główne działania mongolskie zaczęły przenosić się na 
stepy nad Morzem Czarnym. rozpoczęto prowadzenie sze-
roko zakrojonej „obławy” na wolnych Połowców, spychając 
ich do Węgier i Bułgarii, rabując i niszcząc ich obozowiska.

Najazd Mongołów na kijów i cały region nad środko-
wym dnieprem nastąpił zimą 1240 roku, kiedy rzeki i ba-
gna pokrywały się lodem. Oblegany kijów został zdobyty 
przy pomocy taranów kruszących mury. Walki trwały od 
19 listopada. Ostatnie budowle murowane, wraz z kamien-
ną Cerkwią dziesięcinną, broniły się do 9 grudnia 1240 r. 
Obroną kierował wojewoda dymitr, namiestnik księcia da-
niela romanowicza. Jednocześnie Tatarzy zdobyli kamie-
niec i izjasław, pozostawiając na później oblężenie i zaję-
cie krzemieńca. Na północy zajęto Włodzimierz Wołyński 
i Halicz. Tatarskie oddziały zwiadowcze wypaliły cały teren 
księstw romanowiczów, daniela i Wasylka, docierając aż 
do Brześcia nad Bugiem.

Podboje mongolskie w europie Wschodniej ujawniły 
brak solidarności i przestrzegania zasad moralnych i reli-
gijnych wśród władców. Wypracowane formy współpracy 
i porozumień nie sprawdzały się. zawodziła solidarność 
i trzeźwa ocena sytuacji. klęska nad kałką pokazała brak 
zaufania i logicznego myślenia książąt, którzy nie potrafi-
li wyłonić dowódcy ani uzgodnić planu bitwy. Także póź-
niej wąsko rozumiane interesy osobiste dominowały przy 
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Podboje Mongołów do 1240 r. [w:] T. May, Najazdy Mongołów, Warszawa 2010, s. 8.
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podejmowaniu planów i w postępowaniu politycznym czy 
wojskowym. Nawet wybitne jednostki wśród dynastów po-
zostawały bezsilne wobec bezwładu i krótkowzroczności 
większości pozostałych książąt. Obraz zręcznej polityki 
Mongołów i małodusznej rywalizacji wśród rurykowiczów 
był charakterystyczny dla całego Xiii stulecia na rusi.

Źródła najlepiej oświetlają sytuację społeczną i politycz-
ną, panującą wówczas w księstwie kijowskim i księstwach 
pozostających w rękach daniela i Wasylka romanowiczów, 
zachodnioruskim księstwie włodzimierskim i halickim. 
Trwające walki na pobliskich stepach z Połowcami i podbój 
rusi północnej spowodowały poważne zakłócenia w życiu 
gospodarczym i stosunkach społecznych w miastach za-
chodnioruskich. Wobec bliskiego zagrożenia mongolskiego 
w roku 1238, kupcy i bojarzy, którzy tworzyli elitę miejską, 
szukali osłony ze strony księcia. W Haliczu poparli władzę 
księcia daniela romanowicza, chociaż nie byli jednomyślni. 
Część bojarów z biskupem halickim opowiadała się za odda-
niem władzy księciu Michałowi czernihowskiemu. liczono 
równocześnie na pomoc i osłonę ze strony króla Węgier. 
W czasach pokoju i względnej stabilizacji zmagania panu-
jącego księcia z grupą bojarów, mających dobra ziemskie 
i dwory ze służbą w mieście, były regułą. Jednak przebiegały 
wówczas w formie negocjacji, w których przeważało zdanie 
większości, mającej za sobą argumenty. W czasach trwogi 
przed Tatarami (w źródłach: timor Thartarorum) należa-
ło organizować obronę i szukać silnych sprzymierzeńców. 
książę daniel, jak inni książęta, wyjechał na Węgry, a póź-
niej do Polski, zabiegając o pomoc.

Na Węgry przyjechało kilku książąt ruskich. król węgier-
ski Bela iV nie chciał dawać schronienia uciekinierom i pe-
tentom, ponieważ liczył się z groźbami tatarskimi. Już wcze-
śniej naraził się, przyjmując na Węgry uciekających ze stepu 
Połowców. W opuszczonych miastach i stolicach księstw 
ruskich wiece miejskie, zgromadzenia wszystkich wolnych 
mieszkańców, niejednokrotnie w latach 1235–1240 przeka-
zywały pełnię władzy wybranym bojarom. Tak stało się np. 
w Bokocie i Poniziu, Przemyślu oraz mniejszych miastach 
Podola. Wcześniej, podczas walk międzydzielnicowych, zda-
rzyło się również okresowe przekazywanie władzy wpływo-
wemu bojarowi, w zastępstwie nieobecnego lub zmarłego 
dynasty. Po śmierci księcia bywały przetargi z kandydata-
mi do władzy. liczyła się wtedy pozycja polityczna takiego 
kandydata i korzyści, które mógł zapewnić: bezpieczeństwo 
i rozwój gospodarczy ośrodka. Teraz było inaczej. Miesz-
kańcy miast liczyli na własne działania i własne kontakty 
z innymi książętami lub silnym sąsiadem, czyli Węgrami. 
lojalność, popierana zwyczajowo przysięgą, przestała być 
pewną i niezachwianą. dla ratowania życia i majątku łatwo 
łamano wierność i lekceważono przyrzeczenia. Były też roz-
wiązania pośrednie. książę, który okresowo opuszczał mia-
sto (stolicę księstwa), wyznaczał namiestnika, doświadczo-
nego bojara, akceptowanego przez większość mieszkańców. 
dla przykładu można powiedzieć, że w opuszczonym przez 
własnego księcia kijowie, książę daniel romanowicz usta-
nowił dymitra wojewodą, namiestnikiem mającym kierować 
obroną miasta w roku 1240.

Na południe od Halicza, w Bołochowie nad rz. słuczą, 
rządzili drobni książęta, pozostający zapewne w tzw. nie-
dziale braterskim, czyli wspólnie sprawowali władzę. Ode-
grali niechlubną rolę sojuszników mongolskich w rusi za-
chodniej. książęta bołochowscy poddali się Mongołom bez 
walki. Czuli się bezkarni, dołączyli do grabiących okolice 
napastników. Wojska mongolskie, działając na dużych te-

renach, tworzyły w wybranych ośrodkach magazyny z za-
opatrzeniem. zapewne właśnie w Bołochowie dokonano 
zaopatrzenia dla wojsk Batu-chana, idących z pierwszą wy-
prawą na Polskę. W opracowaniu poświęconym formowa-
niu się terytorium Ordy mongolskiej w europie Wschodniej 
i granic z ujarzmioną rusią, oba terytoria zachodniopodol-
skie, Bokota i Bołochowo, niesłusznie określano jako sferę 
buforową. Miała tutaj znajdować się rezydencja baskaka, 
oficjalnego reprezentanta chańskiego, przebywającego ze 
swoim dworem i oddziałem wojskowym.

gdy książę kijowski Michał uciekł w roku 1239 na Węgry, 
opustoszały kijów zajął samowolnie rościsław, syn księcia 
smoleńskiego. Wtedy książę daniel usunął go, a władzę 
w kijowie przekazał wojewodzie dymitrowi. Na tę wiado-
mość książę Jarosław suzdalski uwięził żonę Michała, chcąc 
zapewne wymusić na nim zrzeczenie się kijowa. Wówczas 
interweniował książę daniel i nakazał ją uwolnić, ponieważ 
była to jego siostra. kiedy Bela iV nie chciał przyjąć na Wę-
gry zbiegłych z rusi książąt Michała i rościsława, pojechali 
szukać schronienia do Polski, do swojego krewnego, księ-
cia konrada Mazowieckiego. daniel i Wasylko romanowi-
cze chcieli skłonić Michała kijowskiego do powrotu. goto-
wi byli osadzić go w kijowie, ale ten bał się tam wracać, nie 
mając dostatecznego poparcia bojarów i mieszczan. książę 
rościsław dostał od księcia daniela Łuck z okręgiem, żeby 
go bronił i wzmacniał opór przeciw Mongołom. Ta sytuacja 
nie trwała długo. W pierwszych dniach grudnia 1240 roku 
Mongołowie zdobyli zacięcie broniący się kijów. Najeźdź-
cy wszystkimi siłami uderzyli na księstwa romanowiczów, 
zniszczyli ich stolice – Halicz i Włodzimierz – i inne grody. 
Nie wiadomo, czy dotarli do Chełma, miasta założonego 
przez daniela ok. 1230 roku, na zachód od Bugu. Nastąpiło 
to niewątpliwie najpóźniej następnej zimy, kiedy ruszyły 
najpierw oddziały rozpoznawcze, a wkrótce duże siły ma-
jące na celu spustoszenie najludniejszych i najbogatszych 
księstw Polski południowej. dwie główne armie skierowały 
się, przez kraków i Małopolskę północną, pod Wrocław. 
Ten pierwszy najazd tatarski na Polskę w roku 1241 doko-
nał największych zniszczeń, ponieważ kraj znajdował się 
w dużym rozdrobnieniu politycznym, miasta zaś nie były 
dostatecznie obwarowane ani przygotowane do obrony. 
Po kilku mniejszych starciach, pod Turskiem i Chmielni-
kiem, główna bitwa stoczona z Tatarami skończyła się klę-
ską połączonych sił polskich pod legnicą (9 kwietnia 1241 
r.). Prowadzący bitwę książę wrocławski Henryk Pobożny 
zginął. Tatarzy szybkim manewrem wycofali się przez Bra-
mę Morawską na Węgry. Tutaj także odnieśli zwycięstwo 
nad wojskami Beli iV, nad rzeką sajo. równoczesny najazd 
Mongołów na Węgry i Polskę w marcu i kwietniu 1241 roku 
zniszczył wszystkie większe armie państw środkowoeuro-
pejskich. Prawie cała ruś została podporządkowana Or-
dzie, zaś jej zachodni sąsiedzi rozbici i osłabieni.

Na terenie całej rusi zachodniej, od nurtu dniepru na 
zachód, po Prypeć na północy i Bug na zachodzie, nie oca-
lało przed Mongołami żadne księstwo ruskie. z latopisów 
wiadomo jednak, że poza strefą agresji i zniszczeń pozo-
stał Nowogród Wielki i obrzeżne tereny rusi podporządko-
wane litwie. do domeny litewskiej zaliczono i oszczędzo-
no księstwo smoleńskie nad górnym dnieprem. rodzina 
księcia daniela przeczekała nawałę mongolską w Polsce, 
u księcia Bolesława konradowica, w Wyszogrodzie położo-
nym nad środkową Wisłą. W oparciu o Mazowsze książęta 
daniel i Wasylko rozpoczęli odbudowę swego władztwa 
na Wołyniu i ziemi Halickiej. zajęli drohiczyn, Brześć i ka-

Przegląd TaTarski Nr 4/2020



22

HisTOria Α	NAUKA	•	LITERATURA	

mieniec przy Puszczy Białowieskiej. Czasy były niepewne, 
posłuszeństwo własnych poddanych należało wymuszać 
siłą. Bojarzy haliccy, którzy wcześniej składali przysięgę 
wierności księciu danielowi, teraz wykorzystywali okazję 
i na własna rękę napadali i grabili ocalałe osady; wyprawiali 
się i zniszczyli Przemyśl. Była to okazja do osłabienia silne-
go konkurenta gospodarczego i politycznego. kiedy obaj 
romanowicze wrócili do swoich stolic, w końcu 1241 roku 
wyruszyli, aby uśmierzyć działania książąt bołochowskich 
i zajęli ich grody: gubin, derewicz, kudin, Bużsk, grodziec 
i inne. Wyprawa ta miała utrudnić w przyszłości działania 
Mongołom i ukarać zdrajców.

Śledząc losy rusi halicko-włodzimierskiej, która po upły-
wie stu lat znalazła się w granicach polskiego królestwa 
kazimierza Wielkiego, warto szczególną uwagę poświęcić 
rządom księcia daniela romanowicza. Nie są bliżej zna-
ne okoliczności uzyskania przez daniela jarłyku w Ordzie, 
zapewniającego mu rządy we własnym księstwie. Osobi-
sty przyjazd do Ordy potrafił książę daniel odwlec aż do 
roku 1245, zaś niektórzy twierdzą, że nawet później. Jaki-
mi metodami tego dokonał, nie wiemy: czy np. dzięki po-
dwojeniu obowiązujących danin, czy przez zgodę na dal-
sze funkcjonowanie wojennych składów aprowizacyjnych 
w Bołochowie. Osobny wątek stanowią także jego negocja-
cje ze stolicą apostolską i koronacja królewska dokonana 
w drohiczynie w roku 1253. sprawy te łączą się niewątpli-
wie z jego polityką wobec innych książąt ruskich i władców 
katolickich krajów sąsiednich.

Przedstawiliśmy krótko podbój rusi zachodniej w 1 
połowie Xiii w., nie opisując bliżej ani stosunków między 
skłóconymi rurykowiczami, ani związków politycznych 
między książętami ruskimi a królestwem węgierskim oraz 
sojuszy i walk z książętami piastowskimi. Od połowy Xiii 
w. książęta Mazowsza i obaj romanowicze – daniel i Wa-
sylko – wspólnie bronili się przed najazdami jaćwieskimi 

i litewskimi. Poprawne stosunki z Ordą, po śmierci danie-
la (1264) umożliwiły uzyskiwanie posiłków tatarskich do 
obrony przed litwą. ruś zachodnia, wbrew podporządko-
waniu chanom, prowadziła własną politykę zbliżenia z eu-
ropejskimi sąsiadami, Węgrami i książętami piastowskimi, 
w czym wyróżniał się książę daniel romanowicz. Chcąc 
uwolnić się od tradycyjnych wpływów prawosławnego du-
chowieństwa i silnego bojarstwa, przeniósł swoją stolicę 
do nowo założonego Chełma, przy granicy z Polską. zie-
mie jego księstwa, położone na zachód od Bugu, stały się 
podstawą jego odnowionego władztwa w latach 1238–1241. 
W nowym ośrodku książę dobrał sobie odpowiedniego bi-
skupa, a bojarzy nie mieli do dyspozycji żadnego zaplecza 
gospodarczego i nie stanowili grupy opozycyjnej. dwór 
książęcy uformował się tutaj w latach 40. i 50. Xiii w. Od 
roku 1253 stał się dworem królewskim.

Mongołowie przeprowadzili w wieku Xiii trzy najazdy 
na ziemie polskie: w roku 1241, 1259/1260 i 1287/1288 – dwa 
ostatnie w sezonie zimowym. We wszystkich najazdach 
bazą wypadową były ziemie włodzimiersko-halickie. Jak 
wiadomo ze źródeł ruskich i polskich, brały w nich udział 
także pomocnicze oddziały ruskie. akcje dyplomatyczne 
stolicy apostolskiej, mające organizować wspólną obronę 
przed Mongołami, były mało skuteczne. W strefie politycz-
nych rozwiązań dominowały na temat Tatarów legendy, 
stereotypy i wyobrażenia, zapisane w dawnych kronikach. 
relacje kupców i posłów papieskich miały ograniczony 
wpływ na decyzje i poczynania władców. Nie doszło do 
żadnej zbiorowej wyprawy zachodnioeuropejskiej czy tyl-
ko węgiersko-polskiej przeciw Tatarom.

Ogólny obraz rusi ujarzmionej przez Ordę dano w wielu 
opracowaniach, najczęściej omawiając wydarzenia w dłuż-
szym okresie Xiii i XiV stulecia. 

Jan Tyszkiewicz 

Julia Krajcarz

TaTarskie ślady w biłgoraJu
Biłgoraj to miasto powiatowe, położo-
ne na południowo-zachodnich krańcach 
województwa lubelskiego, otoczone 
zielenią lasów Janowskich, roztoczań-
skiego Parku Narodowego oraz Puszczy 
solskiej. W jego przeszłości, zarówno tej 
legendarnej, jak i potwierdzonej faktami 
historycznymi, występują wątki tatar-
skie. Co ciekawe, swoisty wymiar obec-
ności tatarskiej może dotyczyć także 
przyszłości Biłgoraja. 

Według legendy okolicznymi ziemia-
mi władał niejaki goraj. Pewnego razu 
na polanie w tamtejszej okolicy wypo-
czywali Tatarzy, wracający z łupieżczej 
wyprawy. goraj napadł na nich, pobił 
i przegonił. dlatego też o miejscu jego 
zwycięstwa powiadano, że tu „Bił goraj”. 
Taka jest ludowa etymologia nazwy mia-
sta, powiązana w pewien sposób z Tata-
rami. 

rodzina dawna mieszczańska, pochodzenia tatarskiego w Biłgoraju. staruszka 106 lat, córka 74, 
prawnuczka 17, obok domek starożytny, w którym mieszka rodzina. 
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Także w rekonstruowanej ze źródeł miejskiej historii 
przewijają się liczne wątki tatarskie. Wiadomo, że okolicz-
ne tereny były obszarem najazdów tatarskich (mongol-
skich) już w średniowieczu. Miasto zostało założone ofi-
cjalnie w roku 1578 przez kalwinistę, adama gorajskiego. 
Biłgoraj był posiadłością prywatną, z licznymi przywile-
jami udzielonymi przez króla stefana Batorego. Osiedla-
li się tam protestanci, katolicy, prawosławni, a także od 
końca XVi wieku – Żydzi. Wiadomo, że w roku 1648 zo-
stał najechany i spalony przez wojska kozacko-tatarskie, 
w czasie tzw. powstania Chmielnickiego. Następny najazd 
tatarski na Biłgoraj nastąpił jesienią 1672 roku i został od-
party przez wojska wówczas jeszcze hetmana – Jana so-
bieskiego. Właśnie po prowadzonych przez niego wojnach 
rozpoczęło się w pobliżu jenieckie osadnictwo tatarskie. 
i tak np. znane są tatarskie korzenie wsi kocudza. Nawet 
legenda dotycząca samej nazwy wiąże ją poniekąd z Tata-
rami. Otóż ludowa etymologia rozkłada słowo kocudza na 
dwa elementy: ko + cudza. „ko” ma pochodzić od turecko-
-tatarskiego słowa köy – co oznacza wieś. Byłaby to więc 
„Obca köy”, czyli „Obca Wieś” – „Wieś zamieszkała przez 
obych/ innych”.

Jeszcze do końca lat 60. XX wieku w Biłgoraju istnia-
ły materialne ślady po Tatarach. Były to drewniane domy 
tatarskie, odróżniające sie od innych tym, że stały szczy-
tem do ulicy. W tejże ścianie szczytowej nie umieszczano 
okien, a jedynie drzwi wejściowe z półkolistym nadprożem. 
Ostatni dom tatarski w Biłgoraju rozebrano w roku 1969. 
Na szczęście zachowało się kilka przedstawiających je fo-
tografii. dwie z nich znajdują się w albumie lubelskiego 
oddziału Towarzystwa Opieki Nad zabytkami Przeszłości. 
Powstało ono w roku 1906 w Warszawie i stawiało sobie za 
cel ochronę polskich zabytków i dziedzictwa kultury. Po 
roku 1918 działało równolegle do państwowych służb opie-
ki nad zabytkami. Funkcjonowało do roku 1944 roku, dziś 
natomiast jego tradycje kontynuuje Towarzystwo Opieki 
nad zabytkami. 

album zachowany w archiwum lu-
belskiego Wojewódzkiego konserwatora 
zabytków jest tworzony przez fotografie 
wykonane przez wiceprezesa lubelskie-
go TOnzP (działającego do roku 1933), 
konstantego Teleżyńskiego. zdjęcia te 
pojawiły się profilu facebookowym lubel-
skiego konserwatora. Jedno z nich przed-
stawia trzy kobiety na tle drewnianego 
domu i jest podpisane jako „rodzina 
dawna mieszczańska, pochodzenia ta-
tarskiego w Biłgoraju. staruszka 106 lat, 
córka 74, prawnuczka 17, obok domek 
starożytny, w którym mieszka rodzina”, 
drugie jako „domek tatarski w Biłgora-
ju”. Co jakiś czas fotografie przedstawia-
jące dawną, już nieistniejącą zabudowę 
tatarską w mieście nad Ładą, pojawiają 
się także na internetowych aukcjach . 

istnieją pogłoski, że do i wojny świa-
towej w Biłgoraju miał znajdować się 
muzułmański dom modlitwy, zlokalizo-
wany przy ul. dąbrowskiego. Miał służyć 
tatarskim mieszkańcom miasta, a także 
okolic, zwłaszcza tatarskim potomkom 

zamieszkującym wspomnianą kocudzę, położoną około 20 
km na północny zachód od Biłgoraja. 

kilka lat temu pojawiła się idea, która może sprawić, że 
nad Ładą znów pojawią się materialne dowody na dawną 
obecność na tych terenach Tatarów. Mianowicie od roku 
2005 działa w Biłgoraju Fundacja mająca na celu stworze-
nie, dokładnie na Osiedlu Nadstawna, tzw. Miasteczka na 
szlaku kultur kresowych. Ma być to swoisty żywy skansen, 
ale z zabudowaniami nowymi, odtworzającymi dokładnie 
dawną zabudowę miast kresowych zarówno materiałami, 
jak i technikami budowlanymi. Mają więc znajdować się 
tam domy, sklepy, młyny, kuźnie, świątynie itd. Jak dotąd 
powstało siedemnaście domów i drewniana synagoga, na-
wiązująca architekturą do nieistniejących już bożnic kreso-
wych. W planach jest postawienie innych świątyń, w tym 
– repliki tatarskiego meczetu! kiedy do tego dojdzie i z ja-
kich wzorów skorzystają budowniczowie – jak na razie nie 
wiadomo. Być może znowu pojawią się tu charakterystycz-
ne tatarskie domy, jakie dawniej istniały w Biłgoraju. Jest 
szansa, że w perspektywie najbliższych lat miasto odzyska 
jednen ze swych dawnych wizerunków – tatarski. 

Julia krajcarz 
zdjęcia i podpisy pochodzą z profilu facebookowego  

lubelskiego Wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
pobrane za jego zgodą. 

https://www.facebook.com/109996943727176/photos/pcb.
324088962317972/324087555651446/?type=3&theater  

(dostęp: 14.08.2020),
https://www.facebook.com/109996943727176/photos/pcb.

324858235574378/324857348907800/?type=3&theater  
(dostęp: 14.08.2020). 

 

domek tatarski w Biłgoraju.  
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Selim Chazbijewicz

buchara i samarkanda.  
refleksJe Z Podróży
Wprawdzie nazwy miast zapisane są w kolejności alfabe-
tycznej, ale nasze podróże do nich takie nie były. Najpierw 
odwiedziliśmy samarkandę, potem Bucharę, a na końcu 
Chiwę. Było to w roku minionym, 2019, i na początku obec-
nego – roku zarazy. 

Już dawno zamierzałem odwiedzić te miasta, będące 
legendą zarówno na Wschodzie, jak i zachodzie. W tym 
wypadku Wschód i zachód należy rozumieć nie jako geo-
graficzne kierunki chamaiłów rzeczywistości. Niemniej, po-
mimo podobieństw, Buchara, samarkanda i Chiwa jawiły się 
jako prawie odrębne światy, gwiazdy na firnamencie dale-
kich podróży, symbole tajemnicy i odległości. 

zaczęliśmy od samarkandy, do której w grudniu ubiegłe-
go roku polecieliśmy z stolicy kazachstanu, miasta Nur-suł-
tan. Czytelnik pewnie zapyta: w grudniu? a nie było zbyt 
zimno? Otóż nie. Temperatura w grudniu, w jego pierw-
szej połowie, wynosiła tam około 10–12 stopni Celsjusza. 
Wystarczyła cieplejsza marynarka, lekki jedwabny szal, no 
i kupiona w Bucharze karakułowa czapeczka, która koszto-
wała dwadzieścia dolarów. Będzie pamiątka praktycznie na 
resztę życia. W Bucharze ciągle pra-
wie wieje wiatr, który daje poczucie 
chłodu, nawet większego niż jest 
w rzeczywistości.

samarkanda zrobiła duże wraże-
nie może dlatego, że była pierwsza 
na naszym szlaku zwiedzania. Pełno 
tam pamiątek po Timur lenku, zwa-
nym w europie Tamerlanem, który 
panował w latach 1370–1405. Był 
władcą Chanatu Czagatajskiego, pań-
stwa powstałego po śmierci dżyngis 
Chana. Jednym z synów dżyngisa był 
Czagataj, który dostał we władanie 
dzielnicę obejmującą azję Centralną, 
dzisiejsze zachodnie Chiny, kawałek 
północnych indii, północny afgani-
stan, północno-wschodni iran, a tak-
że obszar dzisiejszego południowego 
kazachstanu. zarówno samarkanda, 
jak i Buchara oraz Chiwa należały 
do Chanatu Czagatajskiego. równo-
ległym panstwem była złota Orda, 
czyli dzielnica, po mongolsku „ułus” 
dżocziego, najstarszego syna Czyngis Chana. Już niewiele lat 
po śmierci swoich założycieli, dżocziego i Czagataja, ich ułusy 
stały się polem walk o tron o przywództwo o władzę różnych 
pretendentów i popierających ich plemion oraz klanów. Cha-
nat Czagatajski był ośrodkiem kultury, tam wykształcił się od-
rębny dialekt języka tureckiego, zwany czagatajskim. stanowił 
najstarszą warstwę językową chamaiłów i kitabów tatarskich 
w Wielkim księstwie litewskim. 

samarkanda była ukochaną stolicą Timura, zwanego 
Chromym albo też kulawym. W młodości był ranny w nogę 
i niewyleczona rana spowodowała, że utykał. Timur lenk 

w języku czagatajskim znaczy właśnie Timur kulawy. W eu-
ropie nazywano go Tamerlanem. Był obiektem wielu legend 
i opowieści, które przy ogniskach opowiadali zawodowi 
opowiadacze w karawanserajach, czyli zajazdach dla kup-
ców i podróżnych. Timur lenk nie pochodził z rodu dżyngis 
Chana i według prawa obowiązującego wtedy na Wielkim 
stepie nie mógł nosić godności chana, czyli suwerennego 
władcy. To było zarezerwowane wyłącznie dla członków 
„złotego rodu” – potomków wielkiego dżyngisa. Oni stano-
wili najwyższą stepową arystokrację, jak mówiono „błękitną 
krew i białą kość”. Timur lenk był najwyższym dowódcą 
wojska i głównym zarządcą państwa, kimś w rodzaju dzie-
siejszego premiera. kierował radą najwyższych dowódców 
armii, głów rodów i plemion i nosił tytuł beklaribeka, beka 
beków. Nazwa bek albo bej oznaczała księcia, przywódcę, 
wodza, a także człowieka bogatego lub arystokratę. Beklari-
bek dosłownie oznaczał „wodza nad wodzami”, czyli wodza 
najwyższego. Chanem pozostawał formalnie jeden z człon-
ków rodu dżyngis Chana, jednak był tylko marionetką w rę-
kach Tamerlana.

Na tej rosyjskojęzycznej mapie oznaczono przybliżone 
granice Chanatu Czagatajskiego przed podbojami Timura. 
Posiadając ogromne umiejętności organizacyjne, wojskowe, 
polityczne, a także niespotykaną siłę woli i pragnienie sławy 
i władzy, zdołał z nieznanego nikomu przywódcy stepoowych 
rozbójników stać się najpotężniejszym władcą ówczesnego 
świata. stosował bardzo okrutne metody wojny i podboju. Bu-
rzył miasta, przesiedlał ludzi, mordował, brał w niewolę, sło-
wem był prekursorem współczesnych krwawych metod wojny 
na wyniszczenie, taktyki spalonej ziemi, czystek etnicznych. 
Walczył z muzułmanami i niszczył kraje muzułmańskie. O mało 
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co nie unicestwił rodzącej się wtedy potęgi Turcji Osmańskiej, 
zniszczył złotą Ordę, spalił jej stolicę saraj Berke, doprowa-
dzając do upadku kulturalnego i politycznego oraz rozkładu 
społecznego, niszczył ziemie iranu, dzisiejszego północnego 
afganistanu, północnych indii, gdzie panowała wtedy kultura 
islamu. 

Osobiście uważam Timura lenka za czarną postać histo-
rii, niszczyciela rozkwitłej kultury muzułmańskiej i główne-
go realizatora upadku złotej Ordy, państwa, z którego wy-
wodzą się współcześni Tatarzy, w tym Tatarzy polscy. Jego 
podboje stały się także jedną z przyczyn upadku kultury 
islamu w ogóle, upadku społecznego i politycznego krajów 
cywilizacji islamu, który trwa do dzisiaj. We współczesnym 
Uzbekistanie jest natomiast postacią wręcz czczoną. Poli-
tyka historyczna tego kraju uznała Timura za prekursora 
współczesnego państwa uzbeckiego, twórcę imperium, kre-
atora potęgi Uzbeków, których w tym czasie faktycznie jako 
narodu jeszcze nie było. Wszędzie pełno pomników Timura 
lenka, muzeum jemu poświęcone, w wielu innych wiszą 
jego portrety, które widnieją też na miejskich muralach. 
Byłem w muzeum Tamerlana w Taszkiencie, oglądając je 
oczyma historyka. Jest tam tylko parę artefaktów z epoki ti-
murydzkiej. reszta to albo rekonstrukcje według mnie silnie 
zideologizowane, albo współczesne wyobrażenia władców 
chanatu czagatajskiego i następców Timura oraz mapy ich 
państwa, również mocno uległe ideologii zgodnej z bieżącą 
polityką władz Uzbekistanu. Podboje Timura lenka przed-
stawiono jako granice średniowiecznego wielkiego Uzbeki-
stanu. Władca ten ukochał samarkandę, którą chciał uczy-
nić najwspanialszym miastem świata. Ściągał architektów, 
uczonych, literatów, a także siłę roboczą – niewolników, 
którzy budowali to miasto. Jego wspaniałość widać i dzi-
siaj, chociaż z dawnej samarkandy nie tak wiele przetrwało. 
głównym zabytkiem jest registan, plac, rynek, wokół które-
go stoją budynki dawnych medres. 

Ta rosyjska mapa ukazuje obszar imperium Timura 
w jego największym rozkwicie. zielonymi strzałkami ozna-
czono szlaki wojennych pochodów władcy, którego wojny 
były pośrednio przyczyną powstania imperium rosyjskiego, 

ponieważ po zniszczeniu i rozpadzie złotej Ordy nic już nie 
stało na drodze ekspansji rosyjskiej na wschód i południe. 

Na przełomie XVi i XVii stulecia po rozpadzie państwa Ti-
murydów, najpierw na dwie części – Marawennahr, po polsku 
dwurzecze, obszar pomiędzy rzekami syr-darią i amu-darią 
aż do morza aralskiego dzisiaj wysychającego, oraz Mogu-
listan obejmujący zachodnie Chiny, dzisiejszą, zamieszkałą 
przez Ujgurów, prowincję sinkiang ze stolicą w kaszgarze. 
Marawennahr rozpadł się na mniejsze państewka, aż w XViii 
stuleciu wyłoniły się trzy: Chanat Chiwy, emirat Buchary, 
Chanat kokandu. Ostatnie z nich, Chanat kokandu, zostało 
włączone do rosji w latach siedemdziesiątych XiX stulecia, 
po powstaniu przeciwko rosjanom i stłumieniu go. Cha-
nat Chiwy i emirat Buchary jako zależne od rosji państwa 
o ograniczonej suwerenności przetrwały do roku 1920, kiedy 
zostały przyłączone do rosji sowieckiej, a od roku 1924 do 
zsrr. zaczął się okres wynaradawiana miejscowej ludności, 
narzucania kultury i języka rosyjskiego, rugowania islamu 
i muzułmańskich tradycji, niszczenia zabytków, deprecjo-
nowania historycznej i kulturowej przeszłości tego obszaru. 
Bogactwo tej kultury można chociażby w części obejrzeć 
w muzeum narodowym w Taszkiencie, gdzie ukazane są za-
bytki dawnych chanatów. Misternie rzeźbione drzwi, stro-
je, rękopisy robią oszałamiające wrażenie zarówno swoim 
wzornictem, jak i misternym wykonaniem. 

Fotografia na nastépnej stronie pokazuje pomnik Uług 
Bega, wnuka Tamerlana, władcy imperium Timurydów, 
który był przeciwieństwem swego dziadka. Prowadził 
w większości pokojową politykę, przyczyniając się do roz-
woju nauki, kultury, literatury. Był też astronomem, jednym 
z największych na muzułmańskim wschodzie, twórcą tablic 
astronomicznych i kalendarza, z którego korzystali polscy 
i litewscy Tatarzy w pewnych przypadkach aż do ii wojny 
światowej, obliczając czas świąt, bajramów, nowego roku 
muzułmańskiego, ramadanu, dni feralnych (niechsiowych). 

Po śmierci Uług Bega państwo Ti-
murydów, potomków Timura len-
ka, zaczęło chylić się ku upadkowi, 
o czym już wcześniej wspominałem. 
Nastał okres walk wewnętrznych 
o władzę, podziałów politycznych, 
powstań i ruchów odśrodkowych, 
interwencji z zewnątrz. Wreszcie 
państwo to, oparte na wojnie i prze-
mocy swego założyciela, rozpadło 
się zupełnie. została samarkanda. 

Około stu kilometrów od sa-
markandy znajduje się szahrisabz, 
miejsce urodzin Timura i jego po-
chówku. architektura obu miast, tj. 
samarkandy i szahrisabzu, jest dość 
podobna. Charakterystyczną cechą 
muzułmańskiej architektury okresu 
Timurydów są okazałe portale oraz 
szerokie, przysadziste minarety, 
przykryte okrągłymi kopułami. Bu-
dowle te wyłożone były ceramicz-
nymi płytami i płytkami, najczęściej 
z ornamentyką religijną, wersetami 
z koranu lub fragmentami hadisów, 

a także sybolami roślinnymi, rzadziej stylizowanymi figura-
mi zwierzęcymi. Większość budowli utrzymana jest w to-
nacji niebieskiego, błękitnego koloru. rzadko zdarza się 
zielony, przeważnie we wnętrzach budynków. Plan architek-
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toniczny medres jest praktycznie zawsze taki sam. Budowa-
no je na planie prostokąta lub rzadziej kwadratu. Wysoki, 
okazały portal z dwoma minaretami po obu stronach, ob-
szerny dziedziniec ze studnią w środku, w trzech bokach po-
mieszczenia dla studentów i sala wykładowa. Pomieszcze-
nia mieszkalne były malutkie, w zasadzie cele klasztorne, 
często o powierzchni dwa na trzy metry lub nawet mniejsze, 
wystarczająco, aby tam spać i usiąść. Mebli prawie nie było, 
jadło się i spało na dywanach i materacach oraz pikowanych 
kołdrach. To tam właśnie wymyślono „pikowanie” materiału 
bawełną. dzisiaj medresy są oczywiście nieczynne.

autor wraz z żoną w szahrisabzie, na tle meczetu zbudowanego  

przez Timura lenka.

ilość medres jest olbrzymia. Budynki te wielokroć nisz-
czeją, wystawione na działanie wiatru i słońca, niektóre 
popadły w ruinę. Państwo uzbeckie podejmuje działania 
w celu ich restauracji, często celowo niszczonych w cza-
sach sowieckich. Widać starania służb konserwatorskich, 
ale widać nieraz także brak doświadczenia i umiejętności. 
Niemniej jednak starania władz, pragnących przywrócenia 
historycznej i kulturowej tradycji, są widoczne prawie na 
każdym kroku. samarkanda jest pełna turystów z bardzo 
wielu krajów. Najlepszy czas do podróży jest od września 
do listopada i od lutego do końca marca. Potem zaczynają 
się mordercze upały, nie do zniesienia dla europejczyka. 
zresztą miejscowi także od tych upałów uciekają. Cała ar-
chitektura azji Centralnej służyć ma między innymi ochro-
nie przed słońcem. 

Buchara jest zupełnie inna od samarkandy. Choćby dla-
tego, że w samarkandzie zabytki są w różnych częściach 
miasta i częściowo poza nim – cięzko dotrzeć do nich bez 
samochodu. Wynajęliśmy samochód i kierowcę na trzy dni, 
co kosztowało sto pięćdziesiąt dolarów Usa. dolar bowiem 
jest w Uzbekistanie w powszechnym, acz nieoficjalnym uży-
ciu. Jeśli będziecie jechali do azji Centralnej weźcie dolary, 
nie euro. Ta kwota nie była wygórowana. kierowca woził 
nas przez trzy dni od rana do wieczora, mieliśmy możliwość 
zwiedzenia prawie wszystkich zabytków w promieniu stu 
km. do dzisiaj pamiętam smak szaszłyku z baraniny, po-
danego z ognia w górskiej gospodzie – karawanseraju, na 
świeżym powietrzu wśród gór, wobec których nasze Tatry 
to pagórki. Wynajęcie kierowcy z samochodem było proste. 
kiedy wysiedliśmy na dworcu kolejowym w samarkandzie, 
otoczył nas tłum kierowców proponujących swoje usługi. 
Jest tak prawie w każdym tamtejszym mieście i na każdym 
dworcu. Trzeba się targować o cenę. 

Wróćmy jednak do Buchary. Tam kompleks architekto-
niczny starego miasta jest zwarty i nie trzeba nigdzie jeź-
dzić. stare miasto pozostaje zamieszkałe, w użyciu – to nie 
martwy zabytek. Mieszkają tam zwykli ludzie prowadzący 
normalne, zwyczajne życie. Część bardzo licznych starych 
medres jest używana jako hotele i sklepy. są też w nich mini 
muzea, obejmujące historię danego budynku. Cała Buchara 
to również jeden wielki targ pamiątek, czapek, chust, szali, 
kurtek, itd. itp. Jest też nowa, współczesna część Buchary, 
niebędąca już atrakcją turystyczną. Ot, zwyczajne miasto 
w tej części świata. 

Miasto robi wrażenie. Część zabytkowa jest duża, wła-
ściwie to cała, dość rozległa dzielnica, w której są skle-
py, restauracje, kawiarnie, hotele, muzea, stragany z pa-
miątkami. Można tam chodzić cały dzień, przyglądać się 
ulicznemu ruchowi, słuchać miejskiego gwaru, podziwiać 
zabytki i ani przez chwilę się nie nudzić. Można też ulec 
refleksji nad przemijaniem czasu, nad historią, nad zmien-
nością ludzkiego życia i losu. Przecież jeszcze cztery lata 
temu nawet nie przypuszczałem, że będę pił kawę na pla-
cu w środku starej Buchary. refleksji o przemijaniu pod-
dałem się zwłaszcza przy grobowcu ismaila samaniego, 
założyciela państwa samanidów, który zmarł w drugiej po-
łowie iX stulecia, niecałe sto lat przed naszym Mieszkiem 
i. grobowiec zachował się do dzisiaj. Nie był zburzony, 
zniszczony, jest taki sam, jakim był w iX wieku. W środ-
ku niewielkiego budynku znajduje się ławeczka, można 
usiąść, porozmyślać, pomodlić się. Oprócz meczetów 
i medres odwiedziliśmy tam również starą żydowską sy-
nagogę. Bucharscy chasydzi byli i wciąż są znani ze swo-
jej ortodoksji. Ubrani w futrzane czapki z lisa stanowią 



27

Przegląd TaTarski Nr 4/2020

element ulicznego krajobrazu w izraelu. 
W Bucharze już ich nie było. związek 
sowiecki walczył z religią i udało się 
sowietom wykorzenić wiele obyczajów. 
Tak samo islam dopiero odradza się na 
tych ziemiach, widoczna jest muzułmań-
ska obyczajowość, która powoli zaczyna 
wracać, pomimo panującej jeszcze so-
wieckiej mentalności. Widać też wpły-
wy, jakie na Uzbeków próbują wywrzeć 
różne współczesne ideologie, w tym, 
niestety, islamski fundamentalizm. To 
jednak temat na inną opowieść, podob-
nie jak wizyta w Chiwie. 

Tekst i zdjęcia: selim Chazbijewicz 

Widok na dziedziniec byłego pałacu emira Buchary. z tyłu słynny minaret kalian zbudowany  
w Xii stuleciu. 

Selim Chazbijewicz

wiersZe Z kaZachsTanu

sTeP wiosną

Pełen zapachów już ale i śniegu,

Po drodze już widać konie i wielblądy

Najciekawiej późną wiosną kiedy to pasterze na koniach
suną za stadami
z nimi wiadra z kumysem
Pachnącym wędzonką i dymem.

Trawy pachną i są to zapachy nieznane 
rośliny są inne i większe pszczoły,
Pełno lisów stepowych, orłów
i jastrzębi. Wiatr który jest 
Nieodłączny w stepie

Jest zawsze. Wszędzie tłoczy się wyje
zacina, targa, zrywa głowę,
zasypuje oczy, nie daje
Oddychać. 
Jest esencją stepu. 
Pod wiatr ze
skośnymi oczyma 

autor wierszy nad jeziorem issyk kul w kirgistanie,  
w trakcie igrzysk koczowników. sierpień 2018. 
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na grobie dżocZiego,  
syna cZyngis chana

W czerwonym pyle stepu i traw wiecznych,
Tylko jaszczurka przemyka śmigle nic nie zostaje
Nie ma też wody jakże skąpe te trawy w których
Może mrówka tylko 
Nic więcej
Wyłania się z cegieł kamienny dach to już?
Byłem sam a wydawało mi się 
Że jest ktoś jeszcze
znak Tengri
Odcisk łapy wilka na wewnętrznej ścianie
Tu będę
Tu zaszedłem tak daleko
Że dalej nie ma już nic
Poza ścianą metafizyki

 Ułytau, Kazachstan, lipiec 2018

samoTność dyPlomaTy

Nikt przecież nie wie jak naprawdę
kłaniają się na wszelki wypadek by zapewnić
Nie wiedząc o rzeczywistych
ani o przeczuwanych

Chcą wiele i walczą
W koszulach krawatach spinkach w mankietach
sam we wszystkich okazjach jakże inaczej
sam w piekle łaski sam w ogrodach zła
sam jedynie martwy jak człowiek 
sam jedyny dla siebie 
Niepowtarzalny jak nirwana
idę czytając patrząc w lustro dojmującej
samotności
kto kiedy dlaczego

nad grobem ismaila samani, 
Twórcy imPerium samanidów 
w bucharZe

Przemijają imperia, słychać upływ czasu,
kamienie tylko mówią o zamierzchłych wojnach,
a o traktatach państw cicho trawa szumi
i kot się ociera o nagrobny napis. 

Tu leży władca świata znanej połowy,
Niech Bóg zlituje się nad jego duszą.
Tak szybko mija czas, że już nie zdążysz,
Przed samym sobą jak najdalej uciec.  

Nuzet Umerow*

cZTerdZiesTy dZień

ismail samani (849–907).

Nawet najstarsi mieszkańcy nie pamiętają, kto i kiedy 
nazwał tę dość dużą, pustynną wieś karagöz. Ot, tak się 
nazywa i już. Niskie domy kryte dachówką. szeroka, za-
kurzona droga biegnąca środkiem wsi. Od zamierzchłych 
czasów utrwaliło się, że po prawej stronie drogi mieszkali 
sami Tatarzy, a po lewej – rosjanie i Ukraińcy. Żyli w przy-
jaźni. razem ich przyłączono do kołchozu, razem cierpieli 
głód i zesłanie bogatych chłopów uznanych za kułaków. 
Podczas świąt, nieważne czy muzułmańskich, czy chrze-
ścijańskich, też byli razem. Najulubieńszym dniem we wsi 
był piątek. Tego dnia po słowiańskiej stronie wsi rozpalano 
w łaźniach i wszyscy mieszkańcy szli oczyścić się z grze-
chów całego tygodnia. Wieczorem zaś kobiety napełnia-
ły lampy naftą i zabierały się za wróżenie. Przez zrobione 

z papieru lunety tak wypatrywały swojego losu, że aż im 
oczy czerwieniały.  

również przed napaściami Niemców, rumunów i Wę-
grów wszyscy razem się ukrywali. Byli zdani na siebie na-
wzajem i z niecierpliwością czekali na przybycie rosyjskiego 
wojska. Jak wojsko przyjdzie, to oni wreszcie dowiedzą się 
czegoś o losach swoich ojców i braci, powołanych na front 
w pierwszych dniach wojny.

kiedy do wsi wkroczyli wyzwoliciele, powitali ich ze 
łzami w oczach. Na drodze ustawili stoły i ułożyli na nich 
wszystko to, co udało im się ukryć przed Niemcami i prze-
szukującymi każdy kąt rumunami: wino, oliwę, czebureki, 
a nawet tytoń. Jeszcze nie zdążyli obetrzeć z oczu łez szczę-
ścia, gdy nadeszła tragedia. Pewnego ranka o świcie wieś 
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otoczyli uzbrojeni żołnierze. zaczęli wypełniać starcami, ko-
bietami i dziećmi ciężarówki ustawione w tatarskiej części 
wsi. Nikogo nie zostawiono. Jak już wszystkich załadowali, 
powieźli w nieznanym kierunku, a mieszkańcy drugiej części 
wsi z osłupienia nawet nie zdążyli otworzyć ust. Wbili oczy 
w drogę i z nadzieją czekali na powrót swoich Tatarów.

kiedy wieś trochę się uspokoiła po tym szoku, który 
wszystkimi wstrząsnął, z ostatniego domu we wsi rozległ 
się nieopisany lament. Taki płacz rozlegał się zawsze wtedy, 
gdy z domu wyprowadzano zwłoki. lament, jak ogień prze-
nosił się z domu na dom, aż ogarnął całą wieś. Pomiędzy 
mieszkańców podzielono porzucone w tatarskich stajniach 
głodne bydło, a nawet psy. dwa tygodnie później do wsi 
znowu przybyły ciężarówki. Nie było w nich jednak Tatarów 
tylko przesiedleńcy. Wysadzono ich z ciężarówek i powie-
dziano, że mogą zająć opuszczone budynki. 

Przez kilka dni słychać było kłótnie i spory. Niektórzy 
nawet się pobili. ludzie wyrywali sobie pozostałe po po-
przednich mieszkańcach kilimy, maszyny do szycia, pługi. 
Mieszkańcy drugiej strony drogi patrzyli na to całe widowi-
sko z obrzydzeniem i ze wstydem.

Jak już rozgrabiono cały tatarski dobytek, przybysze za-
częli atakować wieśniaków: „Co się tak gapicie? Wam nic nie 
zrobiono. a przecież wy też razem z Tatarami trzymaliście 

stronę Niemców. Myślicie, że o tym nie wiemy? zdrajcy! zo-
baczycie, za was też się wezmą!”.

Nikt nie podjął dyskusji z nowymi mieszkańcami, ale na-
stępnego dnia nastąpiło coś niespodziewanego. Po lewej 
stronie wsi zaczęła się roznosić jakaś pogłoska, tak jakby 
wszyscy się umówili. słychać było nucenie piosenek o niezro-
zumiałych słowach, ich melodia też była jakaś obca. Przyby-
sze znosili to przez kilka dni, po czym zaczęli rozgłaszać, że 
nie wszyscy Tatarzy zostali wywiezieni i że większość wciąż 
jest we wsi, ukrywana przez mieszkańców. 

Wysłaniec, który pojechał do powiatu z donosem, wrócił 
z urzędnikami. Chodząc od domu do domu, sprawdzili do-
kładnie dokumenty wszystkich wieśniaków. Osobiście roz-
mawiali z każdym członkiem rodziny. Na chwilę odpoczynku 
zatrzymali się w domu grebieniuka, który jako pierwszy wró-
cił z frontu, a pod Warszawą stracił obie nogi. Trochę czasu 
spędzili też u rogożyna, który również wrócił z wojny ranny.

kiedy zakończono kontrolę, komendant zwołał wszystkich 
mieszkańców i oznajmił, że donos okazał się nieprawdziwy 
i że we wsi nie ma ani jednego Tatara. Przesiedleńcy zaczęli 
gniewnie mamrotać między sobą. komendant zmiął w dło-
niach swoją czapkę i, wolno cedząc słowa, zapytał:

– a was skąd tu przywieziono?
kilka osób powiedziało:
– z okolic smoleńska.
Na to komendant:
– To znaczy, że wy też byliście pod niemiecką okupacją 

– pokiwał głową i dodał: – Nie będę opowiadał, co wy tam 
robiliście, bo wszyscy to wiedzą.

komendant odjechał, a na drugi dzień po lewej stronie 
drogi rozpoczęto przygotowania do modlitwy. Był to czter-
dziesty dzień po wywiezieniu Tatarów na zesłanie.

Nuzet Umerow 
Tłumaczenie z jęz. tureckiego: grażyna zając 

(Turecka antologia opowiadań krymskotatarskich,
Çağdaş Kırım Tatar Öyküsü, ed. Hüseyin su, 

Hece Yayınları, ankara 2014, s. 159–161) 

* Nuzet Umerow (ur. 1931, symferopol) – poeta, prozaik, dziennikarz i tłu-
macz, członek związku Pisarzy Ukrainy. W roku 1944 deportowany z ro-
dziną do Uzbekistanu, po skończeniu szkoły zarabiał na życie jako tokarz, 
ślusarz i górnik; później udało mu się dostać do moskiewskiego instytutu 
literackiego im. M. a. gorkiego, który ukończył w roku 1963. Pracował 
w kazachstanie i Uzbekistanie jako redaktor prasy radzieckiej i tłumacz. 
W roku 1992 powrócił na krym. 

Nuzet Umerow.

Dżafer Sejdamet

wsPomnienia (30)

nasZe PierwsZe ofiary
Otrzymaliśmy wówczas informację, że w aleksandrowsku, 
którego obronę, na mocy umowy z ministrem wojny rządu 
Ukraińskiego i jego sztabem generalnym, wzięliśmy na siebie 
do momentu nadejścia sił ukraińskich, w mieście, w którym 
pozostawiliśmy kilkuset żołnierzy – nastąpiły krwawe star-
cia między bolszewikami a naszymi siłami i dwóch naszych 
żołnierzy zostało zabitych. Były to pierwsze ofiary naszych 
zmagań z bolszewikami. sprowadziliśmy zwłoki poległych na 

krym i uroczyście pochowaliśmy. zapewniliśmy szybkie wy-
słanie przez Ukraińców ich sił do miasta i wycofaliśmy stam-
tąd żołnierzy do kraju. 

w akJar 
W tych dniach otrzymaliśmy też wiadomość, że w akjar zostali 
aresztowani i straceni nasi i rosyjscy oficerowie, a ich ciała – na 
drodze porąbane. Napięcie osiągnęło ostateczne granice. 
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ZorganiZowanie 
Pułku

W akmesdżit dobiegało końca orga-
nizowanie oficerów do walki. Pułk, 
który z nich stworzyliśmy, był w sta-
nie znakomitym. Ponieważ nie mo-
głem ufać naszej piechocie, z tym 
pułkiem wiązałem wielkie nadzieje. 
Odwiedziłem go. Powiedziałem im, 
że widząc ich wielką gotowość do 
walki mogę powiedzieć, że nie tylko 
my, ale cała krymska historia będzie 
wspominać ich zawsze z szacunkiem 
i wdzięcznością. dowódca pułku, ze 
łzami w oczach, pięknie i ze wzru-
szeniem, szczerze powiedział, że od-
czuwają wielką pociechę w tym, że 
na krymie znaleźli możliwość obro-
ny dla rosji prawdy, sprawiedliwości 
i człowieczeństwa – nawet chłodny 
Makochin, który stał obok mnie, 
miał oczy pełne łez. 

koszmar bolszewickiej tragedii w krótkim czasie w du-
szach rosyjskich oficerów wytworzył tak głęboką i poważną 
zmianę, że dało mi to wiele do myślenia. Pojąłem, że brato-
bójcza wojna w rosji będzie bardzo gwałtowna i długotrwała. 

Pod wpływem pogarszającej się sytuacji i wrażenia, jakie 
wywarli na mnie oficerowie z pułku, po dwóch dniach zażą-
dałem, aby rosyjscy oficerowie z pułku oraz spoza pułku zgło-
sili się w naszym sztabie generalnym. 

Powiedziałem Czelebiemu dżihanowi, aby zaprzysiągł 
ich wszystkich na wierność nam. Czelebi dżihan przyjął to 
z zaniepokojeniem. Po dwóch dniach zebrało się ponad 200 
oficerów, między nimi też kilku generałów i po krótkim moim 
przemówieniu powtórzyli przysięgę podaną im przez Mako-
china, oświadczyli, że przyjmują obowiązki, które nada im 
nasz sztab generalny, podali swe nazwiska i dali je do zapisa-
nia, po czym podpisali odpowiednie dokumenty. 

Był to ze wszech miar ważny dla nas sukces. gdy powia-
domiłem z entuzjazmem Czelebiego dżihana o rezultacie, 
powiedział: „Krym jest już nasz”. rzadko widywałem go tak 
uradowanego i rozentuzjazmowanego. Byłem bardzo zado-
wolony, że ja jestem tego przyczyną. 

gen. suleJman sulkiewicZ  
nie ZroZumiał nasZeJ sPrawy...
W tym czasie oficerowie, których wysłałem do gen. sulejma-
na sulkiewicza na front rumuński, gdy byli w Odessie, do-
wiedzieli się, że w akjar zostali zabici oficerowie. W związku 
z tym, przedsiębiorąc środki ostrożności, przebrali się w cy-
wilne ubrania i tak przybyli do akjar, stąd zaś na piechotę wy-
szli z miasta, wsiedli do pociągu, po jednej, dwóch stacjach 
przybyli do akmesdżit.

z ich relacji wynikało, że ani sulkiewicz, ani ludzie z jego 
otoczenia nie rozumieją kwestii krymskiej i chcą raczej ode-
grać rolę na skalę całej rosji. sulkiewicz, wbrew naleganiom 
naszych zgodził się, że wyśle tylko niewielkie siły w liczbie 
kilkuset osób – to mną wstrząsnęło. Odbyłem rozmowę 
z Czelebim dżihanem i zadecydowaliśmy, żeby na nowo 
wysłać do sulkiewicza jednego lub dwóch członków parla-
mentu. Wysłaliśmy Bekira Odabasza, Mehmedowa i jeszcze 
jednego towarzysza. 

Pomoc ludności dla armii
dzięki pełnej poświęcenia pracy rustema Parpetowa, które-
go w czasie tworzenia sztabu generalnego mianowałem sze-
fem naszych finansów, wszyscy krymscy bogacze, z jakiego 
narodu by nie pochodzili, świadczyli nam pomoc zasługującą 
na duże uznanie. Nie poprzestawali na zapewnieniu potrzeb-
nego dla wojska wszelkiego prowiantu i środków pienięż-
nych. stworzyli nam rezerwy żywnościowe i zapasowy fun-
dusz przekraczający kilka milionów rubli. 

niemiecki oficer
Pewnego dnia rustem Parpetow wszedł do mego pokoju, 
powiedział, abym nikogo do przez czas naszej rozmowy 
nie wpuszczał do środka, poinformował, że w akmesdżit 
ukrywa się pewien niemiecki oficer, który chce ze mną roz-
mawiać. Wyznaczyłem na spotkanie późną porę, rustem 
przyprowadził Niemca. Był szczupły, wysoki, doskonale mó-
wił po rosyjsku, liczył 30–35 lat. Uważał nas widocznie za 
bardzo naiwnych, skoro powiedział, że jest muzułmaninem 
i przynosi list od Musy dżarullaha efendiego z Petersburga. 
stwierdził, że jego celem jest służyć muzułmanom. Musa 
efendi w liście gorąco mi go polecał jako przyjaciela muzuł-
manów. ani przez chwilę nie mieliśmy wątpliwości, że to 
agent niemieckiego wywiadu. za rzecz naturalną uznaliśmy, 
że wpadł na pomysł, aby zdobyć naszą przychylność i zaufa-
nie mówiąc, że przyjął islam. 

W owym czasie bowiem cała nasza ludność, z powodu 
sojuszu Turcji z Niemcami, żywiła wielką sympatię ku Niem-
com. Wszyscy byliśmy pod tym wpływem. Fakt, że Niemcy 
przyczynili się do upadku caratu, zbliżał nas do nich. Mieli-
śmy nadzieję, ze zduszą bolszewików i doprowadzą do rozpa-
du rosji. szczególnie słowa prof. Hruszewskiego skierowane 
do mnie, że święcie w to wierzy, wzmogły we mnie nadzieje. 
Pod wpływem tych opinii i odczuć powiedziałem rustemowi, 
aby naszemu gościowi okazał pomoc i gościnność – z dru-
giej jednak strony to, że Niemiec miał zbyt rozbiegane oczy, 
nie rozmawiał otwarcie, nie odpowiedział od razu na moje 
pytanie, czy zna kogoś na krymie i, co ważniejsze, że moje 
pytanie o stosunki Niemców z leninem i bolszewikami zbył 
kilkoma nic nie znaczącymi słowami, wzbudziło we mnie 

Jałta na dawnej fotografii z carskich czasów.
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wątpliwości. Niestety, mimo to my okazaliśmy się bardziej 
naiwni, niż Niemiec nas osądzał. W tych sprawach był lepiej 
przygotowany od nas.

dr osman beJ
W owych dniach dotarła do nas wiadomość, że w Brześciu 
litewskim zaczęły się rokowania pokojowe między bolszewi-
kami a Niemcami i ich sojusznikami. Niestety, nie mieliśmy 
możliwości wysłania naszej delegacji. Północ krymu i Ode-
ssę zajęli bowiem bolszewicy. Przypomniałem sobie wówczas 
o dr. Osmanie Beju, jednym z naszych tureckich oficerów, 
przybyłych po rewolucji rosyjskiej na krym i zamierzających 
potem udać się do Turcji. dr Osman, rozczulony pomocą, ja-
kiej jeszcze od czasu caratu udzielaliśmy wojskowym skrycie 
udającym się z krymu na kaukaz, a stamtąd do Turcji, zawsze 
w rozmowach ze mną podkreślał, że „absolutnie pragnie przy-
służyć się Krymowi”. Pilnie sprowadziłem go i powiedziałem, 
że chcemy wysłać memorandum do Talata Paszy do Brześcia 
litewskiego, i zapytałem, czy może takie zadanie wykonać. 
Oczy mu rozbłysły i natychmiast przyjął moją propozycję. 

Poszedłem do Czelebiego dżihana i opowiedziałem, jaka 
jest sytuacja. Tej nocy obydwaj w konspiracji przygotowali-
śmy memorandum, które następnego dnia przekazaliśmy 
Osmanowi Bejowi. Ustaliliśmy, jak je ukryje. aby sprawę za-
łatwić w pełnej tajemnicy, na drogę daliśmy mu z Czelebim 
dżihanem własne pieniądze. Bratersko uściskaliśmy się z ży-
czeniami dobrej drogi... Osman Bej, „krymsko-turecki” major, 
chociaż od lat przebywał z dala od ojczyzny, rodziny, od tych, 
których kochał, i miał pełne prawo pożądać jak najszybsze-
go z nimi spotkania, mimo woli przywołał mi na myśl gen. 
sulejmana sulkiewicza. Jeszcze raz pojąłem, jak przemożny 
i zdecydowany wpływ wywiera na duszę i sumienie człowieka 
kultura, z którą obcuje. sulkiewicz, który zatracił swój język 
i narodową tożsamość, od małego przebywający w rosyjskim 
środowisku, wychowany na sposób rosyjski i w rosyjskiej 
tradycji, chociaż uważający się za muzułmanina o islamie ni-
czego niewiedzący, myślał o rosji jako o całości i nie mógł 
zdobyć się na przyznanie pierwszeństwa kwestii samostano-
wienia żyjących w rosji czy to ludów tureckich, czy ogólnie 
– muzułmanów. Jak później się dowiedziałem, z kolei jego 
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bliski krewny kara Mustafa sulkiewicz, przeniknięty kulturą 
polską, walczył o niepodległość Polski, stał się jednym z naj-
bliższych towarzyszy marszałka Piłsudskiego i w końcu 1916 r.  
poległ za sprawę polską. 

Jeżeliby poważnie przeanalizować takie jak ten osobiste 
przypadki czy pewne nieporozumienia pomiędzy tureckimi 
krainami, nie można wątpić, że jedność kultury tureckiej jest 
wszystkim ludom tureckim bardziej potrzebna niż woda i po-
wietrze. Jak można odrzucić doniosłość wielkiego ideału, któ-
ry wielki gaspyraly zmieścił w jednym haśle: „Jedność w języ-
ku, myśli, działaniu”.

Niestety, nie mogliśmy się wówczas zajmować tymi pod-
stawowymi zasadami. rosnąca wszędzie fala krwi i ognia 
przede wszystkim wołała o konieczność ochrony naszego 
istnienia. ale od momentu utworzenia naszego komitetu 
Wykonawczego, w okresie naszego rządu Narodowego ani 
na chwilę nie zaprzestaliśmy działań na rzecz wzmocnienia 
naszej ideologii panturkizmu, który uznawaliśmy za kamień 
węgielny naszej oświaty. Warto zaznaczyć, że w tej sprawie 
nie pojawiła się pośród nas żadna przeciwna tendencja.

syTuacJa w kercZu i kaffie
W tych dniach, w ślad za niosącymi niepokój wieściami docie-
rającymi ku nam z okolic kerczu, wysłałem tam, razem z pew-
ną liczbą żołnierzy i broni, porucznika dżihangira kazimbega 
– azera, zięcia szacownego Mustafy kipczackiego, którego 
kochaliśmy i uznawaliśmy za najbardziej pryncypialnego 
i najbardziej przywiązanego do sprawy narodowej krymskie-
go mirzę. Postulowałem, żeby dżihangir porozumiał się z na-
szymi komitetami wiejskimi z okolic kerczu i z ich pomocą 
niebawem zorganizował siły zbrojne, rekrutujące się spośród 
tamtejszej ludności. rozkazałem też, aby z wysyłanymi żoł-
nierzami pojechała w tamte strony pewna grupa oficerów. 
Nazajutrz po ich wyjeździe dowiedziałem się, że w kaffie 
bolszewicy starli się z naszymi i wyparli ich z miasta. dowie-
działem się też, że do tych działań bolszewików włączyli się 
kerczeńscy robotnicy i żołnierze. W tej sytuacji, natychmiast, 
nieostrożnie, tylko z jednym oficerem i trzema karabinami, 
samochodem prowadzonym przez mego młodszego brata 
Hajriego, wyjechałem z kaffy. 

Nawet przez myśl nam nie prze-
szło, że będziemy przejeżdżać 
przez rosyjskie wsie, a było ich spo-
ro pomiędzy akmesdżit a starym 
krymem. Były całkowicie zbolsze-
wizowane i teraz bardziej niż kiedy-
kolwiek wrogo do nas nastawione. 
rozumny i dziarski Hajri przejeżdżał 
przez wioski jak błyskawica. gdy 
zbliżyliśmy się do starego krymu, 
u podnóża wzgórza zepsuł się sa-
mochód. Był już wieczór, ściemniało 
się. Wiał ostry, zimny wiatr. gdyby 
wydarzyło się to na terenie przejaz-
du rosyjskiej wsi, nie wiadomo, co 
by się stało... Ja i towarzyszący mi 
oficer, z karabinami przewieszony-
mi przez ramię, pieszo poszliśmy 
do starego krymu, skąd wysłaliśmy 
Hajriemu wóz i pomocników i w ten 
sposób sprowadziliśmy samochód. 

W starym krymie zatrzymali-
śmy się w gościnie w domach mych 
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przyjaciół: Mena sejta i alego sej-
ta, przebywających naonczas w Pe-
tersburgu. Hajri naprawiał samo-
chód z pomocą pozostałych braci 
mych znajomych, pomagali też 
członkowie miejscowego komitetu. 
dowiedziałem się dokładnie, co się 
stało w kaffie, od członków komi-
tetu i przybyłych kawalerzystów. 
Jezdnych wysłałem natychmiast, 
aby sprowadzili dowódcę naszych 
sił w kaffie. Nazajutrz rano odby-
łem rozmowę z dowódcą, odebra-
łem informacje o sytuacji i prze-
kazałem mu, co powinien czynić, 
po czym natychmiast wróciłem do 
akmesdżit. 

Nasi w kaffie zostali napadnięci. 
To wydarzenie przekonało mnie, że 
nasi, wypełniając swe powinności, 
w dalszym ciągu zachowują się ła-
godnie i w rzeczy samej nie rozumieją ciężaru obowiązków. 

gdy tylko przybyłem do sztabu generalnego, poinformo-
waliśmy wszystkich naszych dowódców, jak postępują bol-
szewicy. 

insPekcJa w bakcZysaraJu
Po północy nie informując nikogo, znów z Hajrim, nie biorąc 
nikogo ze sobą, pojechałem do Bakczysaraju. Bezpośrednio 
udałem się do koszar, w których przebywali nasi żołnierze, 
i kazałem trąbić na alarm. Nawet jednej czwartej żołnierzy 
nie było w koszarach. dyżurny oficer powiedział, że żołnierze 
są w mieście w kafanach, a niektórzy rozeszli się do domów 
albo do krewnych. dodał, że oficerowie nie są w stanie za-
pewnić dyscypliny. 

zdążyliśmy się przyzwyczaić do bezhołowia pułku piecho-
ty w akmesdżit, który nasza ludność z powodu rozprzężenia 
nazywała „pułkiem jego świątobliwości alego”, ale od na-
szych kawalerzystów nie oczekiwaliśmy, że wszędzie pójdą 
w taki luz... Nie tylko poraził mnie widok, z którym zetkną-
łem się w Bakczysaraju – ale po prostu się przeraziłem się. 
kilka razy powtórzyłem alarm ze wzgórza nad koszarami. 
W ciągu niecałej półgodziny zebrali się oficerowie i żołnie-
rze. Wszyscy zawstydzeni i zmieszani. Żaden nie miał odwagi 
podejść do mnie. Ja zaś nie wychodziłem z pomieszczenia, 
w którym przebywałem, chociaż dowódcy zameldowali, że 
żołnierze czekają gotowi. specjalnie ich przetrzymałem na 
zimnie przed koszarami. Byłem wściekły. Mój gniew rósł 
z każdą chwilą. szczególnie byłem wściekły z powodu niemo-
cy oficerów. W końcu wyszedłem na zewnątrz. Nie mogłem 
się powstrzymać przed użyciem słów jeszcze bardziej gorz-
kich, twardych, a nawet wulgarnych, od tych, które wypowie-
działem do mieszkańców ałuszty. Opowiedziałem, co dzieje 
się w kaffie. Powiedziałem, że nawet stuosobowy oddział 
bolszewików może w takiej sytuacji zająć koszary i doprowa-
dzić do krwawych wydarzeń. 

zapytałem, jak potrafią połączyć przysięgę wierności z ta-
kim zachowaniem. Powiedziałem, że wobec naszej ludności 
i historii sami siebie i nas pokazują jako kłamców i krzywo-
przysięzców. zażądałem, aby powiedzieli, jak wyobrażają 
sobie, że będą bronić kłamstwem i wiarołomstwem życia 
i honoru naszych ojców, matek i braci, spokojnie śpiących 
w domach, ufających nam. W ostrych i mocnych słowach za-
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żądałem od oficerów i prostych żołnierzy, aby mi to wytłu-
maczyli. Wszyscy patrzyli pod nogi. zapanowała śmiertelna 
cisza. W dalszym ciągu nie mogłem się opanować. Oni nie 
otwierali ust, ja – nie mogłem zamilknąć. Tak mówiłem: „Czy 
to wy jesteście tymi żołnierzami, którzy we wschodnich Pru-
sach potrafili uratować dywizję wobec kilkakrotnej przewagi 
sił niemieckich, w najbardziej beznadziejnej sytuacji przecho-
dząc do ataku? Jak to się stało, że tam biliście się bohater-
sko, a teraz we własnej ojczyźnie, gdy trzeba wypełnić święty 
i ludzki obowiązek – ochronić życie i honor naszego ludu, 
wszystkich mieszkańców Krymu – panuje wśród was takie 
rozprzężenie, brak porządku i kłamstwo? My ufaliśmy waszej 
wierze, sumieniu i człowieczeństwu. Wierzyliśmy, że zrozumie-
cie swoją powinność. Nie oczekiwaliśmy od was, że będziecie 
zdyscyplinowani i obowiązkowi przez uciążliwe rozkazy i kary. 
Oczekiwaliśmy, że będziecie tacy, bo tak wam nakaże wasze 
sumienie...

Wierzyliśmy waszym słowom i przysięgom. Kiedy w Cher-
soniu starałem się sprowadzić was do kraju, czy to mi obie-
caliście? Czy to mieliście zrobić po przybyciu do kraju? Czy 
wtedy, gdy przysięgaliście, myśleliście o zdeptaniu przysięgi? 
Postąpiwszy tak, czego jeszcze szukacie w tych koszarach, ja-
kim prawem macie jeszcze na sobie te mundury?”. 

Przewodniczący rady komitetu Żołnierskiego poprzysiągł, 
że zrozumieli rozmiar swego przewinienia, że nie powtórzy 
się już nawet jedno takie opaczne zachowanie, że wypełnią 
rozkazy i nie splamią honoru żołnierskiego. Powiedział, że 
nie znali powagi sytuacji i żałują, że udali się na rozmowy 
i spotkania z rodzinami, krewnymi i ludnością, za czym od 
lat tęsknili. Odpowiedziałem, że abym mógł zapomnieć o go-
ryczy w mym sercu, muszę zobaczyć, że dotrzymują danego 
słowa i że warunkiem jest, aby w inspekcjach, które nastąpią, 
pokazali się od najlepszej strony. To powiedziawszy – wysze-
dłem. Wówczas jeden z rosyjskich oficerów rzekł z chłodem: 
„Czy nie mógłby pan częściej przyjeżdżać?”.

dżafer sejdamet 
Tłumaczenie z jęz. tureckiego: antoni sarkady 


