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Szanowni państwo,

Obecne wydanie „Rocznika Tatarów 
Polskich” ukazuje się w czasie szczególny. 
Każdy z nas dobrze o tym wie. W marcu, 
kwietniu – jeszcze w maju – wydawało się, 
że lato przystopuje koronawirusa, tymcza-
sem wszystko wskazuje na to, że po prostu 
się do niego przyzwyczailiśmy. Fakt, skom-
plikował nam mocno życie, pozmieniał 
pewne zasady, nawet jakby pisało się ciężej. 
Może dlatego, że pisze się teraz więcej. Całe 
zatem szczęście, że nasi autorzy nie zawie-
dli i teksty przysłali. Pisanie i wydawanie 
czasopism oraz książek to jedna sprawa, 
drugą – nawet ważniejszą – jest ich dystrybucja, a także rozmaitego 
rodzaju spotkania promocyjne, podczas których prezentuje się nowe 
wydawnictwa. Dzięki temu przechodzą bardzo szybko w ręce czytel-
ników, co jest przecież ich podstawowym przeznaczeniem. Niestety, 
prawie wcale tych spotkań nie ma. Szkoda, nie tracimy jednak wiary, 
że wreszcie doczekamy się i tego. W oczekiwaniu na ten moment 
zapraszam do lektury nowego numery rocznika. 

Tekstów w nim wiele. Chcę wszakże zwrócić uwagę na zale-
dwie kilka, chociaż każdy z pozostałych wart jest przeczytania. 
Pierwszy to Dolnośląscy Tatarzy autorstwa Krzysztofa Olechnowicza 
z Wrocławia, wilnianina z urodzenia, który przez wiele lat odwiedzał 
Tatarów mieszkających we Wrocławiu oraz innych miejscowościach 
Dolnego Śląska i zapisywał skrupulatnie, kto skąd przyjechał i dokąd 
wyjechał, kto z kim jest spokrewniony itd. Jeździł ponadto do innych 
regionów, aby swe notatki potwierdzić, uzupełnić lub dopisać coś 
nowego. Praca to zaiste wyjątkowa, będąca zapisem nie tylko powią-
zań rodzinnych, ale także szczególną mapą tatarskich wędrówek 
drugiej połowy XX wieku. Jest tak obszerna, że trzeba było podzielić 
ją na kilka części. 

Rocznik Tatarów Polskich seria 2 � Tom VII (XXI)
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Dzięki prof. Markowi M. Dziekanowi mamy możliwość zapoznania 

się z Al-Burdą, przekładem klasycznego, najsłynniejszego panegiryku 
na cześć Proroka Muhammada, opatrzonym komentarzami historycz-
nymi i kulturowymi. Zainteresuje to bez wątpienia miłośników litera-
tury staroarabskiej, a także naszą społeczność muzułmańską, bowiem 
w świecie islamu Al-Burdę wykorzystuje się podczas rozlicznych, 
mniej lub bardziej religijnych okazjach. Prof. Swietłana Czerwonnaja 
obdarzyła nas zajmującym studium o nieznanym w Polsce wybitnym 
tatarskim poecie Derdmendzie. Uznawany za klasyka tamtejszej lite-
ratury, był również przemysłowcem, wydawcą, działaczem społecz-
nym i politycznym. Znajomość faktów i ekspresyjny język autorki są 
dodatkowymi walorami tego godnego uwagi materiału.

I jeszcze jeden polecany tekst: opowiadanie Jana Jachji Sobo- 
lewskiego pt. Powrót do domu. Zmarły w roku 2018 senior polskiej spo-
łeczności tatarsko-muzułmańskiej dał się poznać jako autor wspo-
mnień z dawnego tatarskiego życia na Kresach, które publikował 
m.in. w „Roczniku Tatarów Polskich” oraz „Przeglądzie Tatarskim”. 
Muzułmański Związek Religijny w RP wydał dwie jego książki: 
Żołnierskie wspomnienia (2014) i Z opowieści mojej matki (2019). Był 
J.J. Sobolewski bystrym obserwatorem, potrafiącym ze swadą przelać 
swoje spostrzeżenia oraz odczucia na papier. Dał nam jedyny w swoim 
rodzaju literacki materiał wspomnieniowy, tym cenniejszy, że utrwa-
lający świat, którego już nie ma. 

Istnieje natomiast nasz świat, świat współczesny, który my – żyjący 
tu i teraz – staramy się obejmować i opisywać w rozmaity sposób, m.in. 
naukowo i literacko. Czy to się nam udaje? Zapraszam serdecznie do 
zapoznania się ze wszystkimi artykułami. I równie serdecznie zapra-
szam do współpracy z rocznikiem. 

Z pozdrowieniami

Musa Czachorowski 

Rocznik Tatarów Polskich seria 2 � Tom VII (XXI)
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i. Artykuły i rOzprAWy

Waldemar Jaskulski 

ppłk kONStANty ABłAmOWicz (1884–1944).  
Szkic BiOgrAFiczNy tAtArSkiegO 

kAWALerzySty

W szeregach Wojska Polskiego spotkać było można przedstawi-
cieli licznych mniejszości narodowych, wśród których nie brako-
wało Tatarów. Mimo że pod względem wielkości populacji plaso-
wali się niemal na końcu mniejszościowej tabeli, ich udział i wkład 
w organizację i rozwój polskiej armii był niebagatelny1. Oddziały 
jazdy tatarskiej formowano zarówno na ziemiach Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, jak i w Koronie Polskiej2. Służyli także w armii  
II Rzeczypospolitej, a tatarscy dowódcy byli reprezentowani 
we wszystkich broniach głównych przedwrześniowego Wojska 
Polskiego, niejednokrotnie piastując wysokie stanowiska3. Jednym 

1 Mniejszości narodowe i wyznaniowe w siłach zbrojnych Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, 
red. Z. Karpus, W. Rezmer, Toruń 2001, ss. 422; Udział mniejszości narodowych w różnych for-
macjach wojskowych w czasie kampanii wrześniowej 1939 r., red. L. M. Nijakowski, Warszawa 
2009, s. 84. 

2 K. Górski, Historya jazdy polskiej, Kraków 1894, s. 104–108; M. Kukiel, Zarys historii wojskowo-
ści w Polsce, Kraków 1929, s. 18 i n.; J. Wimmer, Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, 
Warszawa 1965, s. 269–271; P. Borawski, Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986,  
s. 5 i nn.; R. Bielecki, Wielka Armia, Warszawa 1995, s. 126 i n.; T. Strzeżek, Kawaleria Królestwa 
Polskiego w powstaniu listopadowym – mobilizacja i podstawy funkcjonowania w wojnie, 
Olsztyn 2006, s. 9 i n.; D. Nawrot, Litwa i Napoleon w 1812 roku, Katowice 2008, s. 555 i n.;  
D. St. Czachorowski, Lustracja Pułku Achmecia Skirmonta i przysięga wojskowa z roku 1765, 
„Rocznik Tatarów Polskich” 2019 (1440/41), t. VI (XX), s. 37–54. 

3 Przykładowo Pułkiem Tatarskim Ułanów im. płk. Mustafy Achmatowicza w operacji kijow-
skiej dowodził gen. ppor. Aleksander Romanowicz; Dz. Personalny MSWojsk., Nr 5 z 14 II 
1920 r., s. 81. Dekret Naczelnego Wodza L. 1902 z 3 II 1920 r.; ibidem, Nr 35 z 15 IX 1920 r., s. 
872. Dekretem Naczelnego Wodza L. 2276 został zwolniony z tego stanowiska i przeniesiony 
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z nich był Konstanty Abłamowicz, który zgodnie z tradycją związał się 
z kawalerią.

Przyszły podpułkownik urodził się 27 kwietnia 1884 roku 
w dobrach Niehorełe położonych w powiecie mińskim4. Był synem 
Kazimierza Abłamowicza i Marii z Abłamowiczów. Niektóre źró-
dła podają, że panieńskie nazwisko matki brzmiało Abdank, co 
tłumaczyłoby sporadycznie zapisywane jego nazwiska w formie 
Abłamowicz-Abdank5. Wydaje się jednak, że prawidłowym jest zapis 
jednoczłonowy – Abłamowicz6. Abdank natomiast to herb m.in. tego 
rodu7.

Konstanty ukończył szkołę realną w Jekaterynosławiu. Od roku 
1899 uczył się w siedmioklasowej Szkole Handlowej Edwarda 
Rontalera i Ubysza w Warszawie. Tam też zdał maturę w roku 1905. 
W roku 1911, po ukończeniu Akademii Handlowej w Paryżu, zamiesz-
kał w Krakowie.

Od roku 1901 był aktywnym członkiem Promienia. Za działalność 
przeciwko caratowi kilkakrotnie był aresztowany. W grudniu 1913 
roku wstąpił w szeregi lwowskiego Związku Strzeleckiego. Przybrał 

do Centralnej Stacji Zbornej w Warszawie; V. Jedigar, Zarys historii wojennej Tatarskiego 
Pułku Ułanów imienia pułkownika Mustafy Achmatowicza, Warszawa 1933, ss. 54; A. Suchcitz, 
Generałowie wojny polsko-sowieckiej 1919-1920. Mały słownik biograficzny, Białystok 
MCMXCIII, s. 62–63. W latach 1930–1939 toruńską 8 Grupą Artylerii dowodził płk Józef 
Korycki; W. Jaskulski, Pułkownik Józef Korycki. Tatarski artylerzysta II Rzeczypospolitej. (Zarys 
biografii), Wrocław 1434/2012, ss. 99; vide też A. Cz. Dobroński, Tatarska jazda, [w:] Tatarzy 
i Karaimi w 100-lecie odzyskania niepodległości, red. nauk. P. J. Krzyżanowski, A. Miśkiewicz, 
B. A. Orłowska, Gorzów Wielkopolski 2019, s. 89-102; J. Tyszkiewicz, Tatarska jazda na 
Mazowszu w sierpniu 1920 roku, [w:] ibidem, s. 103–114; R. Berger, Hassan Konopacki – żołnierz, 
Tatar, patriota obojga narodów, [w:] ibidem, s. 153–174; X. Jacoby, Stefan Mustafa Abramowicz 
– ostatni ułan Rzeczypospolitej i świadek historii, [w:] ibidem, s. 193–214; T. Zaniewska, 
Działalność porucznik Dżennet Dżabagi-Skibniewskiej (1915–1992), [w:] ibidem, s. 225–245;  
P. Popieliński, Tatarzy, zasłużeni dla II RP oraz podczas II wojny światowej, na Muzułmańskim 
Cmentarzu Tatarskim w Warszawie, [w:] ibidem, s. 247–269; A. Konopacki, Życie religijne 
Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XIX wieku, Warszawa 2020, s. 9;  
http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/25217?t=Tatarzy-polscy-elita-kawalerii-
Rzeczypospolitej (18 VI 2020). 

4 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VII, red. B. Chlebowski, 
W. Walewski, Warszawa 1888, s. 76. W jednej z kart ewidencyjnych ppłk Konstantego 
Abłamowicza, jako miejsce urodzenia figurują Hulewicze na Litwie; M. Gałęzowski, Wierni 
Polsce. Ludzie konspiracji piłsudczykowskiej 1939–1947, Warszawa 2006, s. 1. 

5 S. Łoza, Czy wiesz kto to jest?, t. 2, Uzupełnienia i sprostowania, Warszawa 1984, s. 1. 
6 S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929, s. 5. 
7 S. Uruski, A. A. Kosiński, A. Włodarski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. I, Warszawa 1904, 

s. 2–3; T. Gajl, Polskie rody szlacheckie i ich herby, Białystok 2003, s. 17. W średniowieczu herbu 
tego używał rycerski ród Awdańców; W. Semkowicz, Ród Awdańców w wiekach średnich, cz. 
I., „Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 1917, t. 44, s. 155–295; idem, cz. II, 
ibidem, 1919, t. 45, s. 163–314; idem, cz. III, ibidem, 1920, t. 46, s. 7–237. 
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wówczas pseudonim Włodzimierz Tatar, który wymownie świadczył 
o jego pochodzeniu8.

Konstanty Abłamowicz (1884–1944) w stopniu podporucznika  
podczas slużby w Legionach Polskich.

8 M. J. Olexińska, Polskie pseudonimy wojskowe 1908–1918. Związek Walki Czynnej – Związek 
Strzelecki – Polskie Drużyny Strzeleckie – Legiony Polskie – Polska Organizacja Wojskowa 
– V. Dyw. Syberyjska, Lwów 1928, s. 65. Tu wykazany w krakowskiej Polskiej Drużynie 
Strzeleckiej; W. K. Cygan, Oficerowie Legionów Polskich 1914–1917. Słownik biograficzny, t. I, 
Warszawa 2005, s. 13–14; Używał także pseudonimów Abdank, oraz Kostek; https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Konstanty_Ab%C5%82amowicz (26 VI 2020). 
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W wyniku mobilizacji został włączony w skład Kompanii 
Zakopiańskiej i w sierpniu 1914 roku wymaszerował do Kielc. Tam 
został wkrótce odkomenderowany do formującego się Szwadronu 
Ułanów Władysława Beliny-Prażmowkiego, zreorganizowanego 
później w 1 Pułk Ułanów Legionów Polskich. Z bronią tą związał 
się na zawsze. Przeszedł kolejne stanowiska podoficerskie. Ze star-
szeństwem z 5 marca 1915 roku awansował do stopnia chorążego, 
zaś z 1 kwietnia 1916 roku – podporucznika9. Za walki stoczone pod-
czas I wojny światowej uhonorowany został w roku 1922 Krzyżem 
Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari nr 521610. Był odzna-
czony także Krzyż Walecznych11. Posiadł Odznakę Za Wierną Służbę, 
nadawaną służącym w 1 Brygadzie Legionów Polskich.

W lipcu 1917 roku został internowany w Beniaminowie, gdzie 
przebywał do czerwca 1918 r. Następnie został członkiem Komendy 
Naczelnej Polskiej Organizacji Wojskowej12. W jej szeregach 
w październiku 1918 roku uczestniczył w rozbrajaniu Austriaków 
w Lublinie. Miał też udział w formowaniu 3 Pułku Ułanów, przemiano-
wanego później na 7 Pułk Ułanów13.

Do Wojska Polskiego wstąpił w listopadzie 1918 roku jako 
ochotnik. Formalnie ppor. Abłamowicz został przyjęty dekretem 
Naczelnego Wodza nr 373 z 17 grudnia 1918 roku, jednak bez określo-
nego starszeństwa. Jednocześnie zatwierdzono mu stopień porucz-
nika, nadany przez […] gen. mjr. Śmigłego14. Kolejny awans do stopnia 
rotmistrza otrzymał pod koniec roku 191915. Natomiast w lipcu 1920 
roku został zatwierdzony w stopniu majora ze starszeństwem z 1 

9 Lista starszeństwa oficerów Legionów Polskich w dniu oddania Legionów Polskich Wojsku 
Polskiemu (12 kwietnia 1917), Warszawa 1917, s. 42, poz. 11. 

10 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 3 z 11 I 1923 r. s. 31 G. Łukomski, B. Polak, A. Suchcitz, 
Kawalerowie Virtuti Militari 1792–1945. Wykazy odznaczonych za czyny z lat 1863–1864, 1914–
1935, Koszalin 1997, s. 102. 

11 CAW, Kolekcja Akt Personalnych i Odznaczeniowych (dalej KAPO) Abłamowicza Konstantego 
(dalej Abłamowicza K.), I. 481.A.30, Arkusz ewidencyjno-kwalifikacyjny; Rocznik Oficerski 
1923, Warszawa 1923, s. 631, 1547. Tu odznaczenia tego nie wykazano. 

12 T. Nałęcz, Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918, Wrocław, Warszawa, Kraków 1984,  
s. 276. 

13 W. Laudyn, Zarys historii wojennej 7-go Pułku Ułanów Lubelskich, Warszawa 1931, s. 3 i n. 
14 Dz. Rozkazów Wojskowych Nr 13 z 23 XII 1918 r., s. 211. 
15 Dz. Rozkazów Wojskowych Nr 100 z 31 XII 1919 r., s. 2946. Dekret Naczelnego Wodza Nr 

3313 z 1 XII 1919 r., Wraz z nim awansowano do tego stopnia por. Józefa Byszewskiego z 3 
Pułku Strzelców Kresowych, por. Zbigniewa Brochwicza-Lewińskiego z 1 Pułku Strzelców 
Kresowych, por. Józefa Łebkowskiego z NDWP, oraz por. Mieczysława Karskiego z 7 Pułku 
Ułanów. W piechocie stopień kpt. wówczas otrzymał m.in. Zygmunt Berling. 
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kwietnia tego roku16. Należał wówczas do grona 272 majorów wywo-
dzących się z Legionów Polskich, na ogólną liczbę 1590 służących 
w tym stopniu17.

Odradzająca się armia polska zyskała wartościowego oficera, który 
władał rosyjskim, francuskim i oczywiście polskim. Znał Francję, 
Belgię Szwajcarię, kilka rosyjskich guberni (simbirska, ołoniecka) 
oraz Jekaterynosław, Moskwę, oraz Petersburg. Ponadto przebywał 
m.in. na Litwie, Podolu, Wołyniu i Galicji. Wkrótce do tej listy dołą-
czyły także Łotwa i Estonia.

 Rankiem 10 listopada 1918 roku ppor. Konstanty Abłamowicz 
znalazł się na Dworcu Wileńskim w wąskim gronie osób witających 
Józefa Piłsudskiego przybyłego z Berlina18. Został wówczas adiutan-
tem legendarnego Komendanta19. Wkrótce, bo już 20 listopada, roz-
począł służbę w Szwadronie Zapasowym 7 Pułku Ułanów, wchodzą-
cego w skład 1 Brygady Jazdy, nawiązując tradycją do 1 Pułku Ułanów 
Legionów Polskich20. Jednak latem 1919 roku został oddelegowany 
do dyspozycji Sztabowego Inspektora Kawalerii przy DOG Warszawa 
w charakterze referenta wyszkolenia i organizacji. Służył tam do 
jesieni tegoż roku. Za służbę na tym stanowisku płk Piotr Pisani21 oce-
nił go następująco: B. dobry oficer, zdolny, akuratny, jako referent jest 
zupełnie na swoim stanowisku. Z opinią tą zgodził się zastępca dowódcy 
OG Warszawa, płk Aleksander Żabczyński, oraz dowódca okręgu gen. 
por. Karol Durski. 

Następnie por. Abłamowicz został przeniesiony do Oddziału II 
Sztabu Generalnego NDWP22. Do wiosny przyszłego roku zajmował 
stanowisko referenta w Wydziale III Ofensywnym B Sekcji II Biura 

16 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 28 z 28 VII 1920 r., s. 646. 
17 M. Giętkowski, Powstanie i organizacja artylerii polskiej w latach 1918–1921, [w:] Studia 

Artyleryjskie, t. 5, red. M. Giętkowski, Toruń 2014, s. 23. 
18 W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. 2, 1916–1920, 

Kraków, Łomianki 2006, s. 103. 
19 Funkcję tę pełnił także Kazimierz Stamirowski. A. Koc, Przyjazd Józefa Piłsudskiego do 

Warszawy 10 listopada 1918 roku, „Niepodległość” 1962, t. VII, s. 226–233; J. Gaul, Na taj-
nym froncie. Działalność informacyjno-wywiadowcza polskich organizacji niepodległościowych 
w latach 1914–1918, Warszawa 2001, s. 374. 

20 J. Odziemkowski, 7 Pułk Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, Warszawa 
1989, s. 3 i n.; A. Smoliński, Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 X 1918 do 25 IV 1920, 
s. Toruń 2000, s. 46, 102–103, 200, 206. 

21 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 2 z 15 I 1921 r., s. 108. Rozkazem ministra spraw wojskowych L. 
1306 w XII 1920 r. został przeniesiony do Stacji Zbornej Oficerów w Warszawie. Zastąpił go 
ppłk Mariusz Zaruski. 

22 Dz. Rozkazów Wojskowych Nr 98 z 29 XII 1919 r., s. 2787. Rozkaz ministra z 27 XI 1919 r. 
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Wywiadowczego. Z dniem 1 kwietnia 1920 roku otrzymał przydział 
w charakterze zastępcy delegata NDWP w Estonii23. W lutym został 
delegatem, a w kwietniu awansował na stanowisko attaché wojsko-
wego przy Poselstwie Polskim w Estonii24. Pod koniec roku 1923 uka-
zała się informacja o odwołaniu majora z Rewla z dniem 15 grud-
nia25. Z tym dniem zastąpił go najbliższy współpracownik i zastępca, 
kpt. Wiktor Drymmer, lecz na razie tylko jako ad interim26. Z dniem 
odwołania minister przydzielił go do 7 Pułku Ułanów27, natomiast  
4 stycznia 1924 roku szef Oddziału II Sztabu Generalnego płk p. d. 
Szt. Gen. Michał Bajer oddał go do dyspozycji szefa Oddziału V Sztabu 
Generalnego.

 Po przybyciu do kraju major został skierowany na urlop wypo-
czynkowy, po którym od marca 1924 roku przeniesiono go w stan 
nieczynny. Z dniem 1 marca 1925 roku powrócił do służby czynnej, 
z równoczesnym odejściem do oddziału macierzystego, którym był 
7 Pułk Ułanów28. Od maja do września 1925 roku, z rozkazu DOK 
Nr I Warszawa, był odkomenderowany do Powiatowej Komendy 
Uzupełnień Ciechanów w charakterze członka komisji poborowej.

Zważywszy na jego permanentną absencję w 7 Pułku Ułanów, jego 
dowódca, ppłk Zygmunt Piasecki, nie był w stanie wydać o nim opi-
nii. Podobnie rzecz miała się w przypadku kolejnych przełożonych: 
dowódcy 12 Brygady Kawalerii płk. Stefana Mariana Strzemieńskiego 
i dowódcy 2 Dywizji Kawalerii gen. bryg. Gustawa Orlicza-Dreszera29. 

Jednak K. Abłamowicz w pułku nie służył zbyt długo. W imieniu 
ministra spraw wojskowych I zastępca szefa Sztabu Generalnego, gen. 
bryg. Edmund Kessler, z datą 31 sierpnia 1925 r. podpisał przenie-
sienie kilku oficerów do Korpusu Ochrony Pogranicza. Najstarszym 
wśród nich był mjr Abłamowicz. Przydzielono go do tej formacji pod 
względem służbowym, etatowym i gospodarczym. Major otrzymał 

23 CAW, KAPO Abłamowicza K., I. 481.A.30, Pismo NDWP Szt. Gen. Nr Szt. Gen. 15883/V/W/1 z 31 
VII 1920 r. 

24 R. Majzner, Attachaty wojskowe Drugiej Rzeczypospolitej 1919–1945. Strukturalno-
organizacyjne aspekty funkcjonowania, Częstochowa 2014, s. 23 i n. 

25 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 80 z 23 XII 1923 r., s. 746. Pismo MSWojsk. Szt. gen. O. V L. 
37202.E.1923. 

26 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 80 z 23 XII 1923 r., s. 743; W. T. Drymmer, W służbie Polsce. 
Wspomnienia żołnierza i państwowca z lat 1914–1947, Kraków 2014, s. 116. 

27 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 4 z 18 I 1924 r., s. 24. 
28 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 21 z 24 II 1925 r., s. 90. 
29 CAW, KAPO Abłamowicza K., I. 481.A.30, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za rok 

1925. 
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rozkaz zameldowania się z kompletnym wyekwipowaniem polo-
wym u dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza gen. dyw. Henryka 
Minkiewicza30. Zapewne wówczas otrzymał przydział na stanowi-
sko dowódcy 12 Szwadronu KOP. Pododdział ten wraz z 12, 13 i 14 
Batalionem oraz 13 i 14 Szwadronem wchodziły w skład 4 Brygady 
KOP31. Jej zadaniem była ochrona granicy wschodniej na obszarze 
województwa tarnopolskiego32.

Ze względu na zbyt krótki okres służby na tym stanowisku, jego 
przełożony miał kłopot z wystawieniem opinii. Dowódca brygady płk 
Włodzimierz Maxymowicz-Raczyński 5 listopada 1925 roku napisał: 
Opisać nie mogę, gdyż mjr Abłamowicza znam zaledwie od miesiąca. Nie 
mogę również przytoczyć poprzedniej opinii, gdyż oddział macierzysty 
dotąd jej, mimo kilkakrotnych moich pism, jej nie nadesłał33. Rok póź-
niej (14 X) sytuacja przedstawiała się zgoła odmiennie. Zalety osobi-
ste majora, takie jak poczucie honoru i własnej godności, wyrobie-
nie charakteru, siła woli, gotowość ponoszenia odpowiedzialności za 
własne czyny, lojalność służbowa, pilność, obowiązkowość, szczerość, 
ambicja pracy i osobista, zostały ocenione na duże. Natomiast stopień 
wyżej otrzymały takie elementy opinii, jak oddanie i poświęcenie (ide-
owość) służbie w armii narodowej, stosunek do podwładnych, dba-
łość o żołnierza, stosunek do kolegów (koleżeńskość), poczucie oby-
watelskie oraz obycie towarzyskie. W tej części charakterystyki tylko 
takt i współpraca ze społeczeństwem cywilnym zostały cenione za 
wzorowe. 

Z obserwacji dowódcy brygady wynikało, że pomimo poważnego 
wieku major posiadał charakter jeszcze niezupełnie ustalony. Obok 
znacznego wyrobienia życiowego było w nim dużo ułańskiej fantazji, 
podchodzącej pod lekkomyślność. Życie bierze dość lekko – spuento-
wał pułkownik. Jednak zaraz dodał, że major wywierał na podwład-
nych bardzo dobry wpływ. Ci natomiast bardzo szybko się do niego 
przywiązywali. Opiniowany umiał współpracować z urzędami, insty-
tucjami oraz przedstawicielami władz cywilnych. Posiadał też wiele 

30 CAW, KAPO Abłamowicza K., I. 481.A.30, Pismo MSWojsk. Szt. Gen. Oddz. V L. 26590/V. E. 25 
z 31 VIII 1925 r.; Dz. Personalny MSWojsk., Nr 90 z 7 IX 1925 r., s. 489. Pismo Oddz. V L. 26590 
E. 1925. 

31 O niepodległą i granice. Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939, wybór i oprac. M. Jabłonowski, 
W. Janowski, B. Polak, J. Prochwicz, Warszawa, Pułtusk 2001, s. 85. 

32 J. Prochwicz, A. Konstankiewicz, J. Rutkiewicz, Korpus Ochrony Pogranicza 1924–1939, 
Warszawa 2003, s. 31.

33 CAW, KAPO Abłamowicza K., I. 481.A.30, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za rok 
1925. 
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zalet towarzyskich. Tym wszystkim zaletom przeciwstawiały się nie-
stety wady, których specjalnie w tym miejscu jednak nie uwypuklono. 
Zdolności fizyczne opiniowanego, takie jak sprężystość cielesna, 
schludność, wymowa i postawa otrzymały ocenę bardzo dobrą, zaś 
cierpliwość i wytrzymałość fizyczna oraz ruchliwość zostały uznane 
za duże. Major prezentował się jako poważny typ oficera, posiadający 
skłonności do wygodnictwa. 

Kolejnym elementem podlegającym szczegółowej ocenie była inte-
ligencja. Major posiadał bardzo bystry i jasny umysł. Tę samą notę 
otrzymały spryt i zdolności do przyswajania myśli innych. O stopień 
niżej oceniono zdolność do wydawania jasnych i zrozumiałych roz-
kazów, łatwość uczenia się oraz orientację w nowej sytuacji. W sumie 
ten element charakteru został określony bardzo wysoko. Zastrzeżenie 
natomiast dotyczyło pewnego rodzaju niechęci do ciężkiej pracy. 
W kwestiach organizacji posiadał bardzo duży zmysł. Nieco słabiej 
wypadły praktyczna realizacja planów i zmysł wykonawczy. Ocenie 
podlegały także umiejętności kierownicze. Ich składowe: inicjatywa, 
samodzielność, energia, pewność siebie oraz stanowczość zostały 
ocenione na duże. Natomiast za bardzo duże dowódca brygady uznał 
zimną krew, zdolność wyrobienia posłuchu i lojalności wśród pod-
władnych oraz zmysł wychowawczy. Major nie posiadał jednak zbyt 
dużego poczucia realizacji obowiązków, wynikających z zajmowanego 
stanowiska. Stąd też nie skonstatowano u niego większych zdolności 
kierowniczych. 

Identycznie, tzn. za bardzo wysokie, zostały uznane zdolności 
wychowawcze, do których zaliczano intuicję wychowawczą (psycho-
logiczną), umiejętność zrozumiałego wykładania oraz odpowiedniego 
demonstrowania. Jeden z ostatnich elementów opinii rocznej doty-
czył ogólnej wartości służby żołnierza. Wyszkolenie fachowe, zręcz-
ność, wyrobienie, doświadczenie, umiejętność osiągania wytkniętego 
celu, zachowanie służbowe oraz wyniki osiągane podczas służby oce-
niono na poziomie dobrym. Natomiast zachowanie poza służbą otrzy-
mało notę bardzo dobrą. W konkluzji stwierdzono, że opiniowany jest 
dobrym oficerem, wymagającym jednak fachowego przeszkolenia. 
Podsumowując pułkownik stwierdził, że major bardzo dobrze nada-
wał się na zajmowanym stanowisku i nie zaproponował go na żadne 
inne. Z bardzo dobrą oceną końcową solidaryzował się dowódca kor-
pusu gen. Minkiewicz34.

34 CAW, KAPO Abłamowicza K., I. 481.A.30, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za rok 
1926. 
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Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12 kwietnia 
1927 roku mjr Abłamowicz został awansowany do stopnia podpuł-
kownika ze starszeństwem z 1 stycznia 1927 r. Uplasował się wówczas 
na 5 lokacie na 20 awansowanych35. Był to najwyższy stopień, jakiego 
dosłużył się w Wojsku Polskim. 

Było rzeczą oczywistą, że awans predestynował go do objęcia wyż-
szego stanowiska. W trzeciej dekadzie maja 1927 roku opubliko-
wano jego przeniesienie z KOP na stanowisko zastępcy dowódcy 14 
Pułku Ułanów Jazłowieckich36. Zastąpił tam ppłk. Stanisława Józefa 
Rabińskiego, przeniesionego na stanowisko dowódcy 20 Pułku Ułanów. 

Nowa jednostka ppłk. Abłamowicza, posiadająca piękną kartę 
bojową, stacjonowała we Lwowie. Dowodził nią wówczas, jako peł-
niący obowiązki, ppłk Antoni Szuszkiewicz, niedawno przeniesiony 
z 8 Pułku Ułanów37. 14 PUJ wchodził w skład 16 Brygady Kawalerii 
płk. Gwidona Potena, zastąpionego na początku roku 1928 przez płk. 
Cypriana Bystrama, dotychczasowego dowódcę 3 Pułku Ułanów38. 
Brygada stanowiła organiczną część 4 Dywizji Kawalerii, którą dowo-
dził beliniak, gen. bryg. Janusz Głuchowski. Wszystkie te jednostki 
stacjonowały na obszarze DOK Nr VI Lwów.

Zgodnie z propozycją zawartą w ostatniej opinii postanowiono 
uzupełnić wiadomości ppłk. Abłamowicza. Pod koniec września 
1927 roku został skierowany na II unitarno-informacyjny kurs 
w Doświadczalnym Centrum Wyszkolenia w Rembertowie. Powołano 
nań kandydatów na stanowiska dowódcy pułku oraz oficerów już je 
zajmujących. Szkolenie ukończyło 39. słuchaczy, w tym siedemnastu 
z piechoty, ośmiu z jazdy, dziesięciu z artylerii, trzech saperów oraz 
jeden łącznościowiec. Wśród nich absolwent Kursu Doszkolenia 
Wyższej Szkoły Wojennej. Listę absolwentów otwiera nazwisko 
ppłk. Abłamowicza (tabela 1). Jego ocenę swoim podpisem sygnował 
komendant tej placówki, gen. bryg. Wacław Dziewanowski39, który 

35 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 13 z 20 IV 1927 r., s. 117. 
36 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 15 z 23 V 1927 r., s. 156. 
37 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 14 z 5 V 1927 r., s. 128. 
38 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 3 z 28 I 1928 r., s. 24. Płk Poten został mianowany członkiem 

Oficerskiego Trybunału Orzekającego. 
39 CAW, KAPO Abłamowicza K., I. 481.A.30, DOK Nr I Oficerska Kadra Okręgowa. Pod kwalifi-

kacjami z kursu w Rembertowie, błędnie podano nazwisko gen. bryg. Rudolfa Pricha. Otóż 
kierował on tą placówką do 19 VIII 1926 r., a następnie (31 VIII) objął komendę toruńskiego 
Obozu Szkolnego Artylerii, przekształconego w III 1927 r. na Centrum Wyszkolenia Artylerii; 
W. Jaskulski, Generał dywizji Rudolf Prich (1881–1940). Przyczynek do biografii, „Kutnowskie 
Zeszyty Regionalne” 2012, t. XVI, s. 314; idem, Komendanci Obozu Szkolnego Artylerii/Centrum 
Wyszkolenia Artylerii (1922–1927–1939). Zarys biografii, Toruń 2012, s. 171–182. 
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zarówno wyniki pracy, jak i ogólny poziom wiedzy ocenił na dobre. 
Opiniowany miał jeszcze braki w działaniach piechoty, a szczególnie 
w obronie. Pod względem zdolności był jednym z lepszych uczestni-
ków kursu. Warto zauważyć, że kilkunastu oficerów, którzy ukończyli 
ten kurs, w najbliższej przyszłości zostało przeniesionych w stan spo-
czynku. Niewielu z nich, jak np. Kwaciszewski (1938), Krzisch (1939), 
Odzierzyński (1943), dosłużyło się generalskich lampasów.

Po ukończeniu kursu Abłamowicz powrócił do pułku i przystąpił do 
pełnienia obowiązków służbowych. Trwało to jednak krótko. Po nie-
spełna czterech miesiącach służby, 27 października 1927 roku, a więc 
jeszcze podczas pobytu na kursie, został opiniowany. Z tego względu 
ppłk Antoni Szuszkiewicz miał spore kłopoty z wydaniem miarodaj-
nej opinii. Niemniej jednak scharakteryzował swego zastępcę jako 
dobrego kolegę, dobrze wyrobionego towarzysko, który wywierał 
bardzo dodatni wpływ na otoczenie. Jego wytrzymałość określił na 
poziomie dostatecznym, zaznaczył za to bardzo dużą erudycję, oczy-
tanie i inteligencję. Nie znał jego zdolności kierowniczych i organiza-
cyjnych, zaś wyszkolenie fachowe opiniowany posiadał na poziomie 
dostatecznym. Jednak dowódca pułku zaznaczył, że po uzupełnieniu 
braków na tym polu może być bardzo dobrym oficerem i przełożo-
nym. Co prawda nie określił jego przydatności na zajmowanym sta-
nowisku. Fakt ten nie przeszkodził wystawić mu oceny bardzo dobrej, 
którą osłabiła nieco uwaga, że osiągnie ten poziom, lecz dopiero […] po 
uzupełnieniu braków wyszkolenia40. 

Płk Poten z powyższą opinią zapoznał się 28 października, 
lecz własnej nie napisał. Z datą 1 listopada swoje zdanie wyraził 
dowódca dywizji. Gen. Głuchowski potwierdził słabe wyszkole-
nie, sugerując uzupełnienie choćby części wiadomości na kur-
sie w Doświadczalnym Centrum Wyszkolenia w Rembertowie. 
Przełożony podkreślił dużą inteligencję i ideowość opiniowanego. 
Ponowną opinię przełożeni napisali 18 lutego 1928 roku, co podyk-
towane było zmianą stanowiska i dokonane post factum41. Wówczas 
zastępca dowódcy pułku jawił się jako oficer o bardzo dużym 
poczuciu honoru i dużej ambicji. Ideowość, schludność, wymowa 

40 CAW, KAPO Abłamowicza K., I. 481.A.30, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za rok 
1927. 

41 W r. 1928 opiniowanie odbyło się jesienią (X–XI), vide choćby: W. Jaskulski, Pułkownik Edward 
Czopór (1887–?). Oficer II Rzeczypospolitej Polskiej. Przyczynek do biografii, „Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki” 2012, 
nr 3 (165), s. 217; idem, Płk Roman Jan Woll (1883–?). Szkic biograficzny, [w:] Militaria pomor-
skie. Zbiór studiów, t. XII, red. G. Kotlarz, Ł. Nadolski, Bydgoszcz 2018, s. 247. 
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i prezencja otrzymały bardzo dobrą notę. Pozostałe elementy opi-
nii powtórzono z zeszłorocznej noty. We wnioskach dowódca 
pułku zaznaczył, że opiniowany dobrze odpowiadał na zajmowa-
nym stanowisku, a po gruntownym przeszkoleniu zostanie dobrym 
dowódcą pułku. Płk Poten stwierdził, że ppłk Abłamowicz […] nadaje 
się na obecnem stanowisku (dcy pułku)42. Tak więc w tym wypadku 
nastąpiło stwierdzenie stanu faktycznego.

Pod koniec stycznia 1928 roku ukazało się przeniesienie ppłk. 
Abłamowicza na stanowisko dowódcy 11 Pułku Ułanów Legionowych43. 
Został jego piątym pokojowym dowódcą (tabela 2).

tabela 2. Dowódcy 11 pułku ułanów w latach 1919–1939

Lp. Stopień, imię i nazwisko Lata dowodzenia
1. mjr/ppłk Mariusz Zaruski II 1919 - VII (?) 1920
2. mjr Antoni Jabłoński VII - IX 1920
3. rtm. Edward Kleszczyński IX 1920 - IV 1921
4. ppłk Mariusz Zaruski IV 1921 - X (?) 1921
5. mjr Ludwik Kmicic-Skrzyński X 1921 - X 1924
6. płk S. G. Sergiusz Zahorski XI 1924 - X 1925
7. płk S. G. Marian Mochnacki X 1925 - XI 1926
8. ppłk Tomasz Dobrzański (pełniący obowiązki) II 1927 - I 1928
9. ppłk Konstanty Abłamowicz I 1928 - XII 1929
10. ppłk Piotr Głogowski XII 1929 - III 1932
11. ppłk/płk Stanisław Klepacz III 1932 - VIII 1938
12. ppłk Władysław Mączyński VIII 1938 - IX 1939

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/11_Pu%C5%82k_U%C5%82an%C3%B3w_Legionowych (10 
VI 2020). 

Pułk ten stacjonował w Ciechanowie i Przasnyszu. Wchodził w skład 
dowodzonej przez płk. Szt. Gen./płk. dypl. Mariana Mochnackiego 
13 Brygady Kawalerii, jednej z trzech tworzących trzon 2 Dywizji 
Kawalerii gen. bryg. Gustawa Orlicza-Dreszera.

Dowódca brygady, opiniując ppłk. Abłamowicza 21 listopada 1928 
roku, po ponad półrocznym okresie dowodzenia pułkiem, określił jego 
charakter (zalety osobiste) jako porządny i zrównoważony, lecz nie-
przejmujący się zbytnio. Opiniowany bardzo troszczył się o podwład-
nych i był przez nich szanowany i bardzo lubiany. Podpułkownik objął 
pułk w bardzo trudnych warunkach, jednak do chwili opiniowania 

42 CAW, KAPO Abłamowicza K., I. 481.A.30, Arkusz ewidencyjno-kwalifikacyjny, s. 10. 
43 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 3 z 28 I 1928 r., s. 25. 
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nie rozwinął jeszcze wszystkich swoich zalet. Był dobrze zbudowany 
i zdrowy, ale ze względu na rupturę nie pozostawał jeszcze w pełni 
sił. Jego inteligencja, sposób i szybkość orientacji zostały ocenione 
na poziomie dobrym. Taką samą notę otrzymały zdolności organiza-
cyjne. Ze względu na zbyt krótki okres dowodzenia pułkiem, przeło-
żony nie był wstanie precyzyjnie określić poziomu umiejętności kie-
rowniczych Abłamowicza. Sądził jednak, że z upływem czasu, gdy jego 
energia jeszcze bardziej wzrośnie, będą one bardzo dobre. Dowódca 
pułku zdążył już dobrze poznać swoich podwładnych. Szkopuł tkwił 
w tym, że bardziej się do nich dopasowywał, zamiast narzucać im wła-
sną wolę i stanowczo egzekwować rozkazy. 

Kolejną słabostką opiniowanego było doświadczenie, zbyt małe 
jak na dowódcę tego szczebla. W konkluzji padło stwierdzenie, że 
podpułkownik był dobrym oficerem i takim samym dowódcą pułku, 
jednak póki co na wyższe stanowisko się nie nadawał. W aktach pod-
pułkownika zachowała się opinia pióra gen. Orlicza-Dreszera, cieszą-
cego się sławą wymagającego dowódcy. Dowódca dywizji, znając opi-
niowanego jeszcze ze służby w Legionach Polskich, podkreślił jego 
duże zdolności, ideowość, odwagę na polu bitwy oraz dobre relacje 
z podwładnymi. Przyszły inspektor armii nie omieszkał wytknąć zbyt 
słabego jak na dowódcę pułku wykształcenia wojskowego. Brak nato-
miast pełnego wyszkolenia fachowego powodował trudności w kiero-
waniu wyszkoleniem oficerów. 

Gen. Orlicz-Dreszer, w przeciwieństwie do płk. Szt. Gen. 
Mochnackiego, zupełnie inaczej ocenił charakter ppłk. Abłamowicza. 
Określił go jako chwiejny, nierówny i niezbyt solidny. Na korzyść pod-
pułkownika działał fakt, że pracował nad pogłębieniem i poszerze-
niem swojej wiedzy, co rokowało osiągnięcie znacznie lepszych wyni-
ków. Tymczasem, przy posiadanych umiejętnościach, jako dowódca 
pułku, kierownik wyszkolenia i wyższy dowódca odpowiedzialny za 
przygotowanie do wojny, wymagał bardzo zdecydowanego i energicz-
nego przełożonego. Opinię zakończyła ocena ponownie tylko dobra. 
Z powyższymi opiniami nie zgodził się dowódca OK Nr I Warszawa, 
gen. bryg. Jan Karol Wróblewski. Stwierdził on, że ppłk Abłamowicz 
jest dowódcą na poziomie dostatecznym44.

Legionowe władze nie odebrały wszakże Tatarowi dowódz-
twa pułku. Wręcz przeciwnie, stosując się do propozycji zawartych 
w opiniach, zdecydowano zainwestować w jego rozwój i zadbać 

44 CAW, KAPO Abłamowicza K., I. 481.A.30, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za rok 
1928. 
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o podwyższenie kwalifikacji. Pod koniec czerwca 1928 roku ppłk 
Konstanty Abłamowicz ukończył Kurs Oficerów Sztabowych 
w Centrum Wyszkolenia Kawalerii45, w Grudziądzu. Komendant tej 
placówki, płk dypl. Zygmunt Podhorski, tak opiniował go 25 czerwca: 
Ideowy. Charakter zrównoważony. Wola duża, energia duża, obowiąz-
kowość dość duża, zasób wiadomości ogólny b. duży, wojskowych dość 
duży. Wychowanie wojskowe dobre. Są ślady dłuższej służby poza linią. 
Wyrobienie taktyczne: orientacja w sytuacji i terenie dość dobra, decyzja: 
powolna, chwiejna, zasadniczo logiczna, inicjatywa dość dobra, rozkazo-
dawstwo zupełnie dobre.

Zdolności kierownicze taktyczne duże, w wyszkoleniu wojskowym 
dobre. W wyszkoleniu jeździeckim z powodu zwolnienia w czasie kursu 
z powodu ruptury nie wykazał. W dziedzinie organizacji wyszkolenia 
w pułku dość dobre. Zdolność do pracy duża. Ambicja pracy duża46. W oce-
nie opiniującego podpułkownik poczynił wybitne postępy w dziedzi-
nie taktyki i wyszkolenia wojskowego. Niemniej jednak kurs ukończył 
z wynikiem dobrym. W takim też stopniu nadawał się na stanowisko 
dowódcy pułku.

Płk dypl. Mochnacki po kolejnym okresie służby zmienił nieco zda-
nie o opiniowanym. Scharakteryzował go jako dowódcę o otwartym 
i łagodnym charakterze, który jednak nie zawsze pozwala mu narzucić 
podwładnym swoją wolę. Opiniowany wykazywał iście ojcowską dba-
łość o podwładnych, którzy bardzo lubili swojego dowódcę. Był bar-
dzo lubiany z powodu wielkiej lojalności i bardzo dobrego wychowa-
nia. Potrafił sobie zjednać zarówno przełożonych, jak i podwładnych. 
Tych ostatnich traktował zresztą bardzo łagodnie. Podpułkownik nic 
nie stracił na sile, wytrzymałości i mobilności. Bardzo dużo pracował 
nad sobą i dużo czytał. Pozyskane wiadomości potrafił z powodze-
niem wykorzystać dla dobra służby. Zdolności w zakresie organizacji 
na zajmowanym stanowisku posiadał wystarczające. Jako kierownik 
wyszkolenia mógłby być twardszy i bardziej oddzielać stosunki służ-
bowe od pozasłużbowych. Zdolności wychowawcze miałby znacznie 
lepsze, gdyby wywierał większy wpływ na podwładnych. Pod wzglę-
dem taktycznym zrobił duże postępy w stosunku do ubiegłego roku. 
Tegoroczną opinię kończyła ocena dobra. Ponadto podpułkownik 
nadawał się na każde stanowisko reprezentacyjne. Pod nieobecność 
gen. Orlicza-Dreszera, dowodzący dywizją płk Stefan Strzemieński 

45 Do 1 VI 1928 r. był to Obóz Szkolny Kawalerii. 
46 CAW, KAPO Abłamowicza K., I. 481.A.30, CWK Kurs Oficerów Sztabowych opinia z 25 VI 1928 r. 
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zgodził się z opinią dowódcy brygady. Do noty tej przychylił się rów-
nież gen. Wróblewski47.

Otrzymane rok po roku oceny dobre w żaden sposób nie mogły 
wystarczyć do kolejnego awansu. Noty przełożonych oraz z wspo-
mnianego wyżej kursu pokazały, że opiniowany nie był wstanie nad-
robić zaległości. Wojna spędzona poza frontem, a następnie służba na 
placówce dyplomatycznej oraz rok w ogóle poza wojskiem, odcisnęły 
piętno na poziomie umiejętności dowódczych. To zaś nie pozostało 
bez wpływu na jego karierę. Z uwagi na brak odpowiedniego postępu, 
ppłk Abłamowicz musiał rozstać się z pułkiem. Pod koniec grudnia 
1929 roku został zwolniony z zajmowanego stanowiska48. Po kilku 
miesiącach, 31 maja 1930 roku, przeniesiono go w stan spoczynku49.

tablica 1. korpus oficerski 11 pułku ułanów Legionowych w 1928 r.

Źródło: Rocznik oficerski 1928, Warszawa 1928, s. 300.

47 CAW, KAPO Abłamowicza K., I. 481.A.30, Roczne uzupełnienie listy kwalifikacyjnej za rok 1929. 
48 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 20 23 XII 1929 r., s. 376. 
49 Dz. Personalny MSWojsk., Nr 9 14 V 1930 r., s. 148. 
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Po zdjęciu munduru, Abłamowicz zajmował stanowisko dyrek-
tora Izby Rzemieślniczej w Warszawie oraz wicedyrektora Zakładów 
Przemysłowych Scheibler i Grohmann w Łodzi. Działał też na 
polu społecznym. Był aktywnym członkiem Okręgu Łódź Związku 
Legionistów Polskich50. Wchodził w skład zarządu Okręgu Łódzkiego 
Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Za trud i wysiłek 
włożony na rzecz odzyskania niepodległości, jesienią 1931 roku został 
odznaczony Krzyżem Niepodległości51. Posiadał ponadto odznaczenia 
estońskie. 

Podczas okupacji prowadził działalność konspiracyjną w struk-
turach Obozu Polski Walczącej. Został rozstrzelany przez Niemców 
22 maja 1944 roku w Warszawie. Pochowany w mogile zbiorowej na 
cmentarzu wolskim.

Był dwukrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była Janina z Rybickich, 
wyznania ewangelickiego, zamieszkała początkowo w Piotrogrodzie, 
a następnie w Warszawie. Z tego związku urodziły się: Jadwiga  
(7 V 1908), Hanna (2 XII 1910), oraz Helena (23 X 1914).

Waldemar Jaskulski

50 E. Kossewska, Związek Legionistów Polskich 1922–1939, Warszawa 2003, s. 224. 
51 Monitor Polski, 1931, nr 251, poz. 335; Z. Puchalski, T. Wawrzyński, Krzyż i Medal Niepodległości, 

Warszawa 1994, s. 107; W. K. Cygan, Żołnierze Niepodległości 1863-1938. Słownik biograficzny, 
t. 1, Mińsk Mazowiecki, Warszawa, Kraków 2011, s. 23–24. Tu wykazany już bez pseudonimu 
- Tatar. 
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Lt col konstanty Abłamowicz (1884–1944). the vita of tatar 
cavalryman

keywords: Tatars, cavalry, Polish Legions, Józef Piłsudski, military 
attaché.

Abstract: Lt Col Konstanty Abłamowicz belonged to a generation of 
Tatars who fought for and nailed the independence of the Republic 
of Poland. From an early age he espoused with organisations which 
purpose was to fight with the annexationist. After the outbreak of 
the world conflict he was one of Józef Piłsudski’s riflemen, then he 
joined the cavalry where was promoted to an officer. He served in 
the cavalry of the 1st Brigade of Polish Legions, then, after he joined 
the Polish Army, he was in the body of higher commanders of this 
weapon. Due to his extraordinary skills during the Polish-Russian 
war he started to serve for several years in the diplomatic post in 
Estonia. After retirement he was a member of organisations connec-
ted with Piłsudski’s supporters. After the outbreak of war he got in 
on an activity against German annexationist for what he paid with 
his life. 
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Daniel St. czachorowski

SOWieckie repreSJe WOBec tAtAróW  
pOLSkO-LiteWSkich W LAtAch 1919–1953

Pierwsza połowa XX wieku przyniosła olbrzymie zmiany na mapie 
Europy Środkowo-Wschodniej, a wraz z nimi także sytuacji Tatarów 
polsko-litewskich. Lata zaborów, przede wszystkim na terytoriach 
przyłączonych do Cesarstwa Rosyjskiego, i polityka rusyfikacji nie 
odsunęły większości Tatarów od polskości i islamu. Pracowali jako 
urzędnicy, wielu robiło kariery w armii rosyjskiej, często dochodząc 
nawet do wysokich godności. Część zmieniła religię i przeszła na pra-
wosławie lub protestantyzm, co zazwyczaj wiązało się z przepisami 
dopuszczającymi liczbę osób określonego wyznania na rosyjskich 
uczelniach lub w armii. Wielu zawędrowało w rozmaite, wielokroć 
odległe miejsca imperium, wiążąc swe losy z Rosją, lub też starali się 
powrócić w rodzinne strony, chociażby w składzie formacji wojsko-
wych stacjonujących w miastach i miasteczkach wschodnich części 
Królestwa Polskiego i sąsiednich guberni. 

Wybuch I wojny światowej to okres zniszczeń i przesiedleń. Walki 
na frontach rosyjsko-niemieckim i rosyjsko-austro-węgierskim prze-
biegały ze szczególnym natężeniem na terytoriach zamieszkanych 
przez Tatarów. Razem z Polakami i innymi narodowościami dotknęły 
ich nieszczęścia okrutnego palenia osad przez wojska carskie, ustę-
pujące przed nacierającymi Niemcami, następnie ucieczki i przesie-
dlenia w głąb Rosji. Tatarzy, często całymi rodzinami, nawet wioskami, 
szukali azylu na Krymie, w Petersburgu, na Powołżu i Kaukazie1. Po 
roku 1918 wielu z nich powróciło na swoje ojcowizny. 

Kolejną cezurą stał się rok 1917 i wydarzenia rewolucyjne w Rosji. 
Obietnice bolszewików co do wolności samostanowienia narodów, 
zawarte m.in. w tezach marcowych Lenina (Rewolucja socjalistyczna 

1 S. Tuhan-Baranowski, Kartki z dziejów Tatarów litewskich, „Życie Tatarskie”, 1935, s. 19.
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a prawo narodów do samostanowienia)2, szybko okazały się mrzonką. 
Jednocześnie chaos w Rosji oraz przejściowa obecność wojsk nie-
mieckich i niepewna sytuacja w strukturach władz państwowych 
spowodowały aktywizację ruchów narodowościowych. Polscy Tatarzy 
uczestniczyli w działaniach państwowotwórczych, począwszy od roku 
1917, gdy w Piotrogrodzie powołali Komitet Tatarów Polski, Litwy, 
Białorusi i Ukrainy. Organizacja ta, kierowana przez Aleksandra 
Achmatowicza, późniejszego senatora II RP, nie miała wprawdzie za 
zadanie ustanowienia własnego państwa, lecz wspieranie i skupie-
nie muzułmanów z krajów dawnej Rzeczypospolitej jako przyszłej 
reprezentacji wobec niepodległej Polski3. Ze względu na rewolucję 
sowiecką i wojnę domową w Rosji jej funkcjonowanie w Piotrogrodzie 
zostało zawieszone.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości, zwłaszcza utworzenie 
19 lutego 1919 roku Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich w celu 
przejmowania przez polską administrację terytoriów opuszczanych 
przez wojska niemieckie, spowodowało, że Tatarzy z wielkim zaanga-
żowaniem włączyli się w rozmaite związane z tym przedsięwzięcia. 
Wstępowali m.in. do służb porządkowych, współpracowali z orga-
nami administracyjnymi . Bardzo szybko jednak młodemu polskiemu 
państwu zagroziła bolszewicka Rosja. Już 4 stycznia 1919 roku Armia 
Czerwona podjęła ataki na Wilno, co uznać można za rzeczywisty 
początek wojny polsko-bolszewickiej. W kwietniu 1919 roku mia-
sto zostało zajęte przez oddziały polskie, co przyczyniło się do reak-
tywowania wspomnianej powyżej organizacji pod nazwą Centralny 
Komitet Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. 

W sytuacji wojennego zagrożenia tatarski komitet zabiegał u naj-
wyższych władz państwowych, zwłaszcza u Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego, o utworzenie własnej jednostki w Wojsku 
Polskim. W efekcie werbunku, prowadzonego przez działaczy 
CKTPLBiU wśród tatarskiej społeczności, w styczniu 1919 roku 
przystapiono do formowania Jazdy Tatarskiej. 16 września tegoż 
roku jednostka otrzymała nazwę Pułku Tatarskiego Ułanów im. płk. 
Mustafy Achmatowicza. Wśród jego działań bojowych na szczególne 
uznanie zasługuje udział w obronie Płocka przed atakami bolsze-
wickiego III Korpusu Konnego Gaja Bżyszkiana na 18 sierpnia 1920 
roku. Wśród tatarskich ułanów walczył z najeźdźcą m.in. potomek 

2 W. Lenin, Dzieła wszystkie, t. XXVII, Warszawa 1987, s. 239–252.
3 A. Miśkiewicz, ibidem, s. 26.
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patrona pułku, dowódca 3 szwadronu por. Iskander Achmatowicz, 
odznaczony za okazane wówczas męstwo Krzyżem Walecznych4. 
10 września 1920 roku Pułk Tatarski Ułanów został rozwiązany, 
część żołnierzy wcielono do 13 Pułku Ułanów Wileńskich, z części 
zaś powstał Dywizjon Mahometański, uczestniczący w walkach do 
końca wojny. 

Polscy Tatarzy zaangażowali się ponadto w ruchy narodowościowe 
na Krymie oraz w Azerbejdżanie. W kolejnych rządach gen. Macieja 
Sulejmana Sulkiewicza – premiera Krymskiej Republiki Ludowej 
– uczestniczyli m.in. Aleksander Achmatowicz (minister sprawie-
dliwości), gen. Aleksander Miłkowski (zastępca ministra spraw woj-
skowych), Leon Kryczyński (dyrektor kancelarii rządu), Aleksander 
Bohuszewicz (minister dóbr państwowych), Aleksander Półtorzycki 
(dowódca ochrony rządu) i wielu innych. Po ustąpieniu generała 
i zajęciu Krymskiej Republiki Ludowej przez Armię Ochotniczą gen. 
Antona Denikina, część członków rządu udała się do nowo utworzonej 
Azerbejdżańskiej Republiki Demokratycznej, gdzie gen. Sulkiewicz 
objął stanowisko szef sztabu armii, Leon Kryczyński pełnił obowiązki 
dyrektora kancelarii rządu, a Olgierd Kryczyński wiceministra spra-
wiedliwości. I tu sytuacja się powtórzyła – w końcu władze przejęli 
komuniści, zaś oba kraje ogłoszono sowieckimi republikami. Maciej 
Sulejman Sulkiewicz został przez bolszewików rozstrzelany 15 lipca 
1920 roku jako kontrrewolucjonista.

Z tych też lat pochodzą pierwsi represjonowani Tatarzy z terenów 
polskich, którzy w toku działań wojennych wpadli w ręce Czeka5. 
I wojna światowa i wojna polsko-bolszewicka 1919–1921 określiły 
dwóch głównych wrogów socjalistycznej Rosji: Niemcy i Polskę. 
Współpraca z tymi państwami mogła łatwo stać się podstawą do 
aresztowania i skazania. Polska stała na drodze rozprzestrzeniania 
komunizmu, a jej taktyczne zwycięstwo (czy raczej brak klęski) było 
obrazą, której Rosja nigdy nie wybaczyła. Podobnie jak udanych lub 
nieudanych prób uzyskania niepodległości przez Finlandię, kraje bał-
tyckie, Ukrainę, Kaukaz czy Krym. 

Dla Rosji, owładniętej ideą wszechświatowej rewolucji, zniszcze-
nia imperializmu i burżuazji, wrogiem mogły stać się wszystkie kraje 
i narody, w zależności od okoliczności i odpowiednich układów, które 

4 W roku 1941 bolszewicki sąd skazał Iskandera Achmatowicza na karę śmierci. Dzielny Tatar 
został zabity podczas próby ucieczki.

5 Czeka – akronim Nadzwyczajnej Komisji do Walki z Sabotażem i Kontrrewolucją w Rosji 
1917–1922.
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szybko zawierano, ale równie szybko można było unieważnić. Za 
przegraną wojnę z Polską, oznaczającą powstrzymanie bolszewickiej 
inwazji na Zachód, oraz politykę II Rzeczypospolitej – z gruntu anty-
komunistyczną – Stalin wystawił rachunek represjami i terrorem 
natychmiast po zdradzieckim wkroczeniu na terytorium Polski 17 
września 1939 roku. Tatarzy, na równi z innymi nacjami, płacili za to 
już od traktatu ryskiego z roku 1921, gdy ustalenia graniczne z Rosją 
i Ukrainą pozostawiały część dawnych Kresów po stronie sowiec-
kiej. Działalność urzędnicza, niepodległościowa, służba wojskowa, 
praca dla rozwoju Polski i społeczności tatarskiej – wszystko to mogło 
przyczynić się do oskarżenia o postawę antyrewolucyjną, a nawet 
udział w spisku antysowieckim. W okresie II wojny światowej pretek-
stem do zatrzymania i wyroku mogły być też kontakty z Niemcami, 
Japończykami oraz Polskim Państwem Podziemnym. 

Podstawowym aktem prawnym normującym terror i zbrod-
nie sądowe w RSFRR6, a następnie ZSRR, był kodeks karny, którego 
pierwsza wersja została przyjęta 26 maja 1922 r. Do tego czasu opie-
rano się na postanowieniach Komisariatu Sprawiedliwości (przyję-
tych 12 grudnia 1919 r.) i praktyce karnej sądów ludowych oraz try-
bunałów rewolucyjnych7. Choć pierwsza wersja kodeksu nie zawierała 
wyszczególnionych kategorii przestępstw kontrrewolucyjnych, co 
miało wskazywać na odchodzenie od polityki komunizmu wojennego, 
to w takich sprawach stosowano wytyczne z listu Lenina do Dmitrija 
Iwanowicza Kurskiego8 z 7 maja 1922 roku: 

„[…] Sąd nie powinien wyrzec się stosowania terroru; obiecywanie 
tego byłoby oszukiwaniem siebie lub oszukiwaniem innych – powi-
nien natomiast uzasadnić i zalegalizować go pryncypialnie, jasno, bez 
fałszu i bez upiększania. Formułować trzeba w sposób jak najobszer-
niejszy […]”9.

W liście tym Lenin podaje także warianty kodyfikacji zbrodni 
kontrrewolucyjnych, uznania propagandy, agitacji, uczestnictwa lub 
współpracy z organizacjami burżuazyjnymi za przestępstwa karane 
śmiercią, a w najlepszym wypadku pozbawieniem wolności lub 
deportacją z kraju. 

6 RSFRR – Rosyjska Socjalistyczna Federacyjna Republika Radziecka 1917–1922, przekształ-
cona następnie w republikę ZSRR.

7 А. А. Герцензон, История советского уголовного права, Москва 1947, с. 240.
8 Dmitrij Iwanowicz Kurskij (1874–1932), ludowy komisarz sprawiedliwości RSFRR, prokura-

tor, zmarł śmiercią samobójczą, a oficjalnie od zarażenia krwi.
9 W. Lenin, Dzieła wszystkie, t. XLV, Warszawa 1987, s. 188.
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Kodeks karny z roku 1922 zmniejszał też odpowiedzialność 

i kary za niektóre przestępstwa, nie przewidywał już np. rozstrze-
lań małoletnich (poniżej 14 lat) i kobiet w ciąży, jednak niebawem 
powrócono do dawnych praktyk, w sposób usystematyzowany 
w kolejnych wersjach ustawy karnej. Wybitnie przedstawia słynny 
artykuł 58 z kodeksu w redakcji z roku 1926. Wielokrotnie mody-
fikowany, z dodawanymi paragrafami i punktami, funkcjonował 
w ZSRR do roku 1961. Poszczególne paragrafy zostały skonstru-
owane w taki sposób, że praktycznie każdy mógł zostać o coś oskar-
żony i skazany.

Oto wybrane paragrafy artykułu 58 wraz z poprawkami z roku 
193410, stosowane wobec Tatarów polsko-litewskich:

§ 1.
Za czyn kontrrewolucyjny uznaje się każde działanie skierowane 

na obalenie, podważenie lub osłabienie władzy Rad Robotniczo-
Chłopskich i opartego na Konstytucji RSFRR Rządu Chłopskiego, 
a także działania skierowane na pomoc tej części burżuazji między-
narodowej, która nie uznaje równouprawnienia komunistycznego 
systemu własności wchodzącego na miejsce kapitalizmu i starającej 
się go obalić poprzez interwencje, blokady, szpiegostwo, finansowanie 
prasy itp.

Za czyn kontrrewolucyjny uznaje się także działanie, które nie 
będąc bezpośrednio skierowane na osiągnięcie wyżej wymienionych 
celów, to jednak dokonane świadomie, zawiera w sobie targnięcie 
się na podstawowe polityczne lub gospodarcze zdobycze rewolucji 
proletariackiej.

§ 1a.
Zdrada Ojczyzny – czyny popełniane przez obywateli ZSRR na 

szkodę siły zbrojnej ZSRR, niezależności państwowej lub nietykalno-
ści jego terytorium, takie jak: szpiegostwo, wydanie tajemnicy wojsko-
wej lub państwowej, przejście na stronę wroga, ucieczka lub wylot za 
granicę.

Najwyższy wymiar kary – rozstrzelanie wraz z konfiskacją całego 
mienia, a przy okolicznościach łagodzących – pozbawienie wolności 
na okres 10 lat wraz z konfiskacją całego mienia.

10 Tłumaczenie autora tekstu.
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§ 2.
Organizacja w celach kontrrewolucyjnych powstań zbrojnych lub 

wtargnięcie na terytorium radzieckie zbrojnych oddziałów lub band, 
a także udział w jakiejkolwiek próbie, w tych samych celach, przejęcia 
władzy w centrum lub poza nim i oderwania jakiejkolwiek części tery-
torium RSFRR lub zerwania umów przez nią zawartych, pociąga za sobą 
rozstrzelanie wraz z konfiskatą całego mienia; przy okolicznościach 
łagodzących złagodzenie kary do pozbawienia wolności w srogiej izola-
cji na okres nie niższy niż pięć lat wraz z konfiskatą całego mienia.

Jeśli sąd postanowi o nieświadomości uczestnika o celach końco-
wych określonego w artykule przestępstwa, udział w nim pociąga za 
sobą – pozbawienie wolności na okres nie mniejszy niż trzy lata.

§ 3.
Kontakty z państwami obcymi lub ich pojedynczymi przedstawi-

cielami w celu ich zbrojnej interwencji w sprawy Republiki, ogło-
szenia wojny lub organizacji ekspedycji wojskowej, a także wspiera-
nie państw obcych po oznajmieniu im wojny lub wysyłce ekspedycji, 
w jakikolwiek sposób by się te wspieranie wyrażało – kary ochrony 
społecznej wymienione w art. 58.2.

§ 4.
Udział w organizacji działającej w celach popełnienia przestępstw 

określonych w art. 58.1–58.3 – kary ochrony socjalnej przewidziane 
w art. 58.2.

§ 6.
Udział w organizacji działającej w celach określonych w art. 58.1 

tegoż Kodeksu, poprzez podburzanie mieszkańców do masowych 
rozruchów, niepłacenia podatków i niewypełniania obowiązków lub 
jakiegokolwiek działania na jawną szkodę dyktatury klasy robotniczej 
i proletariackiej rewolucji, nawet jeśli zbrojne powstanie lub zbrojna 
interwencja nie była najbliższym zadaniem tej organizacji.

§ 7.
Przeciwstawianie się normalnej działalności urzędów i instytucji 

państwowych lub wykorzystywanie ich dla niszczenia i podważania 
przemysłu państwowego, handlu i transportu, w celu dokonania czy-
nów opisanych w art. 58.1 (kontrrewolucja ekonomiczna) – wymiar 
kary określony w art. 58.2.
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Te same działania, co do których brak znamion określonych przez 

art. 58.1, wyrażające się w świadomym niewypełnianiu obowiązków 
służbowych, świadomym wypełnianiu ich niedbale lub utrudnianiu 
tych działań przez zbyteczną opieszałość kancelaryjną itd. (sabotaż) – 
wymiar kary określony w art. 109 tegoż Kodeksu.

§ 8.
Organizacja aktów terrorystycznych w celach kontrrewolucyjnych, 

skierowanych przeciwko przedstawicielom Władzy Radzieckiej lub 
działaczom rewolucyjnym organizacji robotniczo-chłopskich, a także 
udział w takich aktach, nawet jeśli uczestnik takiego aktu nie należał 
do organizacji kontrrewolucyjnej – kary przeciwdziałania socjalnego 
przewidziane w art. 58.2.

§ 10.
1) Szpiegostwo, czyli przekazywanie, przechwytywanie lub zbiera-

nie z celem przekazania informacji będących, ze względu na swoją 
treść, szczególnie chronioną tajemnicą państwową, państwom obcym, 
organizacjom kontrrewolucyjnym lub osobom prywatnym, pociąga za 
sobą – pozbawienie wolności na okres nie mniejszy niż trzy lata wraz 
z konfiskatą całego lub części mienia, a w przypadkach, gdy szpiego-
stwo wywołało albo mogło wywołać szczególnie ciężkie następstwa 
dla interesów państwa – rozstrzelanie. 

2) Przekazanie, przechwycenie lub zbieranie z celem przekazania 
informacji ekonomicznych nie będących, ze względu na swoją treść, 
szczególnie chronioną tajemnicą państwową, ale informacją poufną 
według bezpośredniego nakazu prawa lub zarządzenia przewodni-
czących urzędów, instytucji i przedsiębiorstw, za wynagrodzeniem 
lub bez, wyżej wymienionym organizacjom lub osobom, pociąga za 
sobą – pozbawienie wolności na okres do trzech lat.

Komentarz. Za szczególnie chronioną tajemnicę państwową, uważa 
się informacje wymienione w specjalnym wykazie zatwierdzonym 
przez Radę Komisarzy Ludowych ZSRR, w porozumieniu z radami 
komisarzy ludowych republik związkowych i opublikowanym dla 
informacji publicznej.

§ 11.
Aktywne działania lub aktywna walka przeciwko klasie robotniczej 

i ruchowi rewolucyjnemu, praca na jawnym lub tajnym (agentura) sta-
nowisku reżymu carskiego lub rządów kontrrewolucyjnych w czasie 
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wojny domowej, pociąga za sobą – kary przeciwdziałania socjalnego 
przedstawione w art. 58.2.

Tatarów sądzono ponadto wdług innych artykułów: 

Art. 109 KK RSFRR
Nadużywanie władzy lub stanowiska, tzn. czyny osoby urzędują-

cej, które mógł popełnić jedynie dzięki swojemu stanowisku i nie 
będąc koniecznością służbową, były w swoich następstwach jawnym 
naruszeniem prawidłowej pracy instytucji lub przedsiębiorstwa czy 
przyczyniły im straty materialne lub pociągnęły za sobą naruszenia 
porządku publicznego albo chronionych przez ustawy praw i intere-
sów poszczególnych obywateli, jeśli czyny te były popełniane przez 
osobę urzędującą systematycznie, a także dla korzyści lub innych 
celów osobistych; a nawet jeśli nie pociągnęły za sobą, ale mogły pocią-
gnąć – pozbawienie wolności w srogiej izolacji na okres nie mniejszy 
niż sześć miesięcy.

Komentarz 1. Za osoby urzędujące uznaje się te, zajmujące stałe 
lub czasowe stanowiska w państwowej (radzieckiej) instytucji, przed-
siębiorstwie, a także organizacji lub zjednoczeniu, na które usta-
wowo nałożone zostały określone obowiązki, prawa i pełnomocnictwa 
w zakresie zadań gospodarczych, administracyjnych, zawodowych 
i innych ogólnonarodowych.

Komentarz 2. Osoby urzędujące związków zawodowych, za popeł-
nione przez nich przestępstwa służbowe (defraudacja, łapówkar-
stwo itd.), odpowiadają jak za przestępstwa urzędowe jeśli zostaną 
pociągnięci do odpowiedzialności przez postanowienia związków 
zawodowych.

Art. 170 KK RSFRR
Fałszowanie dla korzyści osobistych oficjalnych dokumentów 

i kwitów – pociąga za sobą pozbawienie wolności lub roboty przymu-
sowe na okres do jednego roku lub grzywnę do jednego tysiąca rubli.

Art. 97 KK BSRR
Naruszenie zasad ustanowionych dla wszystkich podlegających 

obowiązkowi służby wojskowej szeregowych i sierżantów, popeł-
nione po raz pierwszy przez podlegających obowiązkowi służby 
wojskowej szeregowych i sierżantów – grzywna do pięćdziesięciu 
rubli, nakładana w porządku administracyjnym przez naczelników 
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komisariatów milicji lub przewodniczących komitetów wykonaw-
czych Rad Wiejskich.

Naruszenie zasad ustanowionych dla wszystkich podlegających 
obowiązkowi służby wojskowej oficerów, popełnione po raz pierw-
szy przez podlegających obowiązkowi służby wojskowej oficerów – 
grzywna do stu rubli, nakładana w porządku administracyjnym przez 
rejonowych (miejskich) komisarzy wojskowych.

Nieprzestrzeganie zasad dla podlegających służbie wojskowej 
określonych w art. 63 i 64 Prawa „O powszechnym obowiązku wojsko-
wym” przez administratora domu, komendanta domu lub właściciela 
domu – grzywna do stu rubli, nakładana w porządku administracyj-
nym przez naczelników komisariatów milicji.

Powtórne naruszenie zasad dla podlegających obowiązkowi służby 
wojskowej, popełnione przez:

a) szeregowych lub sierżantów – roboty przymusowe na okres do 
jednego miesiąca lub grzywna do dwustu rubli;

b) oficerów – roboty przymusowe na okres do dwóch miesięcy 
lub grzywna do czterystu rubli [Postanowienie Prezydium Rady 
Najwyższej BSRR z 26 stycznia 1945 r.].

Art. 98 KK BSRR
a) Uchylenie się od przedpowołaniowych przygotowań i zbiórek 

kontrolnych – grzywna do dwustu rubli lub prace poprawczo-dyscy-
plinarne do dwóch miesięcy.

b) Uchylenie się średniego, starszego i wyższego składu dowód-
czego rezerwy Robotniczo-Chłopskiej Armii Czerwonej od zbió-
rek ćwiczebnych i ruchomych, manewrów i innych zajęć szkolnych, 
a także od udziału w charakterze instruktorów dla pozawojskowego 
przygotowania wojskowych i szkolenia przedpowołanych – grzywna 
do trzystu rubli lub prace poprawczo-dyscyplinarne do trzech 
miesięcy.

Art. 118 KK BSRR
a) Ucieczka z miejsca obowiązkowego osiedlenia lub z drogi ku 

niemu, a także pojawienie się w miejscu, gdzie danej osobie zabro-
niono żyć, pociąga za sobą – pozbawienie wolności do jednego roku;

b) Ucieczka aresztowanego spod straży lub miejsca skazania, 
pociąga za sobą – pozbawienie wolności do dwóch lat.
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Dzięki działalności Międzynarodowego Memoriału, organizacji zaj-
mującej się badaniem politycznych represji w ZSRR, wiemy o prawie 
czterech milionach ofiar terroru w latach 1921–1953 i około 642 tysią-
cach rozstrzelanych11. Liczby te są zapewne niepełne, trzeba bowiem 
pamiętać, że wiele dokumentów przepadło lub zostało zniszczonych, 
a ujawniane są tylko procesy osób zrehabilitowanych. Wśród ofiar 
odnalazłem 197. Tatarów polsko-litewskich. Jest ich bez wątpienia 
więcej, lecz odtajnione informacje nie dają pełnej możliwości identy-
fikacji. W ankietach najczęściej opisywani są jako „Tatarzy” (narodo-
wość), rzadziej „Polak”, „Białorusin”, „Rosjanin”, „Tatar litewski”, „Tatar 
polski” i dwóch „Tatarów polsko-litewskich”: Ahatanheł (Agantangiel) 
Jefimowicz Krymski i Maciej Aleksandrowicz Sulkiewicz. 

Większość z nich została skazana z artykułów „politycznych” 
(paragrafy art. 58), lecz pojawiają się też zarzuty takie jak „czło-
nek rodziny zdrajcy ojczyzny” czy „osadnictwo”12. Poszkodowani 
to głównie Tatarzy z rodzin od wieków zamieszkujących tereny 
Rzeczypospolitej, jak Achmatowiczowie, Asanowiczowie, Bajra-
szewscy, Jakubowscy, Milkamanowiczowie, Półtorzyccy, Tuhan-
Baranowscy i wielu innych. Odnajdujemy także Tatarów z odległych 
zakątków Cesarstwa Rosyjskiego, następnie ZSRR, a nawet z zupełnie 
innych kierunków, którzy swe losy w jakiś sposób związali z Tatarami 
polsko-litewskimi, np.: Gezis Bekbułatow (ur. Czelabińsk), Abdullah 
Bielałow (obwód niżnonowogrodzki), Mijassar Chafizow, Salichejan 
Kurban-Galiejew, Zarsis Idrisow, Jusup Sachimow (Tatarstan), 
Mustafa Gafarow, Eduard Stedis (Łotwa), Franc Gossar (Jugosławia), 
Ganiej Iskindlarow (Mordowia), Jakubowscy (Marmaros-Sziget, 
Węgry), Iwan Ugrin (Lastomir, Austria), Usman Urajew (Kazachstan). 
Oto kilkanaście wybranych biogramów, zarysowujących zróżnico-
wanie oskarżeń, status społeczny i cząstkę losów ofiar sowieckiego 
terroru.

1. Aleksandrowicz, Tenzila Ibrahimowna; ur. 1889 w miasteczku 
Horodyszcze guberni mińskiej; narodowość: Tatarka; stan społeczny – 
z chałupników; wykształcenie: wyższe; zawód/miejsce pracy: robotnica 
Krymszwejproma; zamieszkała w Symferopolu; bezpartyjna; aresz-
towana 11.11.1937 r. przez UGB NKWD Krymu; zarzut: żona zdrajcy 
ojczyzny; wyrok: 02.08.1938 r., wydany przez Kolegium Specjalne przy 

11 www.memo.ru (dostęp: 15.05.2020).
12 Osadnictwo wojskowe z okresu II Rzeczypospolitej, gdy zasłużonym żołnierzom WP nada-

wano ziemię na kresach wschodnich.
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NKWD, z artykułu: 58.1. – 8 lat poprawczego obozu pracy w Akmole, 
oswobodzona 12.11.1945 r.; zrehabilitowana 16.11.1956 r. przez 
Trybunał Wojskowy Odeskiego Okręgu Wojskowego.

2. Bajraszewski, Maciej Ismaiłowicz (Mahmet, Mahomet); ur. 1866 
w Słonimiu; narodowość: Tatar; stan społeczny – oficer; wykształ-
cenie: wyższe; zamieszkały w Mariampolu, rejon Słonimski; aresz-
towany 10.02.1940 r.; zarzut: osadnik; wyrok: 01.03.1940 r. – zesła-
nie nad Ługodę, rejon babuszkiński, obwód wołogodzki; oswobo-
dzony 04.09.1941 r. na podstawie postanowienia Prezydium Rady 
Najwyższej ZSRR „O amnestii obywateli polskich. Wraz z Maciejem, 
na zesłaniu znalazły się też jego żona Zigran (Zahra/Zegra, ur. 
1885 w Słonimiu), jako żona osadnika, na zsyłce zajmowała się 
gospodarstwem domowym; córki Dżihen-Ajsza (Dżenura, ur. 1921 
w Mariampolu), na zsyłce – drwal; Lejla (ur. 1919 w Słonimiu), na 
zsyłce – drwal; Zofia (ur. 1916 w Mariampolu); Zulejka (Zofia, ur. 
1926 w Mariampolu) i syn Enwer (ur. 1924 w Mariampolu), na 
zsyłce – drwal. Wszyscy zostali objęci amnestią obywateli polskich, 
jednak Maciej nie powrócił już do domu13 umierając 05.01.1941 r.  
na zesłaniu;.

3. Bazarewski, Aleksander Chalilewicz; ur. 1884 w Łodzi; 
narodowość: Tatar litewski; wykształcenie: ukończył Połocki 
Korpus Kadecki, Pawłowską Szkołę Wojskową i Akademię 
Sztabu Generalnego w Petersburgu; zawód/miejsce pracy: słu-
żył w armii carskiej, armii Kołczaka i Armii Czerwonej (puł-
kownik), wykładowca Wojskowej Akademii Lotniczej, naczelnik 
wydziału Sztabu Generalnego, docent Akademii Wojskowej Sztabu 
Generalnego (taktyka piechoty); zamieszkały w Moskwie przy 
zaułku Bolszoj Trubeckoj 16/4; bezpartyjny; pierwszy raz aresz-
towany 30.08.1930 r. w sprawie „Wiosna”14 – osądzony 18.07.1931 r.  
i skazany na 5 lat poprawczego obozu pracy (oswobodzony przed ter-
minem w 1934 r.); drugi raz aresztowany 16.12.1937 r. przez Kolegium 
Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR za udział w organizacji kontrrewo-
lucyjnej; 02.04.1938 r. osądzony i skazany na śmierć; wyrok wykonano 
tego samego dnia w obiekcie specjalnym NKWD „Kommunarka”15.

13 Więcej informacji [w:] A. Miśkiewicz [red.], Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku, 
Białystok 2016, s. 46–47; S. Dziadulewicz, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929,  
s. 44.

14 Sprawa „Wiosna” – represje w latach 1930–1931 na podstawie sfabrykowanych dowodów, 
wobec oficerów Armii Czerwonej służących wcześniej w armii carskiej.

15 Kommunarka – poligon strzelecki NKWD, miejsce masowych egzekucji od 1937 r.
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4. Dżenajewicz-Półtorzycka, Rozalia Mustafowna; ur. 1905 
w Mińsku; narodowość: Tatarka; stan społeczny: ze szlachty; wykształ-
cenie: niepełne średnie; zawód/miejsce pracy: maszynistka; zamiesz-
kała w Mińsku przy ul. Kołchoznej 59; bezpartyjna; aresztowana 
10.04.1938 r. przez trójkę przy NKWD obwodu moskiewskiego za 
aktywną propagandę kontrrewolucyjną wśród więźniów; osądzona 
05.06.1938 r. i skazana na śmierć; wyrok wykonano 23.06.1938 r. 
w Butowie16; zrehabilitowana 05.02.1990 r.

5. Gembicki, Stanisław Aleksandrowicz; ur. 1893 w Mińsku; naro-
dowość: Tatar; stan społeczny: z robotników; wykształcenie: nie-
pełne podstawowe; zawód/miejsce pracy: węglarz na składzie pali-
wowym stacji kolejowej Mińsk; zamieszkały w Mińsku przy ul. 
Osoawiachimowskiej 38/12 m. 3; członek/kandydat na członka 
WKP(b); aresztowany 07.07.1938 r. na podstawie art. 68a KK BSRR – 
agent polskiego wywiadu; osądzony przez „trójkę” NKWD 07.10.1938 
r. i skazany na śmierć wraz z konfiskatą mienia; wyrok wykonano 
17.11.1938 r.; zrehabilitowany 05.04.1989 r.

6. Krymski, Ahatanheł (Agatangiel); ur. 15.01.1871 r. we 
Włodzimierzu Wołyńskim; narodowość: Tatar polsko-litewski; oby-
watelstwo: Imperium Rosyjskie/Ukraińska Republika Ludowa/USRR/
ZSRR; wykształcenie: wyższe; zawód/miejsce pracy: arabista, iranista, 
turkolog, poeta, tłumacz, profesor, członek rzeczywisty Ukraińskiej 
Akademii Nauk; zamieszkały w Kijowie; aresztowany 20.07.1941 r. za 
udział w organizacji ukraińskich nacjonalistów17; zmarł w szpitalu 
więziennym w Kustanaju 25.01.1942 r. przed zakończeniem procesu; 
zrehabilitowany w r. 1957. 

7. Miśkiewicz, Stefan (Cztepang) Dawidowicz; ur. 1901 
w Horodyszczu w rejonie nowogródzkim; narodowość: Białorus; stan 
społeczny: z chłopów; wykształcenie: wyższe; zawód/miejsce pracy: 
ekonom cechu stolarskiego fabryki SWARZ18; zamieszkały w Moskwie 
przy ulicy Bolszoj Pocztowoj 18/20 m. 53; aresztowany 21.03.1938 r. 
przez komisję NKWD ZSRR i prokuratora ZSRR za wyrażanie nastro-
jów antyradzieckich, oszczerstwa rzucane na kierownictwo WKP(b) 
i szpiegostwo na rzecz Japonii, osądzony 17.05.1938 r. i skazany na 
śmierć; został rozstrzelany 28.05.1938 r. w Butowie i tam pochowany; 
zrehabilitowany 19.07.1989 r.

8. Murza-Murzicz, Aleksander Adamowicz; ur. 1912 w Wilnie; 

16 Butowo – poligon strzelecki NKWD, miejsce masowych egzekucji od 1937 r. 
17 Proces pokazowy tzw. Związku Wyzwolenia Ukrainy.
18 SWARZ – Sokolnicka Fabryka Budowy i Naprawy Wagonów w Moskwie.
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student Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, 
podporucznik rezerwy; skazany na podstawie postanowienia 
Politbiura CK WKP(b) z 05.03.1940 r. na śmierć; skierowany do dys-
pozycji naczelnika UNKWD obwodu smoleńskiego (lista nr 036/3 
z 16.04.1940 r.) i rozstrzelany pomiędzy 20 a 22 kwietnia 1940 r.19

9. Sachimow, Jusup Galiejewicz; ur. 1920 w Kazaniu; narodowość: 
Tatar; zawód/miejsce pracy: kapitan, dyrektor techniczny w budow-
nictwie; zamieszkały: Ostróda; kandydat na członka WKP(b); aresz-
towany 16.03.1951 r. z artykuły 58.1b – po demobilizacji pozostał żyć 
w Polsce; skazany 30.07.1951 r. przez Trybunał Wojskowy Jednostki 
Wojskowej nr 14069 na 25 lat poprawczego obozu pracy, konfiskatę 
mienia, pozbawienie praw obywatelskich na 5 lat i pozbawienie stop-
nia wojskowego. 

10. Smajkiewicz, Borys Adamowicz; ur. 1888 w Kowlu, w guberni 
wołyńskiej; narodowość: Rosjanin; stan społeczny: z chłopów; wykształ-
cenie: niższe; zawód/miejsce pracy: rolnik indywidualny w rejonie 
dżankojskim (Krym); bezpartyjny; aresztowany 04.01.1929 r. z artykułu 
58.10 za agitację antyradziecką i ukrywanie posiadania stopnia ofi-
cerskiego u białych; osądzony 29.03.1929 r. przez Kolegium Specjalne 
OGPU i skazany na 3 lata poprawczego obozu pracy; zrehabilitowany 
26.12.1995 r.

11. Stedis, Eduard Jakowlewicz; ur. 1898 na Łotwie; naro-
dowość: Tatar; stan społeczny: z chłopów; wykształcenie: niż-
sze; zawód/miejsce pracy: magazynier wydziału zaopatrzenia 
w wodę GMZ w Kerczu (Zakładów Metalurgicznych); zamiesz-
kały w Kerczu; członek WKP(b) od 1928 r.; aresztowany 3.07.1937 r.  
z art. 58.6. KK RSFRR – szpiegostwo; osądzony 5.05.1939 r. przez 
NKWD Krymu i zwolniony z braku dowodów winy.

12. Szynkiewicz, Mustafa Sulejmanowicz20; ur. 1879 w guberni miń-
skiej; narodowość: Tatar; stan społeczny: z mieszczan; wykształcenie: 
wyższe; zawód/miejsce pracy: kierownik robót Gossantiechmontażu; 
zamieszkały: Symferopol; aresztowany przez NKWD Krymu 7.09.1936 
r. z art. 58.10. KK RSFSR za „próbę utworzenia antyradzieckiej orga-
nizacji polskich i litewskich Tatarów; osądzony 13.05.1937 r. przez 
Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR i skazany na zesłanie do 
Archangielska na 5 lat; zrehabilitowany 26.07.1989 r.

13. Ugrin, Iwan Michajłowicz; ur. 1895 we wsi Lastomir, Austria; 

19 Więcej informacji: A. Miśkiewicz (red.), Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku, 
Białystok 2016, s. 126–127.

20 Mustafa Szynkiewicz – brat Jakuba Szynkiewicza, muftiego RP w latach 1926–1939.
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narodowość: Tatar; stan społeczny: z chłopów; wykształcenie: podsta-
wowe; zawód/miejsce pracy: przewodniczący kołchozu im. Marksa 
w Lachowiczach; tamże zamieszkały; aresztowany 31.10.1937 r. z art. 
68 KK BSRR – agent polskiego wywiadu; osądzony 17.11.1937 r. przez 
Komisję NKWD ZSRR i Prokuratora ZSRR, skazany na karę śmierci; 
karę wykonano 17.11.1937 r. w Orszy; zrehabilitowany 29.09.1958 r.

Daniel St. Czachorowski

Soviet repression of the polish-Lithuanian tatars in 1919–1953

keywords: Tatars, Soviet terror, Stalinism, Soviet victims, Soviet Penal 
Code, Article 58.

Abstract: After the end of the Great War, the fall of the Russian Empire 
and the emergence of a new socio-political order in Europe, Polish-
Lithuanian Tatars had to find themselves in completely new condi-
tions. Poland and Lithuania regained independence. However, a new 
threat quickly came from the East. The Bolsheviks strengthened their 
power by means of terror such as the world had never known before. 
The main basis of repression became the Penal Code and the tool – the 
Secret Police (NKVD). Everyone could be tried and convicted, espe-
cially on the basis of the famous article 58, so-called “political”. Like 
the entire Penal Code, it has been structured as widely as possible to 
facilitate repression of its own and foreign citizens. According to the 
calculations of the International Memorial, we know of almost 4 mil-
lion victims from 1921-1953 and about 642 thousand shot. We know 
about at least 200 victims from Polish-Lithuanian Tatars, although 
this number is probably too low and will change in further studies.
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Aleksander miśkiewicz

DziAłALNOść SpOłeczNO-kuLturALNA 
pOLSkich tAtAróW W Wieku XX – DO rOku 1989

Wstęp

Początki ruchu społeczno-kulturalnego polskich Tatarów sięgają 
początku wieku XX, jeszcze sprzed wybuchu pierwszej wojny świa-
towej. Rozpoczęły wówczas swoją działalność tatarskie towarzy-
stwa charytatywne w Warszawie i Wilnie. Ich powstanie wiązało się 
z sytuacją polityczną w Rosji, jaka zapanowała tam po przegranej 
wojnie z Japonią i rewolucji lat 1905–1907. Wpłynęło to rozwój ruchu 
społeczno-religijnego zamieszkałych w cesarstwie narodów, w tym 
także mniejszości muzułmańskich, co zachęciło również polskich 
Tatarów. 

Dalszy rozwój pracy społecznej nastąpił wraz z uzyskaniem przez 
Polskę niepodległości. Powołany w Wilnie, w roku 1925, Związek 
Kulturalno-Oświatowy Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej objął swoją 
działalnością wszystkie skupiska tatarskie, jakie znalazły się w odro-
dzonym państwie, po traktacie ryskim i przyłączeniu doń tzw. Litwy 
Środkowej. Ruch ten posiadał dwa oblicza; jedno obejmowało pracę 
społeczną dla poprawy życia ubogiej ludności tatarskiej, celem pod-
niesienia jej na wyższy stopień rozwoju cywilizacyjnego. Drugie wią-
zało się z nacjonalizmem tatarskim, obejmującym wszystkie narody 
tureckie w Rosji. W Polsce dotyczyło Tatarów – emigrantów politycz-
nych z Rosji, w tym z Krymu i Powołża. Ze swoimi celami, tj. walką 
o niepodległość własnych krajów, pragnęli związać polskich Tatarów, 
którzy w większości nie podzielili jednak tych przekonań. Uważali, 
że w Polsce, ich ojczystym kraju, należy zająć się działalnością spo-
łeczno-kulturalną we własnym środowisku. Do takiego programu 
nawiązywali Tatarzy zorganizowani w oddziałach strzelców tatar-
skich, podlegających Związkowi Strzeleckiemu w Polsce. 
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Po drugiej wojnie światowej i reaktywowaniu Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej nie było warun-
ków do działalności społeczno-kulturalnej Tatarów. Pewne jej symp-
tomy można było dostrzec w pracy społecznej w gminach wyzna-
niowych. Ożywienie w tym zakresie nastąpiło z początkiem lat 70. 
XX wieku, kiedy nawiązana została współpraca z państwowymi pla-
cówkami kultury, jak np. w Sokółce, gdzie gmina bohonicka współ-
działała z miejscowym Ośrodkiem Kultury w organizacji „Orientów 
Sokólskich”. W Gorzowie Wlkp. natomiast tamtejsza gmina wyzna-
niowa zorganizowała we współpracy z Muzeum Okręgowym kilka 
spotkań Tatarów z Ziem Zachodnich. 

Samodzielny ruch społeczno-kulturalny Tatarów polskich mógł 
być reaktywowany dopiero po transformacji ustrojowej w roku 
1989. Wówczas, w roku 1992, wzorując się na latach międzywojen-
nych, utworzono Związek Tatarów Polskich. W grupie założycieli 
byli: Stefan Mustafa Mucharski, były przewodniczący Najwyższego 
Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, pierwszy 
przewodniczący ZTP, nieżyjący już Józef Jusuf Konopacki, przewod-
niczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Bohonikach, kierow-
nik Muzeum Regionalnego Sokólskiego Ośrodka Kultury w Sokółce, 
Selim Chazbijewicz, politolog i publicysta, obecnie Ambasador 
Rzeczypospolitej Polskiej w Kazachstanie, oraz autor niniej-
szej publikacji, Aleksander Miśkiewicz, historyk z Uniwersytetu 
w Białymstoku i redaktor naczelny kwartalnika „Goniec Kresowy” 
Białostockiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna. 
Współdziałali przy tym m.in. Jan Sobolewski, ówczesny przewodni-
czący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w RP, Rozalia Smajkiewicz z Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
MZR w Warszawie oraz Halina Szahidewicz, działaczka tatar-
skiej społeczności, była przewodnicząca Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej MZR w Białymstoku. W roku 2003 nazwę organiza-
cji zmieniono na Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Jego 
działalność, wzbogacona wieloma imprezami, zjazdami naukowymi, 
wycieczkami krajoznawczymi i ruchem wydawniczym, trwa do dziś. 
Bez wątpienia też zasługuje na oddzielną publikację. 
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początki działalności społeczno-kulturalnej  

polskich tatarów 

Na całym obszarze Rosji już na początku XX wieku dały się odczuć 
silne dążenia do samostanowienia zamieszkałych tam narodów. 
Odnosiło się to również do wyznawców islamu. W dużych ośrodkach 
narodowo-religijnych powoływano stowarzyszenia polityczne, kul-
turalne i charytatywne. Organizowano zjazdy ogólnomuzułmańskie 
i zakładano towarzystwa naukowe dla badań nad dziejami własnych 
nacji. Zadaniem tego ruchu było wywalczenie swobód religijnych, 
politycznych i kulturalnych dla wszystkich muzułmanów w Rosji. 

Impulsem do tego, jak wspomniano powyżej, była klęska Rosji 
w wojnie z Japonią i wydarzenia rewolucji 1905–1907, która objęła też 
ziemie polskie, znajdujące się pod zaborem rosyjskim. W następstwie 
tych wydarzeń władze carskie zmuszone zostały do powołania parla-
mentu oraz wprowadzenia polityki tolerancji wobec podległych im 
narodów. 

W zaistniałej sytuacji nie pozostali bierni również Tatarzy, któ-
rych przedstawiciele uczestniczyli w ruchu narodów muzułmań-
skich w Rosji. Niebawem rozpoczęli też własną działalność. Jej 
początek przypadł na lata 1907–1910, gdy w Petersburgu powołano 
tajne stowarzyszenie o nazwie Koło Akademików Muzułmanów 
Polskich. Należeli do niego studenci obojga płci, pochodzący z Ziemi 
Wileńskiej, Mińskiej i Podlasia. Zajmowano się m.in. poznawaniem 
dziejów własnej społeczności, obrzędowości religijnej, obyczajowo-
ści życia codziennego i kulturą materialną. Planowano przygotowa-
nie dużej zbiorowej pracy, ale zamiaru tego nie zdołano zrealizować, 
Działalnością kierowało dwóch studentów prawa – bracia Olgierd 
i Leon Kryczyńscy1. O nich piszę dalej. 

W roku 1909, z inicjatywy wspomnianego Olgierda Kryczyńskiego, 
utworzono w Wilnie Litewsko-Muzułmańskie Stowarzyszenie 
Pomocy Biednym Muzułmanom. Wzorowano się przy tym na podob-
nych organizacjach muzułmańskich w Rosji. O jego działalności 
wiemy jednak niewiele2. Więcej wiadomości pozostało o innym, które 
utworzono w roku 1913, w Warszawie. Zarejestrowane zostało przez 
warszawski gubernialny urząd do spraw stowarzyszeń pod nazwą 
Warszawskie Muzułmańskie Stowarzyszenie Pomocy Muzułmanom. 

1 L.N.M. Kryczyński, Tatarzy polscy a wschód muzułmański, „Rocznik Tatarski”, t. II, Zamość 
1935, s. 75–76. 

2  Tamże, s. 73–74.
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Była to inicjatywa mieszkających w Warszawie przedstawicieli tam-
tejszej kolonii Tatarów nadwołżańskich, którzy osiedlili się w mieście 
w drugiej połowie XIX w. Przyłączyli się do nich miejscowi Tatarzy 
oraz nieliczna grupa Krymskich Tatarów i kilku narodów kaukaskich. 
W sumie liczyło 118. członków, w tym 85. z Powołża. Kierownictwo 
należało jednak do Tatarów polskich. Prezesem był gen. w stanie spo-
czynku Konstanty Najman-Mirza Kryczyński, ojciec wspomnianych 
braci Kryczyńskich, a jego młodszy syn Leon pełnił obowiązki sekreta-
rza. W zarządzie stanowiska zajmowali: ppłk Maciej Bajraszewski, inż. 
Bekir Miśkiewicz, Bekir Półtorzycki i należący do grona założycieli 
Konstanty Chalecki. Zgodnie ze statutem stawiano sobie dwa ważne 
cele: otwarcie i utrzymywanie szkoły dla dzieci kolonii muzułmań-
skiej oraz niesienie pomocy dla najbiedniejszych jej mieszkańców. 
Dochody miano uzyskiwać przeważnie ze składek członkowskich, 
które były wysokie i wynosiły dla członków honorowych 300 rubli, 
a dla dożywotnich 100 rubli. Członkowie rzeczywiści i wspomagający 
mieli płacić od dwóch do pięciu rubli rocznie3.

Wprawdzie oba stowarzyszenia, wileńskie i warszawskie, tuż przed 
wybuchem wojny nawiązały współpracę, ale pozostało zbyt mało 
czasu na jej rozwinięcie. Niemniej jednak studenci z Petersburga 
oraz wspomniane stowarzyszenia o charakterze charytatywnym 
dały początek ruchowi społeczno-kulturalnemu Tatarów polskich, 
który posiadał wszelkie szanse rozwoju po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości. 

Pierwszą tatarską organizacją już w niepodległej Rzeczypospolitej 
był Związek Muzułmański M. St. Warszawy, który rozpoczął działalność 
zaraz po opuszczeniu stolicy przez wojska niemieckie. W założeniach 
nawiązywał do wspomnianego wyżej Warszawskiego Stowarzyszenia 
Pomocy Biednym Muzułmanom. Inicjatorem powstania związku, któ-
rego członkami byli Tatarzy polscy i nadwołżańscy, oraz pierwszym 
prezesem był polski Tatar, Abdul Hamid Churamowicz. Statut został 
zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dopiero 14 
grudnia 1923 roku. Zadaniem związku, oprócz organizacji życia reli-
gijnego dla zamieszkałych w Warszawie muzułmanów, było także 
niesienie pomocy najbiedniejszym rodzinom oraz podnoszenie ich 
poziomu kulturalnego i moralnego. Planowano organizowanie odczy-
tów, koncertów, zabaw oraz udzielenia bezpłatnych porad prawnych 

3 Archiwum m. st. Warszawy, Ustaw Warszawskogo Obszczestwa Wspomożeństwowanija 
Nużdajuszczymska Musulmanom, sygn. 1005, ss., 1–5, 14–15. L.N.M. Kryczyński, Tatarzy pol-
scy..., dz. cyt., s. 74. 
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lub pośredniczenia w staraniach o pracę dla członków. Zamierzano 
założyć własną szkołę i przychodnię lekarską4.

W tymże czasie Związek Muzułmański M. St. Warszawy, w poro-
zumieniu z Muzułmańską Gminą Wyznaniową w Wilnie, która reak-
tywowała swoją działalność w roku 1923, już po przyłączeniu do 
Polski tzw. Litwy Środkowej, rozpoczął starania na rzecz powołania 
w Polsce niezależnego związku religijnego. Zapoczątkowała je wizyta 
w Warszawie imama gminy wileńskiej Ibrahima Smajkiewicza, 
który wraz z Churamowiczem przedstawili stan wyznania muzuł-
mańskiego w Polsce ówczesnemu ministrowi wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego5. W efekcie tych działań, przy poparciu 
innych gmin muzułmańskich w Polsce, doszło do zwołania w Wilnie 
Wszechpolskiego Zjazdu Przedstawicieli Gmin Muzułmańskich 
28–29 grudnia 1925 roku. Jego wynikiem było utworzenie w Polsce 
Muzułmańskiego Związku Religijnego, autokefalicznego wobec 
innych związków tego wyznania za granicą. Siedzibą Muftiatu zostało 
Wilno, wbrew postulatom Związku Muzułmańskiego M. St. Warszawy, 
aby władze zlokalizować w Warszawie6.

Należy pamiętać, że w pierwszych latach niepodległości Polski ist-
niała jeszcze jedna organizacja tatarska, mianowicie Komitet Tatarów 
Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy powołany w roku 1917 przez Tatarów 
polskich, przebywających lub zamieszkałych w Piotrogrodzie. 
Jego przewodniczącym został prawnik Aleksander Achmatowicz. 
Działalność komitetu skupiała się na wschodnich ziemiach dawnej 
Rzeczypospolitej, gdzie przede wszystkim zamieszkiwała ludność 
tatarska. Miał reprezentować ją wobec władz, do których miały one 
należeć po pierwszej wojnie światowej. Przypuszczano, że większość 
przypadnie Polsce. 

Wojna domowa w Rosji uniemożliwiła działalność KTPLBiU 
w Piotrogrodzie, zresztą jego celem było funkcjonowanie na tere-
nach, dla których został przeznaczony. Okazją przenosin na polskie 
ziemie kresowe było zajęcie Wilna przez wojsko polskie w kwietniu 
1919 r. W mieście nad Wilią zmieniono jego nazwę na Centralny 
Komitet Tatarów Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy, z tym samym 

4 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego (dalej AAN, MWiOP), Statut Związku Muzułmańskiego M. St. Warszawy, sygn. 
1443, s. 1–2, 213–216.

5 „Życie Tatarskie” nr 3, 1935, s. 16–17. 
6 O powstaniu Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej:  

A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy 1918–1939, Warszawa 1990, s. 34–46. 
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przewodniczącym. Wobec wojny z Rosją bolszewicką jego głów-
nym zadaniem stał się werbunek do utworzonego Pułku Tatarskiego 
Ułanów, na co wyraził zgodę Naczelny Wódz Józef Piłsudski. Jak 
wiemy, w jego skład wchodzili nie tylko Tatarzy, ale też grupa 
Kaukazczyków – muzułmanów z byłej armii rosyjskiej oraz Polacy. 
Patronem pułku został płk Mustafa Achmatowicz, bohater Insurekcji 
Kościuszkowskiej. Jednostka, zwana również Jazdą Tatarską, uczest-
niczyła w wyprawie kijowskiej, następnie broniła przed bolszewikami 
Płocka. Pod koniec sierpnia została rozformowana, a stu jego uła-
nów trafiło do szwadronu zapasowego 13 Pułku Ułanów Wileńskich. 
Z reszty żołnierzy uformowano Dywizjon Muzułmański, który uczest-
niczył dalej w wojnie, aż do traktatu pokojowego w Rydze 18 marca 
1921 r. Po tym wydarzeniu Centralny Komitet Tatarów Polski, Litwy, 
Białorusi i Ukrainy zaprzestał swojej działalności, aby w roku 1925 
włączyć się do organizacji Wszechpolskiego Zjazdu Delegatów 
Gmin Muzułmańskich w Wilnie, zaś po powstaniu Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej uległ rozwiązaniu7.

powstanie związku kulturalno-Oświatowego tatarów 
rzeczypospolitej polskiej i jego działalność do roku 1939

W roku 1925, w okresie przygotowań do wspomnianego zjazdu dele-
gatów gmin muzułmańskich w Wilnie, gdy w każdym większym sku-
pisku tatarskim w województwach białostockim, nowogródzkim 
i wileńskim trwała akcja uświadamiania potrzeby powołania wła-
snego związku religijnego, zajmujące się tym osoby zdołały poznać 
życie ludności tatarskiej, jej położenie materialne, świadomość poli-
tyczną i kulturalną. Dziś nie wiemy, ilu ich było i z jaką ofiarnością 
przekonywali osoby oporne wobec tej potrzeby. Wędrując w tych 
trzech województwach od jednej do drugiej grupy Tatarów, dostrze-
gli duże zubożenie wynikające z ciężkich warunków życia. Odnosiło 
się to głównie do ludności małomiasteczkowej i wiejskiej, stanowiącej 
prawie 70% całej społeczności tatarskiej w Polsce. Większość rodzin, 
przeważnie wielopokoleniowych, mieszkała w małych drewnianych 
domach pozbawionych wszelkich wygód. Składały się one z jednej lub 
dwóch izb, które częstokroć służyły nie tylko do celów mieszkalnych, 

7 O Pułku Tatarskim Ułanów: Veli Bek Jedigar, Zarys historii wojennej Tatarskiego Pułku Ułanów 
Imienia Pułkownika Mustafy Achmatowicza, Gdańsk–Białystok 1990, Wydawnictwo „Życia 
Muzułmańskiego”, A. Miśkiewicz…, dz. cyt…, s. 28–32.
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lecz znajdowały się w nich także warsztaty garbarskie. Wywierało to 
ujemny wpływ na higienę osobistą i przyczyniało się do rozwoju róż-
nych chorób. 

Młodzież nie uczęszczała do szkół, poza nauką religii u imama 
lub chodżego, a te młode osoby, których rodzice pragnęli, aby zdo-
były chociażby ogólne wykształcenie w miejskiej szkole powszechnej, 
nie zawsze mogły dokończyć naukę z braku środków materialnych. 
W wielu skupiskach dawał znać o sobie alkoholizm. Ten stan zubo-
żenia ludności tatarskiej był podobny do pozostałej ludności ówcze-
snych wschodnich ziem Polski. Było to następstwo rosyjskiego pano-
wania, które nie wpływało na polepszenie warunków życia poddanych 
cara. Dopiero, jak już pisałem, przegrana wojna z Japonią i rewolucja 
lat 1905–1907 przyniosła nadzieję poprawy losu najbiedniejszych 
warstw społeczności Rosji. Nie czekając na to, wiele rodzin tatarskich, 
wzorem swych sąsiadów, Polaków, Litwinów czy Białorusinów, wyemi-
growało w pierwszych latach XX wieku do Stanów Zjednoczonych. Nie 
wiemy, ilu Tatarów tam dotarło, ale wiadomo, że założyli własną kolo-
nię w Nowym Jorku, której ślady pozostały do dziś. Po absolutystycz-
nych rządach w Rosji carskiej tatarskim emigrantom odpowiadały 
demokratyczne przejawy życia w Stanach Zjednoczonych8.

Powróćmy jednak do wspomnianej wyżej akcji uświadamiania 
własnej społeczności. Należy pamiętać, że obok biednej części tatar-
skiej wspólnoty była również nader liczna inteligencja, której przed-
stawiciele uczestniczyli w tej akcji. Widząc trudne położenie swoich 
zubożałych rodaków, postanowili przyjść im z pomocą. Padła wówczas 
myśl utworzenia, poza wyznaniową, także organizacji społeczno-kul-
turalnej, aby wydźwignąć ich na wyższy stopień cywilizacyjny, a w nie-
podległej Rzeczypospolitej istniały ku temu warunki. 

Nie wiadomo, ile osób zadeklarowało udział w powołaniu Związku 
Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Do głów-
nych jego założycieli należeli: prof. Stefan Bazarewski, współtwórca 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, wykładowca w Zakładzie 
Chemii i Mikrobiologii, po przyłączeniu Wilna do Polski pierwszy 
przewodniczący tamtejszej Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej9, 
Adam Murza-Murzicz, prawnik i generał w stanie spoczynku 
Aleksander Romanowicz, jeden z dowódców Pułku Tatarskiego 
Ułanów w roku 1920, uczestnik Wszechpolskiego Zjazdu Delegatów 

8 O kolonii tatarskiej w Nowym Jorku: A. Przemysław Kosowski, Nowojorski meczet Rzeczy-
pospolitej. Historia gminy tatarskiej w Stanach Zjednoczonych, Wrocław–Bydgoszcz 1432/2011.

9 A. Miśkiewicz (red.), Słownik Biograficzny Tatarów polskich XX, Białystok 1438/2016, s. 51–52.



5050 I. Artykuły i rozprawy

Gmin Muzułmańskich w roku 1925, członek Związku Oficerów 
w Stanie Spoczynku Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczący 
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Wilnie w latach 1930–193310.

W programie Związku Kulturalno-Oświatowego RP (dalej ZKOTRP) 
zakładano bezwzględną walkę z wszelkimi przejawami wstecznictwa 
i ogólnego konserwatyzmu, które wywierały niepomyślny wpływ na 
życie Tatarów. 8 września 1925 roku decyzją delegata Rządu w Wilnie 
ZKOTRP wciągnięty został do Rejestrów Stowarzyszeń i Związków 
Ziemi Wileńskiej. Jego statut, zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, przedstawiono przez Aleksandra Achmatowicza, 
przewodniczącego obrad wspomnianego zjazdu przedstawicieli gmin 
muzułmańskich. Jak wiemy, zjazd ten dokonał wyboru na muftiego 
dr. Jakuba Szynkiewicza11. Zatem należy zaznaczyć, że w roku 
1925 powstały dwie organizacje Tatarów polskich: wyznaniowa 
i społeczno-kulturalna. 

Jeśli większość Tatarów, wobec ich zerwania z Muftiatem 
w Symferopolu na Krymie, któremu podlegali do pierwszej wojny świa-
towej, przekonało powołanie Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej MZRRP), to ZKOTRP wzbudzał 
jednak wiele refleksji. Obawiano się, że będzie dublował działalność 
gmin muzułmańskich. Działo się tak w początkowej jego działalno-
ści, gdy kierownictwo oddziałów terenowych obejmowali miejscowi 
imamowie, co nie było zgodne ze statutem ZKOTRP. Taka sytuacja 
zaistniała np. w Bohonikach w powiecie sokólskim województwa bia-
łostockiego, lecz tamtejszy oddział ZKOTRP nie rozwinął żadnej dzia-
łalności i uległ likwidacji. Wszelkie sprawy religijne czy społeczno-
-kulturalne przejęła tamtejsza gmina muzułmańska, co szczególnie 
zaznaczyło się w pracy społecznej Tatarów z Sokółki. 

Tymczasem Związek Muzułmański M. St. Warszawy przekształcony 
został w warszawski oddział ZKOTRP. Jego członkowie, niepogodzeni 
z decyzją zjazdu z roku 1925 odnośnie siedziby Muftiatu w Wilnie, aż 
do roku 1939 czynili starania o przeniesienie jej do Warszawy. Z tą też 
myślą powołali Komitet Budowy Meczetu w Warszawie. 

Ruch społeczno-kulturalny w pełnym tego słowa znacze-
nia zainicjował I Wszechpolski Zjazd Delegatów Oddziałów 
Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej 
Polskiej, 28 grudnia 1928 r. Wzięło w nim udział 26. delegatów 

10 Tamże, s. 148–149. 
11 Tamże, s. 186–187. O początkach działalności ZKOTRP: T. Lebiedź, Związek K. O. Tatarów, 

„Życie Tatarskie”, 1934, nr 5, s. 13–14. 
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z powstałych już w międzyczasie oddziałów. Byli wśród nich także 
mufti dr Jakub Szynkiewicz, Aleksander Achmatowicz, wówczas sena-
tor Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wspomniany założyciel ZKOTRP, 
prof. Stefan Bazarewski. Najważniejszym zadaniem zjazdu było 
powołanie Rady Centralnej, do której weszło kilku działaczy oddzia-
łów. Przewodnictwo nad nią powierzono Olgierdowi Najman-Mirzie 
Kryczyńskiemu, prokuratorowi Sądu Okręgowego w Wilnie, od roku 
1932 prokuratorowi Sądu Najwyższego w Warszawie12. Jego bratu 
Leonowi Najman-Mirzie Kryczyńskiemu postawiono zadanie organi-
zacji Muzeum i Archiwum Tatarskiego w Wilnie oraz naczelną redak-
cję pisma „Rocznik Tatarski”13. Najważniejszą decyzją, jaką podjęto na 
zjeździe, było zwrócenie baczniejszej niż dotychczas uwagi na życie 
najbiedniejszych rodzin tatarskich i udzielanie jej wszelkiej pomocy. 
Uczestnicy zjazdu dokonali wyboru honorowych członków ZKOTRP 
w osobach prof. Juliana Talko-Hryncewicza, w jednej osobie etnologa 
i antropologa z Krakowa, Stanisława Dziadulewicza, zajmującego się 
genealogią rodzin tatarskich, i Czesława Jankowskiego, literata, prze-
wodniczącego Oddziału Wileńskiego Związku Literatów Polskich14. 
Na zakończenie obrad wystosowano depesze z pozdrowieniami dla 
Marszałka Józefa Piłsudskiego15.

Wydawać się mogło, że obie organizacje Tatarów polskich będą 
w dalszej działalności wzajemnie się wspierać. Stało się jednak ina-
czej. Doszło do rozbieżności zdań między Radą Centralną ZKOTRP 
a muftim w podejściu do wielu zagadnień natury wyznaniowej. I choć 
ZKOTRP posiadał inne cele i zadania niż MZR, to jednak coraz częściej 
zwracał uwagę na działalność religijną muftiego. Co prawda nie cho-
dziło tu o interpretację zasad islamu, lecz na sposób rządzenia przez 
niego związkiem religijnym. Szczególnie dotyczyło to członków Rady 
Centralnej ZKOTRP, którzy nie wyrażali zgody, aby cała władza reli-
gijna pozostawała w rękach jednej osoby – muftiego. Choć posiadał 
swego zastępcę, to domagano się powołania tymczasowego kolegium 

12 Słownik, dz. cyt., s. 97–98. 
13 Tamże, s. 93–96.
14 Badał pod względem antropologicznym ludność Litwy, w tym Tatarów jeszcze przed r. 

1914, opracowując wyniki tych badań w pismach naukowych, a podsumowując je w pracy: 
Muślimowie czyli tzw. Tatarzy litewscy wydanej w Krakowie w r. 1924. Stanisław Dziadulewicz 
był autorem Herbarza rodzin tatarskich w Polsce, wydanego w Wilnie w r. 1929. Czesław 
Jankowski wiele miejsca poświęcał zagadnieniom tatarskim w Polsce, szczególnie w pra-
sie wileńskiej, był też autorem trzyczęściowej pracy o powiecie oszmiańskim, wydanej 
w Petersburgu w r. 1896, w której także podejmował obszernie tematykę tatarską.

15 A. Miśkiewicz, dz. cyt. 46–47.
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muzułmańskiego, które pod kierownictwem muftiego miało rozstrzy-
gać ważne sprawy, przede wszystkim odnośnie ślubów, rozwodów, 
przyjęcia islamu przez osoby innego wyznania oraz podziału dota-
cji państwowych przeznaczonych dla wyznania muzułmańskiego. 
Postulaty, przekazane w tej sprawie muftiemu, stały się głównym 
przedmiotem obrad II Wszechpolskiego Zjazdu Delegatów Oddziałów 
ZKOTRP 27 grudnia 1929 roku w Wilnie. 

Wobec braku odpowiedzi ze strony muftiego, który mimo zapro-
szenia nie uczestniczył w tym zjeździe, powrócono do nich podczas 
III Zjazdu Delegatów ZKOTRP 4 października 1930 roku w Wilnie. 
Domagano się szczególnie utworzenia tymczasowego kolegium muzuł-
mańskiego, co mógł uczynić tylko Wszechpolski Kongres Muzułmański. 
Podczas zjazdu powołano Tatarski Komitet Wyborczy, który jednak nie 
zdołał zgłosić swoich kandydatów na listy wyborcze, wydano więc spe-
cjalną odezwę do społeczności tatarskiej o ponowne poparcie Listy nr 
1, czyli Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR)16.

Podczas obrad III Zjazdu postanowiono nie organizować wię-
cej zjazdu delegatów, aż do momentu zwołania Wszechpolskiego 
Kongresu Muzułmańskiego w celu rozstrzygnięcia postawionych 
muftiemu postulatów. Do przedstawionych wcześniej doszedł jeszcze 
jeden, aby rządy muftiego nie były dożywotnie, lecz kadencyjne – na 
siedem lat. Było to zadanie wyłonionej jeszcze w roku 1925 komisji 
prawniczej złożonej z Tatarów-prawników, mającej opracować treść 
rozporządzenia o stosunku rządu polskiego do wyznania muzuł-
mańskiego w Polsce i statut MZRRP. Komisja nie dokończyła swo-
jej pracy wobec rozbieżności zdań odnośnie treści tych przyszłych 
ustaw. Uczynili to za nią prawnicy Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, pozostawiając stanowisko muftiego 
dożywotnim. 

Jak wiemy, Ustawa o Stosunku Państwa do Muzułmańskiego 
Związku Religijnego uchwalona została przez Sejm 7 lutego 1936 
roku, zatwierdzona przez Senat, ogłoszona została 21 kwietnia 1936 
roku17. Natomiast statut MZRRP doczekał się swego zatwierdzenia 
przez Radę Ministrów 26 marca 1936 roku18.

16 Tatarzy polscy po raz pierwszy poparli BBWR podczas zjazdu delegatów gmin muzułmań-
skich, w celu wzięcia udziału w akcji wyborczej do sejmu i senatu 14.I.1928 r. Na liście wybor-
czej BBWR znalazł się wówczas Aleksander Achmatowicz, który wszedł w skład Senatu: A. 
Miśkiewicz, dz. cyt., s. 46–47. O Aleksandrze Achmatowiczu: Słownik, dz. cyt. 13–14. 

17 Dziennik Ustaw RP nr 30, 24. IV. 1936, s. 543–548. 
18 ANN. Prez. Rady Ministrów, sygn. 97–36, s. 137, Dziennik Ustaw RP nr 72 1936, s. 1175–1180. 
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Należy zauważyć, że członkowie Rady Centralnej ZKOTRP wcho-

dzili w kompetencje muftiego, prowadząc z nim kilkuletni spór, który 
odbił się echem w kraju. W obronie dr. Szynkiewicza Tatarzy, jako 
muzułmanie Miasta Stołecznego, wystąpili ze skargą do władz pań-
stwowych. Poparli ich członkowie gminy muzułmańskiej w Słonimie 
w woj. nowogródzkim. Doszło nawet do tego, że wojewoda wileński 
zwrócił uwagę Radzie Centralnej ZKOTRP, że ich zadaniem nie jest 
konflikt z muftim19.

Niezależnie od tego sporu, który dotyczył naczelnych władz MZRRP 
I ZKOTRP, w oddziałach ZKOTRP rozwijała się działalność społeczno-
-kulturalna, obejmując swoim zasięgiem nie tylko większe, lecz także 
mniejsze skupiska tatarskie, aby oddział liczył ponad 10 osób. Miała 
przyczynić się do pełnej odnowy życia społeczności tatarskiej. Jego 
założycielom przyświecała myśl rozwinięcia szeroko zakrojonej pracy 
kulturalno-oświatowej dla całej wspólnoty Tatarów polskich. Oddziały 
powstawały często dzięki młodym ludziom, dążącym do poprawy bytu 
najbiedniejszej ludności. Ich ofiarność przynosiła rezultaty, choć nie 
obeszło się bez konfliktów ze starszą częścią społeczności, która nie 
dostrzegała potrzeby rozwijania pracy społecznej, jeśli nie dotyczyła 
gmin wyznaniowych. Bywało, że starsze pokolenie podejrzewało mło-
dych działaczy, iż przez swoją działalność, niewynikającą z wyznania, 
będą odchodzić od religii i stawać się osobami niewierzącymi. 

W roku 1928 ZKOTRP posiadał 21 oddziałów terenowych, które 
znajdowały się przede wszystkim w miejscowościach będących sie-
dzibami gmin. Nie w każdej jednak do tego doszło. Jak wspomniałem, 
tworzono je, jeśli chęć wstąpienia zadeklarowało co najmniej dziesięć 
osób, jak miało to miejsce w Grodnie i Skidlu w województwie biało-
stockim. Podobnie było w Łostostajach i Głębowiem w województwie 
wileńskim oraz w Iwanowie i Ordzie w województwie nowogródzkim. 
Najbardziej oddalony oddział ZKOTRP był w Równem w wojewódz-
twie wołyńskim, gdzie znajdowało się nieduże skupisko tatarskie. 
Wykaz władz ZOKTRP i podległych jej oddziałów podaję na końcu 
tego rozdziału. 

Każdy oddział posiadał własną świetlicę. Mieściły się one 
w szkółkach religijnych, mieszkaniach prywatnych bądź spe-
cjalnie wybudowanych w tym celu drewnianych domach, jak np. 
w Słonimie. Korzystano też, szczególnie przy organizacji imprez, 

19 Mufti w początkach swoich rządów nie dostrzegał kompetentnych osób, które mogłyby two-
rzyć kolegium muzułmańskie, o czym informował władze państwowe. O konflikcie Rady 
Centralnej ZKOTRP z muftim: A. Miśkiewicz, dz. cyt. s. 48–55. 
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z sal wypożyczanych od władz miejskich lub remiz strażackich. Naj-
dogodniejsze warunki posiadał oddział wileński, który, mimo wspo-
mnianego wyżej sporu jego Rady Centralnej z muftim, używał jedną 
z sal należących do Muftiatu. 

Szerzenie ogólne oświaty w oddziałach odbywało się przez szeroką 
akcję odczytową o różnej tematyce, co było uzależnione od poziomu 
słuchaczy. Do grona inteligencji zaliczali się przedstawiciele ziemiań-
stwa, drobnej szlachty zagrodowej i licznej rzeszy Tatarów urzęd-
ników, zatrudnionych w instytucjach państwowych, w tym w magi-
stratach, sądownictwie, policji, zakładach ubezpieczeń społecznych, 
poczcie i kolei, a także asesorzy, sędziowie czy prokuratorzy będący 
w części absolwentami uniwersytetów rosyjskich sprzed roku 1914 
oraz grupa nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. Dla nich 
to mufti dr Jakub Szynkiewicz wygłaszał relacje ze swoich licznych 
podróży na Bliski Wschód, które odbywał jako przedstawiciel Polski 
i polskich muzułmanów. Jego antagonista, Olgierd Najman-Mirza 
Kryczyński, prezes Rady Centralnej ZKOTRP, głosił jedność duchową 
i geograficzną narodów muzułmańskich, Ali Ismail Woronowicz 
i Mustafa Aleksandrowicz, absolwenci Wydziału Orientalistycznego 
Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, stypendyści MZS 
i Instytutu Wschodniego w Warszawie na studiach uzupełniających 
na Uniwersytecie Al-Zahar w Kairze, zapoznawali słuchaczy z życiem 
religijnym i obyczajowością Egipcjan20. Spośród zapraszanych gości 
prelekcje wygłaszali: Stanisław Kryczyński, przedstawiciel chrze-
ścijańskiej linii tego rodu, badacz dziejów Tatarów i autor pierwszej 
monografii na ich temat, hachan karaimski dr Hadży Seraja Szapszał, 
zastanawiający się nad utratą przez polskich Tatarów własnego języka, 
a także prof. Tedeusz Vetulani zajmujący się przez wiele lat rozwojem 
rolnictwa w Turcji. Dochodzili jeszcze do tego dziennikarze lokal-
nych gazet i przedstawiciele uchodźstwa politycznego ze Związku 
Sowieckiego, z Krymu i Powołża21.

Ta akcja odczytowa nie dotyczyła ludności zubożałej, nieposiada-
jącej często pełnego wykształcenia powszechnego, niekiedy zobo-
jętniałej wobec sytuacji politycznej, jaka panowała w Polsce od roku 

20 Ali Ismail Woronowicz po powrocie do Polski wybrany został imamem M. St. Warszawy oraz 
kapelanem w 1 Szwadronie Tatarskim 13 Pułku Ułanów Wileńskich: Słownik, dz. cyt., s. 193–
196. Natomiast Mustafa Aleksandrowicz, został pracownikiem kontraktowym Konsulatu 
Generalnego RP w Jerozolimie: Przed Wrześniem i po Wrześniu. Ze wspomnień młodych dyplo-
matów II Rzeczypospolitej, Warszawa 1989, s. 224–237. Słownik, dz. cyt. , s. 29–31. 

21 Więcej na ten temat: A. Miśkiewicz dz. cyt. s. 107–108. 
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1918. Krzewienie wśród niej oświaty wzięli na siebie ludzie młodzi, 
sami uczący się lub posiadający wykształcenie średnie. Uświadamiali 
ją, co obecnie dzieje się w Polsce, że czas rządów rosyjskich należy 
już do przeszłości. Przedstawiali też cele, jakie postawił sobie mufti, 
i że rezyduje w Wilnie, a nie w Symferopolu, że ich władzą religijną 
jest Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polsce. Dbali, 
aby każda rodzina wypełniała obowiązek powszechnego nauczania 
w Polsce, żeby posyłali dzieci do szkół bez obawy, że odejdą od swo-
jego wyznania, że jako mniejszość religijna i etniczna uznawani są 
przez władze państwowe. Przez długi czas wśród tej ludności dawały 
o sobie znać lata zacofania w carskiej Rosji. 

Pragnąc, aby młodzi ludzie zdobywali nie tylko wykształcenie 
powszechne, ale też zawody, w oddziałach fundowano stypendia dla 
uzdolnionych uczniów. Jeśli nie udawało się im zdobyć średniego 
wykształcenia, to kończyli szkoły zawodowe z zakresu rolnictwa czy 
rzemiosła. Dla starszych osób organizowano kursy ulepszania metod 
uprawy ziemi lub pogłębiające wiedzę w zawodach rzemieślni-
czych, zwłaszcza w garbarstwie, w czym przychodziła z pomocą Izba 
Rzemieślnicza w Nowogródku. 

W każdym oddziale ZKOTRP zakładano biblioteki, które groma-
dziły książki polskie, w tym literaturę piękną, powieści przygodowe 
oraz bajki. Zbierano też wydawane w Polsce książki o islamie i naro-
dach muzułmańskich. Największe zbiory, dzięki ofiarności tamtej-
szych działaczy, posiadały biblioteki oddziałów w Wilnie i Słonimie22.

Inną formą, zwłaszcza wśród młodzieży, była amatorska twórczość 
artystyczna, głównie w organizacji zespołów chóralnych i tanecznych. 
Początkowo wielu Tatarów, przede wszystkim starszego pokolenia, 
nie popierało tego, pomawiając organizatorów imprez artystycz-
nych o sprzeniewierzenie się zasadom religii oraz szukania obcych 
dla swego środowiska wzorów. Wynikało to z niewiedzy o życiu i oby-
czajach narodów muzułmańskich, wśród których pieśni i tańce były 
powszechnym zjawiskiem. Brali ich w obronę emigranci z Krymu 
i Powołża, pragnący zademonstrować rodzimy folklor polskim 
Tatarom. 

Zespoły amatorskie powstały w kilku oddziałach ZKOTRP, jedne 
z nich przetrwały kilka lat, pozostałe posiadały krótki żywot, występu-
jąc od okazji do okazji, zazwyczaj podczas świąt muzułmańskich lub 
letnich wakacji. Ich repertuar był przede wszystkim polski, tańczono 

22 Tamże, s. 109–110; także: Kronika 1922–1932, „Rocznik Tatarski”, t . I, Wilno 1932, s. 232; „Życie 
Tatarskie”, nr 2, 1939, s. 16; O bibliotece w Słonimie, „Słowo”, Wilno 12 VIII 1937, nr 221.
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ludowe tańce polskie, śpiewano pieśni patriotyczne, szczególnie 
w czasie świąt państwowych, recytowano wiersze i wystawiano krót-
kie utwory dramatyczne, przeważnie o treści humorystycznej. Z lite-
ratury polskiej często recytowano niektóre sonety krymskie Adama 
Mickiewicza i fragment z „Beniowskiego” Juliusza Słowackiego z wąt-
kiem tatarskim. 

To zaś nie podobało się emigrantom z Krymu i Powołża, którzy 
starali się uczyć młodych amatorów pieśni i tańca własnych utwo-
rów, piosenek czy przyśpiewek ludowych oraz tańców znanych im 
ze swoich stron rodzinnych, Dla młodych Tatarów polskich, pomimo 
emocjonalnego podejścia, wykonywane przez nich pieśni krymskie, 
kazańskie czy muzułmańskie pozostawały niezrozumiałe, podobnie 
jak dla śpiewaków i amatorów oraz słuchającej ich widowni. Łatwiej 
było wykonywać tańce, lecz i tu brakowało odpowiedniego chore-
ografa, który potrafiłby prawidłowo ustawiać tancerzy nieobeznanych 
zupełnie ze wschodnimi tańcami. 

Dla emigrantów tatarskich zupełnie niezrozumiały był fakt nie-
znania przez Tatarów polskich ich języków, tj. krymskiego czy nad-
wołżańskiego. W niektórych oddziałach, w ramach pracy oświatowej, 
próbowano prowadzić ich naukę, lecz wszystkie próby spełzły na 
niczym. Z Tatarów polskich znały któryś z języków tatarskich osoby, 
które jeszcze w czasach carskich przebywały wśród pobratymców na 
Krymie albo Powołżu, ale dla większości uczenie się ich nie miało zna-
czenia praktycznego, gdyż i tak nie zastąpiliby nim języka polskiego. 

Ważnym zjawiskiem w działalności oddziałów były spotkania towa-
rzyskie urządzane w czasie bajramów, tj. świąt muzułmańskich, let-
nich wakacji czy przy różnych okazjach, jak np. przypadająca w drugiej 
połowie sierpnia rocznica otwarcia biblioteki tatarskiej w Słonimie 
lub dożynki tatarskie w Iwanowie w województwie nowogródzkim. 
Spotkania te słynęły z urządzanych często zabaw tanecznych, które 
zapisały się w pamięci jako bale tatarskie. Nawiązywano tu do tradycji 
pochodzącej jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej, gdy ziemiań-
stwo tatarskie i bogate rodziny szlacheckie spotykały się przeważnie 
w Wilnie na balach, odbywanych z myślą niesienia pomocy najbied-
niejszej ludności tatarskiej. Zjeżdżali się na nie Tatarzy ze wszystkim 
stron Rosji, gdzie przebywali na posadach w administracji państwo-
wej lub odbywali zawodową służbę wojskową. Ponoć pierwszy taki bal 
odbył się w Wilnie pod koniec XIX w. 

W latach międzywojennych bale te służyły integracji Tatarów pol-
skich. Brały w nich udział osoby o różnym stopniu zamożności. Cel 



57Aleksander Miśkiewicz: Działalność społeczno-kulturalna ...  57
był jeden ważny: nie zatracić swojej odrębności etnicznej i utrzymy-
wać stałą więź ze sobą. 

Każdy z balów posiadał swoją oprawę. Tatarzy w Wilnie wynajmo-
wali najbardziej znane w tym mieście lokale, bawiąc się w reprezenta-
cyjnej sali Hotelu Georges’a lub Hotelu Europejskiego. W innych miej-
scowościach wynajmowano domy ludowe lub świetlice, także te pobu-
dowane przez Tatarów dla własnych potrzeb, jak było to w Słonimie. 
W pozostałych miejscowościach służyły temu remizy strażackie lub 
nawet prywatne mieszkanie, jeśli organizowano prywatkę.

Podczas zabaw tańczono w takt ówczesnych przebojów, nazy-
wanych w tamtych latach szlagierami, nie obywało się bez polek, 
oberków, mazurów, a nawet na dużych balach zaczynano je polone-
zem. Przygrywały zawodowe zespoły lub kapele białoruskie, a nawet 
żydowskie, niekiedy wystarczył jeden grajek harmonista lub adapter 
z zestawem płyt. Bywało też, o czym długo po drugiej wojnie świato-
wej wspominali dawni mieszkańcy Słonima, że na ich balach, kiedy 
zjeżdżali się Tatarzy ze wszystkich stron Polski, przygrywała orkiestra 
miejscowego garnizonu. 

Z czasem, w niektórych skupiskach, entuzjazm pierwszych lat 
działalności zaczął gasnąć, nawet w takiej miejscowościach, jak 
Słonim i Nowogródek, będący wraz z powiatem siedzibą największej 
tatarskiej gminy muzułmańskiej. Znaleźli się jednak działacze, któ-
rzy widząc upadek oddziałów ZKOTRP w ich miastach, postanowili 
odnowić życie społeczno-kulturalne w ramach tatarskich oddzia-
łów Związku Strzeleckiego. Jako pierwsi powołali własną drużynę 
strzelecką Tatarzy w Nowogródku w lipcu 1933 roku. Inicjatorem 
był działacz tamtejszej gminy muzułmańskiej Ibrahim Miśkiewicz. 
Tatarski oddział składał się z pododdziału żeńskiego dowodzo-
nego przez Helenę Aljewicz i męskiego, którym dowodził Stefan 
Szczęsnowicz. Liczył w sumie 40 osób, a jego komendantem został 
Emir Bajraszewski. Trzy miesiące później uformowali się strzelcy 
w Słonimie. Założycielem ich drużyny był płk rez. Maciej Bajraszewski, 
a komendantem ppor. rez. Jakub Szehidewicz. Strzelcy tatarscy z obu 
oddziałów posiadali własną oznakę, noszoną na rękawie munduru, 
w postaci żółtego półksiężyca z gwiazdką na zielonym tle, umiesz-
czoną obok państwowej oznaki strzeleckiej. 

Młodzi tatarscy strzelcy, oprócz wykonywania zadań wynikają-
cych z przynależności do Związku Strzeleckiego, włączali się także 
do pracy społeczno-kulturalnej na rzecz swego środowiska. W roku 
1934, w ramach amatorskiej działalności artystycznej utworzono przy 
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drużynie sekcję dramatyczną oraz przekazana została świetlica, znaj-
dująca się w domu parafialnym gminy muzułmańskiej. 

Podobnie było w Słonimie, gdzie miejscowa społeczność tatarska 
oddała swoim strzelcom patronat nad wszystkimi imprezami kultu-
ralnymi, łącznie z przekazaniem im świetlicy należącej wcześniej od 
tamtejszego oddziału ZKOTRP. Oni także w ramach amatorskiej dzia-
łalności artystycznej powołali własną sekcję dramatyczną i na pre-
mierę wystąpili przed jednym z balów tatarskich z przedstawieniem 
„Obozowe ognisko strzeleckie”. 

Strzelcy tatarscy pozostawali w swoich przedsięwzięciach nieza-
leżni od Rady Centralnej ZKOTRP jako organizacja paramilitarna 
Związku Strzeleckiego, który akceptował ich odrębność etniczną, co 
jednak nie wykluczało ich z obowiązku brania udziału we wszyst-
kich zadaniach, jakie wynikały z przynależności do tej organizacji23. 
W Nowogródku zorganizowali w dniach 27–29 sierpnia 1936 roku 
spotkanie młodzieży ze wszystkich skupisk tatarskich w Polsce. 
Obok strzelców ze Słonima, przybyła młodzież tatarska z Wilna, 
Baranowicz, Białegostoku, Sokółki i z kilku innych miejscowości. Nie 
wiadomo, czy uczestniczył w tym spotkaniu przedstawiciel muzuł-
manów warszawskich. W programie artystycznym zaprezentowali 
się strzelcy słonimscy. Zwiedzano też Nowogródek łącznie z Muzeum 
Adama Mickiewicza oraz udano się do Łowczyc, aby na tamtejszym 
mizarze odwiedzić grób świętobliwego Kontusia. Każdego wieczoru 
odbywały się zabawy taneczne. Impreza ta była największym ze 
wszystkich spotkań młodzieży tatarskiej lat międzywojennych XX 
wieku24.

Tamtego roku jeszcze raz usłyszano o strzelcach tatarskich 
w Nowogródku 4 października, gdy odbyła się tam akademia inaugu-
rująca nowy rok szkoleniowy Związku Strzeleckiego. Po części oficjal-
nej w Teatrze Miejskim z własnymi programami artystycznymi zapre-
zentowały się tamtejsze drużyny strzeleckie. Wystąpili też strzelcy 
tatarscy w repertuarze polskich pieśni i tańców ludowych, zdobywając 
uznanie publiczności wraz z prośbą powtórzenia występu. Wyróżniła 
się wówczas członkini sekcji dramatycznej Miriema Smajkiewicz 
w pieśni „Macieju, Macieju”25.

Rok wcześniej, 8 listopada 1935 roku, obie tatarskie drużyny strzel-
ców uczestniczyły w pogrzebie Aleksandra Sulkiewicza w Warszawie, 

23 A. Miśkiewicz dz. cyt. s. 113
24 „Życie Tatarskie”, 1936, nr 10, s. 230 
25 „Życie Tatarskie”, 1936, nr 11, s. 256
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przyjaciela Józefa Piłsudskiego, działacza PPS w konspiracji, podczas 
pierwszej wojny żołnierza I Brygady Legionów26.

W latach międzywojennych istniała jeszcze jedna drużyna strze-
lecka, do której należeli Tatarzy, ale tworzyli ją wspólnie z młodzieżą 
polską. Znajdowała się we wspomnianej już wsi Kruszyniany w woje-
wództwie białostockim i nie posiadała kontaktu z drużynami tatar-
skimi w Nowogródku i Słonimie27.

Działalność obu drużyn strzelców tatarskich nie uszła uwadze 
środowisk tatarskich, gdzie zwieszona została praca społeczno-kul-
turalna. Zaczęto wzorować się na nich, reaktywując u siebie oddziały 
ZKOTRP. Nie oglądając się na konflikt Rady Centralnej ZKOTRP 
z muftim, powołano nowe w Iwju-Murawszczyźnie, Horodyszczu koło 
Nowogródka i Mirze w woj. nowogródzkim. W Słonimie, niezależnie 
od strzelców, nadal działała biblioteka tatarska, stale powiększając 
swoje zbiory. Dbało o nią małżeństwo Aserianna i Stefan Smolscy 
oraz Dawid Milkmanowicz, nauczyciel i harcmistrz miejscowego 
hufca ZHP. 

Jednak ofiarna działalność strzelców tatarskich i niektórych osób 
w większości nie przynosiła spodziewanych rezultatów. Krytyczne 
spojrzenie na całą działalność kulturalno-oświatową przedstawił 
Leon Najman-Mirza Kryczyński. W swoim artykule, który ukazał 
się w „Życiu Tatarskim”, wskazał kilka podstawowych wad tatarskiej 
wspólnoty, uniemożliwiających jej głębsze podejście do zagadnień 
społecznych. Za najważniejszą z nich uważał dążenie zamożniej-
szych warstw Tatarów do ciągłego bogacenia się i wykorzystywania 
pełnionych społecznie funkcji w celu osiągania własnych korzyści. 
Oskarżał niektórych działaczy ZKOTRP o szukanie w pracy społecz-
nej rozgłosu i sławy. Szczególny żal wyraził wobec osób starszych, 
które po zajęciu wygodnych pozycji w ZKOTRP nie podejmowały 
żadnych działań, uniemożliwiając dojście do głosu ludziom mło-
dym. Oskarżał również tych Tatarów, którzy uprawiali zdecydowaną 
krytykę poczynań ZKOTRP, lecz sami nie potrafili wystąpić z jaką-
kolwiek inicjatywą. W ich krytycyzmie słusznie dostrzegał duże 

26 O Aleksandrze Sulkiewiczu: L. Kryczyński, Aleksander Sulkiewicz (Czarny Michał), 1867–
1916, „ Rocznik Tatarski”, t. I , Wilno 1933, s. 228–240; „Życie Tatarskie”, 1935, nr 12, s. 2–4, 
Aleksander Sulkiewicz – wierny żołnierz Komendanta (1867–1916), „Strzelec”, 17 XI 1935, nr 
45; s. 2–4, Słownik, dz. cyt. s. 164–166; O udziale strzelców tatarskich w pogrzebie Aleksandra 
Sulkiewicza: A. Miśkiewicz, Tatarzy wierni Polsce. Szkice z dziejów Tatarów polskich w XX 
wieku, Gdańsk 2017, s. 90–92. 

27 Z relacji imama Aleksandra Chaleckiego, byłego mieszkańca Kruszynian: A. Miśkiewicz, 
Tatarska Legenda. Tatarzy polscy 1945–1990, Białystok, 1993, s. 29. 
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niebezpieczeństwo, prowadzące do rozbicia jedności całego społe-
czeństwa tatarskiego. 

Pomimo krytycznych uwag publikacja Kryczyńskiego była przepo-
jona troską o dalszy los Tatarów28. Wprawdzie, będąc wiceprezesem 
Sądu Okręgowego w Gdyni, pozostawał daleko od swoich pobratymców, 
to jednak ich sprawy nie pozostawały mu obojętne. Nawet po swoim 
bracie Olgierdzie Najman-Murzie Kryczyńskim przejął przewodnictwo 
w Radzie Centralnej ZKOTRP i też należał do oponentów muftiego. 

W dyskusji o problemach działalności kulturalno-oświatowej 
zabrał także głos Ali Ismail Woronowicz, wspomniany już imam 
Miasta Stołecznego Warszawy. Poruszył m.in. problem narastającego 
upadku moralności, kultury, a nawet obojętności do spraw wyzna-
niowych u wielu Tatarów. Bezpośrednie przyczyny tego stanu rzeczy 
widział w ogólnej nędzy i codziennej walce o byt. Przypominał też 
nadzieje, jakie pokładała większość społeczności tatarskiej w Związku 
Kulturalno-Oświatowym Tatarów RP oraz Muftiacie, które wszakże 
nie zawsze się spełniały29.

W dalszej dyskusji odnośnie trudności w działalności społecznej, 
w „Życiu Tatarskim” zabrał głos Ali Półtorzycki z Warszawy. Za powstałe 
problemy obwiniał tatarską inteligencję, do której zresztą sam należał, 
obwiniając ją o zbyt mały udział w pracach na rzecz całego społeczeń-
stwa tatarskiego. Winił Radę Centralną ZKOTRP za poniechanie orga-
nizacji związkowych zjazdów, co uniemożliwiało koordynacje pracy 
oddziałów, oraz większość członków o zaprzestanie płacenia składek. 
Podobnie jak pozostali zabierający głos w dyskusji apelował o jedność 
w interesie ogółu i widział szanse poprawy sytuacji Tatarów poprzez 
powszechnego udzielenia poparcia dla działalności ZKOTRP30.

W tej sytuacji nie obeszło się bez wypowiedzi samego redak-
tora naczelnego „Życia Tatarskiego”, Stefana Tuhan-Baranowskiego, 
będącego sekretarzem Muftiatu. Zarzucał Leonowi Kryczyńskiemu 
nieustosunkowanie się do sposobów polepszenia warunków mate-
rialnych najbiedniejszych rodzin. Ubolewał też na słabą poczytność 
w środowisku „Życia Tatarskiego”, które podejmowało według niego 
próby odnowy społecznej Tatarów31.

28 L. Kryczyński, O trudnościach w pracach społecznych, „Życie Tatarskie”, 1937, nr 8, s. 6–9.
29 A. Woronowicz, Nasza praca społeczna, „Życie Tatarskie”, 1937, nr 9, s. 5–6. 
30 A. Półtorzycki, Pobudka moralna czy słowo potępienia, „Życie Tatarskie”, 1937, nr 12, s. 14–17. 

Z zawodu był zastępcą naczelnika Wydziału Ogólnego PKO w Warszawie: Słownik, dz. cyt., s. 
131.

31 S. Tuhan-Baranowski, Cele pracy społecznej, „Życie Tatarskie” 1937, nr 9, s. 5–6. 
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Odezwała się przy okazji przedstawicielka młodzieży tatarskiej, 

Tamara Lebiedź. Nawiązała do czytelnictwa „Życia Tatarskiego”, postu-
lując, aby u posiadaczy większych mieszkań, oczywiście poza Wilnem 
i Warszawą, organizować w piątki spotkania towarzyskie w celu gło-
śnego czytania pisma. Chodziło jej o to, żeby osobom słabo mówią-
cym po polsku, mało wykształconym, tłumaczyć wszelkie zawiłe dla 
nich publikacje w tym miesięczniku. Zwracała także uwagę na stosu-
nek Tatarów do Polski. Pisała: „Wszyscy, mieszkający w niej, powinni 
poczuwać się do przynależności państwowej, wiernie Polsce służyć, 
a w razie potrzeby jej bronić”32. Odnośnie ZKOTRP uważała, że jest nie-
odzowny, gdyż stanowi ogniwo łączące wszystkich Tatarów w Polsce. 
Zatem należy dbać o niego i współdziałać w jego oddziałach, co, jak 
wierzyła, przyniesie upragnione rezultaty33.

Na młodych Tatarów, którzy od samego początku angażowali się 
w działalność oddziałów ZKOTRP, chociaż nie zawsze doceniano ich 
wysiłek, upadek wielu z nich wpłynął bardzo destrukcyjnie, gdyż 
pozbawieni zostali możności uczestniczenia w tworzeniu wspólnych 
wartości kulturalnych. Postanowili zatem za pomocą własnych orga-
nizacji przystąpić do działania, nie oglądając się na osoby starsze. 
Nie mieli jednak w pełni racji, bowiem wiele dorosłych osób podej-
mowało się pracy społecznej, lecz często natrafiało na mur zobojęt-
nienia w środowiskach konserwatywnych, niedopuszczających do 
swojej świadomości żadnych zmian w życiu codziennym, potępiają-
cych zabawy taneczne czy przedstawienia amatorskie, niewidzących 
potrzeby zmian na lepsze metody w uprawie ziemi czy ogrodów. 
Postępująca komasacja ziemi na wschodnich terenach kraju dawała 
na to szanse. Oczywiście ci, którzy dążyli do polepszenia swojej 
pracy na roli, spotykali się każdego roku na dożynkach tatarskich 
w Iwanowie. 

W roku 1934 młodzi Tatarzy z Wilna zawiązali własne stowarzysze-
nie pod nazwą Koło Młodzieży Tatarskiej. Dopiero dwa lata później 
zamieścili w „Życiu Tatarskim” odezwę skierowaną do całej młodzieży 
tatarskiej. Obok ogólnych deklaracji, nawołujących do jednoczenia się 
młodych Tatarów, zawierała także wykładnię ideologii, która miała się 

32 T. Tamara Lebiedź, Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów, przedruk z „Życia Tatarskiego”, 
„Przegląd Tatarski”, 2/2013, także A. Miśkiewicz, Tatarzy wierni Polsce, dz. cyt., s. 54–57. 

33 Tamże. Prawdopodobnie chodzi o Tamarę Dziondziak z domu Lebiedź, mieszkankę Wilna, 
w latach 1941–1945 łączniczkę Armii Krajowej, za swoją działalność aresztowana przez 
Urząd Bezpieczeństwa na Śląsku, gdzie mieszkała po wojnie, i skazana na kilka lat więzie-
nia. Wyszła na wolność po r. 1956: Słownik, dz. cyt., s. 61.
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stać podstawą wszystkich własnych przedsięwzięć. Jej najważniejszy 
fragment brzmiał następująco:

„Młodzież pragnie czystej i żywej wymiany myśli, dokładnego 
poznania własnej religii, obcych języków, wspólnych wycieczek. 
Jednym słowem – chcemy się lepiej poznać, wspólnie się uczyć, śmiać 
i bawić. Poczucie łączności ze światem muzułmańskim tylko i wyłącz-
nie na gruncie obrządków religijnych, bez równoczesnego poczucia 
narodowo-kulturalnego, nie jest wystarczające. Dlatego też nasze 
zainteresowania powinny iść i pójdą w kierunku poznania naro-
dowej przeszłości i teraźniejszości krajów bliskich naszemu sercu, 
dla nawiązania z nimi kontaktu duchowego. Tego jeszcze za mało. 
Społeczeństwo nasze domaga się energiczniejszej pracy nad sobą. 
I my, młodzież, jak najszybciej powinniśmy do niej przystąpić. Oprócz 
tego zadaniem koła jest zaprawienie do pracy społecznej oraz wyro-
bienie moralne i intelektualne młodej jednostki”34.

Czy były to tylko ogólnikowe stwierdzenia i niezbyt precyzyjnie 
sformowane? Co wpłynęło na treść tej odezwy, zawierającej elementy 
nacjonalizmu wyodrębniające młodych Tatarów z reszty społeczeń-
stwa? Czyżby przebywanie z młodzieżą katolicką, prawosławną czy 
żydowską, u której sprawy wyznaniowe były na pierwszym miejscu, 
spowodowało u młodych Tatarów chęć bliższego poznania swego 
wyznania, którego nauka ograniczała się do poznania podstaw wiary 
w szkółkach religijnych dla dzieci u hodżego? Jedynie w Wilnie mufti 
dr Szynkiewicz zapoznawał dokładnie z zasadami islamu podczas 
lekcji religii, przeznaczonymi dla uczniów szkół średnich. Imam 
Ibrahim Smajkiewicz o zasadach swego wyznania pouczał żołnierzy 
1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich w meczecie 
wileńskim. Od roku 1938 czynił to również Ali Ismail Woronowicz, 
imam M. St. Warszawy, w koszarach w Nowej Wilejce, gdzie sta-
cjonował ten pułk, w znajdującej się tam świetlicy przeznaczonej 
dla żołnierzy muzułmanów35. A Mustafa Aleksandrowicz, kolega 
Woronowicza podczas studiów orientalistycznych na Uniwersytecie 
Lwowskim i w Al-Azhar w Kairze, wydał broszurę zawierającą podsta-
wowe zasady religii muzułmańskiej. 

Powróćmy do treści odezwy. Pisząc w niej o potrzebie pozna-
nia narodowej przeszłości i teraźniejszości krajów bliskich 
naszemu sercu – czy myśleli o całości narodów muzułmańskich, 

34 „Życie Tatarskie”, 1936, nr 4, s. 15
35 M. Aleksandrowicz, Krótki zarys religii islamu, Wilno 1937. Był także autorem broszury 

o Marszałku Józefie Piłsudskim w języku arabskim.
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czy też jedynie o pokrewnych im etnicznie? Dalsza działalność Koła 
Młodzieży Tatarskiej wykazała, że wyłącznie chodziło o narody turec-
kie, głównie krymski i nadwołżańskie. Ich przedstawiciele, o czym już 
pisałem, przebywający w Polsce jako uchodźcy polityczni ze Związku 
Sowieckiego, wpływali swoją ideologią narodową na niejednego mło-
dego Tatara. Miał na to wpływ działacz i jednocześnie pierwszy prze-
wodniczący Koła Młodzieży Tatarskiej (KMT) Edige Szynkiewicz, bli-
sko spokrewniony z muftim Jakubem Szynkiewiczem, student Szkoły 
Nauk Politycznych w Wilnie. Całą młodość spędził na Krymie wśród 
tamtejszych Tatarów, a swój pobyt w Polsce traktował jako tymcza-
sowy, utrzymując bliskie kontakty z emigracją krymską i nadwołżań-
ską36. Głosiła ona hasła niepodległości Krymu i Powołża jako państwa 
Idel-Ural i z tego m.in. powodu rozbudziła w tatarskiej młodzieży 
hasła nacjonalizmu tatarskiego. Była to myśl utopijna, że po upadku 
Związku Sowieckiego, co miało nastąpić niebawem, powstaną oba 
wspomniane państwa tatarskie, w których znaczna rolę odegrają 
polscy Tatarzy. Nierealność tej ideologii pochłaniała młode umysły, 
co wpływało ujemnie na ich stosunek do Polski. W odezwie nie było 
ani słowa o ich stosunku do kraju, w którym zamieszkiwali od pię-
ciu stuleci. Dostrzegali to Tatarzy, w tym również młodzi, że ideologia 
ta, niebędąca zbieżną z myślą o polskim patriotyzmie, zaprowadzi jej 
wyznawców donikąd, budząc nieufność wśród ich polskich kolegów. 

Akcja w ramach powołanego KMT, które jako Tymczasowa Rada 
Centralna KMT zmieniła się w roku 1938 w Radę Centralną KMT, obej-
mowała wszystkie skupiska tatarskie, docierając do kół terenowych, 
wszędzie głosząc swoją ideologię, przy tym starając się usuwać w cień 
inną tematykę. Nie podzielali tego wszyscy członkowie KMT, widząc 
niepotrzebne sianie zamętu wśród własnej społeczności, przy jedno-
czesnym drażnieniu uczuć tych Tatarów, dla których Polska stanowiła 
jedyną ojczyznę. Zwracał na to uwagę jeden z założycieli ZKOTRP, 
wymieniany już prof. Stefan Bazarewski, który podczas uroczysto-
ści otwarcia świetlicy młodzieżowej w Wilnie, z udziałem muftiego, 
mocno podkreślił fakt ponad 500-letniej przynależności Tatarów do 
Polski37.

Głoszenie tej utopijnej ideologii nie powiodło się zupełnie 
w Nowogródku i Słonimie. Nie odpowiadała ona w ogóle członkom 
oddziałów tatarskich Związku Strzeleckiego, gdzie główny akcent 

36 O działalności Edige Szynkiewicza: S. Chazbijewicz, Tatarscy liderzy polityczni, Edige Kirimal-
Szynkiewicz, „Przegląd Tatarski”, 1433/2011, s. 9–12. 

37 „Życie Tatarskie, 1937, nr 3, s. 21. 
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kładziono na patriotyczne wychowanie młodzieży przy zachowaniu 
tradycji swojego wyznania. 

Wielu młodych Tatarów, czując potrzebę działalności społecznej 
wśród osób różnego stopnia zamożności, poczynając od najbied-
niejszych rodzin, wyruszało podczas wakacji w teren, docierając do 
wszystkich skupisk tatarskich, propagując potrzebę zmian na lepsze 
w życiu codziennym. Organizowali, jak było to na początku działal-
ności ZKOTRP, stypendia dla zdolnej młodzieży, posiadającej chęć 
zdobycia wykształcenia, nie tylko powszechnego, zachęcając do prze-
strzegania zasad higieny osobistej i zdrowego życia, zachęcając do 
prenumeraty „Życia Tatarskiego” oraz innych czasopism w języku 
polskim, przede wszystkim ilustrowanych, zapoznających z życiem 
społeczno-kulturalnym i politycznym w Polsce. Potępiali osoby niere-
alizujące obowiązku powszechnego nauczania, będące analfabetami, 
krytykowali nadużywanie alkoholu i skłonności do bójek. 

Tam, gdzie ich starania o polepszenie bytu, bez głoszenia niezro-
zumiałej dla wszystkich ideologii nacjonalizmu tatarskiego, dawały 
rezultaty, ponownie tworzono oddziały ZKOTRP i KMT, w ramach któ-
rych organizowano od nowa pracę oświatową łącznie z nauką religii, 
zakładano biblioteki, prowadzono akcje odczytowe na różne tematy, 
urządzano dla młodzieży imprezy z występami zespołów amatorskich. 
Dzięki młodym Tatarom ruch pracy społecznej znowu nabrał rozma-
chu i miał wszelkie szanse rozwoju tam, gdzie nie propagował haseł 
tej utopijnej ideologii38. Co prawda ogarniały ich nieraz emocje pod-
czas spotkania z Tatarami przybyłymi z innych krajów. Tak było np. 
kiedy jesienią 1937 roku przebywała w Polsce delegacja emigrantów 
krymskich z Rumunii i Turcji. Zwiedzili Poznań i Warszawę, biorąc 
w stolicy udział w uroczystej akademii, zorganizowanej przez Instytut 
Wschodni z okazji 20. rocznicy powołania parlamentu krymskiego. 
W Wilnie spotkali się ze słuchaczami Szkoły Nauk Politycznych i miej-
scowym kołem KMT. Odwiedzili też skupiska tatarskie w Nowogródku 
i Słonimie, dając koncert własnych pieśni i tańców ludowych. Swój 
pobyt zakończyli, odwiedzając kolonię karaimską w Haliczu39. Jednak 
emocje po takich spotkaniach szybko opadały, a Tatarzy powracali do 
codziennych zajęć. 

Tatarzy polscy coraz bardziej odczuwali potrzebę większego spo-
tkania się dla omówienia spraw powszedniego bytu. Problemów 

38 A. Miśkiewicz, dz. cyt., s. 115–120. 
39 „Życie Tatarskie”, 1937, nr 10, s. 15–17.
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nagromadziło się wiele, jednym z nich była chęć emigrowania do 
Turcji przez najbiedniejsze rodziny, liczące na poprawienie tam 
swego losu. Sprawa, jakoby źle działo się Tatarom w Polsce, nabie-
rała niepotrzebnego rozgłosu. Ci, którzy zdołali czasowo wyjechać do 
Turcji, hamowali te zapędy, ponieważ przemiany w polityce i życiu 
mieszkańców, zachodzące w wyniku reform przeprowadzonych przez 
prezydenta Kemala Paszę, wywołały falę nacjonalizmu narodowego, 
pozostawiając sprawy wyznaniowe na drugim planie, odwrotnie niż 
za rządów sułtanów. Wymagana była też znajomość języka tureckiego, 
bez którego trudno było zadomowić się w Turcji. Samo bycie muzuł-
maninem zupełnie wówczas nie wystarczało40.

Ponadto w niektórych skupiskach, stale mocno konserwatywnych, 
wyczuwany był obojętny stosunek do Polski. Bycie Tatarem ozna-
czyło, że jest się w tym kraju osobą obcą, pomimo że tak myślący Tatar 
mówił prawidłowo po polsku, może z lekkim kresowym zaśpiewem, 
i nie widział swojej ojczyzny ani na Krymie, ani na Powołżu. Śnili sen 
odbudowy wielkiego państwa tatarskiego, jakby kolejnej Złotej Ordy, 
ale był to sen, który się nigdy nie sprawdził. 

Dochodził tu jeszcze problem z nazwą społeczności, gdyż obok 
Tatarów polskich mówiło się też o Tatarach litewskich, co przyjęte 
zostało z czasów Rosji carskiej, gdyż tam wszystkich Tatarów, którzy 
mieszkali w zachodnich guberniach, nazywano „litewskimi”. A prze-
cież wielu Tatarów z rodzin inteligenckich, jak wcześniej pisałem, 
dobrze znało i posługiwało się językiem polskim. Sprawa ta wywoły-
wała niepokój w wielu rodzinach posiadających krewnych na Litwie. 
Nie podzielało tego wielu Tatarów, uważając, że ojczyzną jest Polska 
i nie zamierzając szukać sobie innego miejsca na świecie. Sporo na 
ten temat wypowiadała się inteligencja tatarska, która świadoma była 
swojej odpowiedzialności za losy całego społeczeństwa w Polsce41.

Wskazując drogę do osiągnięcia swoich celów w Polsce, Ali Ismail 
Woronowicz, imam M. St. Warszawy, wspomniany wielokrotnie w tym 
artykule, wskazywał na potrzebę łączenia przez polskich Tatarów 
swego bytowania na ziemi polskiej z imieniem Polski i Polaka42. 
W dłuższym artykule, zatytułowanym Nowa Droga i opublikowanym 

40 Według relacji Romana Sobolewskiego, który z rodzicami przebywał wówczas w Turcji, 
udzielonej autorowi w Poznaniu, 15.02.1981r. 

41 Autor przeprowadził niejedną rozmowę z ocalałymi z wojny przedstawicielami inteligencji 
tatarskiej, najwięcej w latach 1975–1985. Rozważania na ten temat: A. Miśkiewicz, dz. cyt., s. 
159–163. 

42 A. Woronowicz, Nowa Droga, „Życie Tatarskie”, 1934, s. 3.
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w roku 1934 na łamach „Życia Tatarskiego”, napisał m.in.: „Idea 
związku łączącego Tatarów, skupionych na ziemiach odrodzonej 
Polski, nie zamarła. Konsolidacja sił wewnątrz państwa, opieka rządu 
oraz pomoc materialna zniszczonych wojną parafiom muzułmań-
skich i muzułmanom w kraju, stworzyły w społeczeństwie muzuł-
mańskim rękojmię, że poczynania religijne i kulturalno-oświatowe 
zostaną potraktowane przez czynniki miarodajne ze zrozumieniem 
istoty i stanu rzeczy”43.

Przytoczę jeszcze jeden fragment wypowiedzi imama M. St. 
Warszawy, odnoszący się do stosunku Tatarów do Polski: „Dorobkiem 
Tatara polskiego w Polsce odrodzonej są: Muftiat, Zarządy Duchowne 
gmin muzułmańskich, Związek Kul.-Ośw., Związki Strzeleckie 
(w Nowogródku i Słonimie), pisma „Przegląd Islamski”, „Rocznik 
Tatarski”, „Życie Tatarskie”, Muzeum Tatarskie w Wilnie, 2 stypendy-
stów na uniwersytecie Al-Azhar w Kairze oraz inne poczynania oży-
wione duchem ścisłej współpracy ze społeczeństwem polskim, które 
jak dotychczas darzy Tatara polskiego zaufaniem i wiarą w dobroć 
poczynań jego. Oby tak było zawsze. 

Tatar polski pod zaborem rosyjskim nie miał nic. Nie miał nic. Cały 
okres niewoli rosyjskiej był dla niego pustką duchową. 

Tym bardziej powinien on czcić imię Polski i pamiętać, że jego 
przodkowie walczyli pod sztandarami Polski Przedrozbiorowej, że 
zrosili krwią w okresie powstań zagony pól i knieje lasów obok naj-
lepszych synów Polski Odrodzonej i zwycięskiej w walce z sąsiadem 
wschodnim”44.

Komentarz do tych słów Alego Ismaila Woronowicza jest raczej 
zbyteczny. Wskazywał swojej społeczności, jak ma postępować w przy-
szłości. Wielu Tatarów odebrało je należycie, zgadzając się ze słowami 
imama. Byli jednak tacy, choć w mniejszości, którzy wykazali na nie 
całkowitą obojętność, błądząc w poszukiwaniu celu swego życia, a dla 
jednego z nich była to droga donikąd. 

Powróćmy jeszcze do Woronowicza. Pomimo swoich obowiązków 
w stolicy i czuwaniem nad stanem duchowym żołnierzy 1 Szwadronu 
Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich, stale zwracał uwagę na 
los najbiedniejszych rodzin tatarskich. Ich zubożenie wynikało nie 
tylko z niechęci do stosowania nowych metod uprawy ziemi czy 
ogrodnictwa. Były to zazwyczaj rodziny o licznym potomstwie, dla 

43 Tamże. 
44 Tamże. 
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którego trudno było podzielić sprawiedliwie ojcowskie gospodarstwo. 
Pozbawieni spadku synowie, będąc bezrobotnymi, zatrudniali się 
często w garbarniach u właścicieli Tatarów, Polaków lub Żydów. Brak 
większego przemysłu w północno-wschodniej części kraju nie dawał 
im szans szybkiego zatrudnienia, stąd też pojawiała się myśl emigra-
cji do Turcji. 

Sytuacja taka nie była obojętna dla większości społeczeństwa 
tatarskiego, dlatego pomysł imama Woronowicza, aby zorganizować 
powszechny zjazd Tatarów polskich, otrzymał poparcie muftiego, 
Rady Centralnej ZKOTRP i strzelców tatarskich. Zjazd miał zająć się 
nie tylko położeniem zubożałych rodzin i stworzeniem warunków 
do jego poprawy, ale miały być na nim omówione wszelkie kwestie 
dotyczące dalszej przyszłości Tatarów w Polsce. Planowano odbyć go 
w Nowogródku jesienią 1939 roku. 

Najpierw jednak miał miejsce I Wszechpolski Kongres 
Muzułmański w Wilnie, w dniach od 31 stycznia do 1 lutego 1938 
roku. W części oficjalnej wzięli udział przedstawiciele tamtejszych 
władz na czele z wojewodą Ludwikiem Bociańskim. W trakcie powo-
łano Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w Rzeczypospolitej Polskiej, co zakończyło konflikt na tym tle Rady 
Centralnej ZKOTRP z muftim. W skład kolegium weszli imamo-
wie, m.in. Ali Ismail Woronowicz i Aleksander Krynicki, oraz osoby 
świeckie: Olgierd Najman Mirza Kryczyński i Jakub Romanowicz. 
Zastępcami wybrano: imamów Jachię Miśkiewicza i Lucjana Muchlę 
oraz osoby świeckie: Konstantego Murzę-Murzicza i Stefana Mustafę 
Romanowicza. 

Następny dzień kongresu potraktowano jako zjazd delegatów 
oddziałów ZKOTRP, lecz nie podjęto żadnej ważniejszej uchwały. 
Uznano tylko organizację młodzieżową jako Centralną Radę 
Młodzieży Tatarskiej Rzeczypospolitej Polskiej45. Nikt nie przypusz-
czał, że było to ostatnie duże forum muzułmanów polskich. Przed 
kolegium, któremu przewodniczył mufti Jakub Szynkiewicz, stanęło 
wiele zadań, ale czasu na ich realizację już nie starczyło. Zbliżała się 
wojna. 

Jeszcze tylko Oddział Żeński Strzelców tatarskich w Nowogródku 
zajął pierwsze miejsce w akcji prowadzenia różnych prac na rzecz 
Funduszu Obrony Narodowej46. Powstało Koło Pań Tatarek Polskich, 

45 „Życie Tatarskie”, 1938, nr 2, s. 2–5, A. Miśkiewicz, dz. cyt., s. 55–57, Tenże, 80 rocznica wileń-
skiego kongresu, „Przegląd Tatarski” nr 1 1439/2018, s. 15–16. 

46 „Strzelec”, 18.III.1938, nr 12.
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któremu przewodniczyła małżonka muftiego, Lidia Szynkiewicz. 
Miały współpracować z wileńskim oddziałem ZKOTRP47. Jeszcze 
w sierpniu 1939 roku Tatarzy spotkali się na Dożynkach Tatarskich 
w Iwanowie, przeznaczając cały dochód z imprezy na Fundusz Obrony 
Narodowej, jeszcze w Słonimie świętowano 12. rocznicę powstania 
biblioteki tatarskiej, a młodzież zorganizowała spotkanie w Klecku. 
Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów RP wchodził w nowy okres 
swojej działalności, który miał zapoczątkować wspomniany zjazd 
w Nowogródku48.

Stało się inaczej. Tatarzy z 1 Szwadronu Tatarskiego 13 Pułku 
Ułanów Wileńskich wraz z całym pułkiem wsiedli na konie, aby bro-
nić Polski we wrześniu 1939 roku. Podobnie postąpili Tatarzy w szere-
gach innych jednostek Wojska Polskiego. Podczas drugiej wojny świa-
towej spotkać ich było można na wszystkich frontach, wszędzie tam, 
gdzie walczyli polscy żołnierze49.

Upadek Polski, którą wielu Tatarów traktowało jako swoją ojczy-
znę, stał się dla nich wielką tragedią. Ich rodzinne ziemie znalazły się 
pod okupacją sowiecką, a potem niemiecką. Nie wiadomo dokładnie, 
ile tatarskich rodzin zostało zesłanych w głąb Związku Sowieckiego. 
Tatarzy przebywali też na robotach przymusowych w Niemczech. 
Lata międzywojenne XX wieku, choć był to krótki okres w dziejach 
polskich Tatarów, stały się dla nich czasem odrodzenia się w niepod-
ległej Polsce, po przynależności do Rosji carskiej. Przyczyniła się do 
tego działalność Muzułmańskiego Związku Religijnego i Związku 
Kulturalno-Oświatowego Tatarów RP, a także drużyn tatarskich 
Związku Strzeleckiego. Wielu wiedziało, że ich miejsce znajduje się 
w Polsce i nie błądziło w poszukiwaniu innego.

związek kulturalno-Oświatowy tatarów  
rzeczypospolitej polskiej, 1925–1939 

Władza Najwyższa
Zjazd Delegatów Oddziałów, ostatni 1.02.1938 r. w Wilnie

47 „Życie Tatarskie”, 1939, nr 5, s. 16.
48 A. Miśkiewicz, dz. cyt. , s. 119–120.
49 O udziale Tatarów polskich w drugiej wojnie światowej: A. Miśkiewicz, Tatarzy – żołnierze pol-

scy podczas II wojny światowej, „Przegląd Tatarski”, nr 3, 1431/2010, s. 10–12, M. Czachorowski, 
Tatarska służba, Tatarzy w służbie Polski 1918–2018, wydawnictwo z okazji 100 niepodległości 
Polski pod red. Barbary Pawlic-Miśkiewicz, Białystok, 2018, s. 30–41. 
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Władza Wykonawcza
Rada Centralna ZKOTRP w Wilnie, ul. Ostrobramska 7 (siedziba 
Muftiatu ) 

Stan na rok 1938 
Prezes: Leon Najman-Mirza Kryczyński, Gdynia
Wiceprezes: Olgierd Najman-Mirza Kryczński, Wilno 
Skarbnik: Jakub Romanowicz, Wilno
Sekretarz: Stefan Romanowicz, Wilno 
Członkowie Rady Centralnej: Abdul Hamid Churamowicz, Warszawa
Konstanty Murza-Murzicz, Wilno 
Ali Ismail Woronowicz, Warszawa

Oddziały zkOtrp 

Województwo białostockie 
Bohoniki (prawdopodobnie po kilku latach działalność została 
zawieszona), Grodno, Kruszyniany, Skidel. 

Województwo nowogródzkie
Iwje-Murawszczyzna, Iwanowo (od r. 1936 słynne z Dożynek 
Tatarskich) Kleck, Lachowicze, Mir, Niekraszuńce, Nowogródek 
(działalność oddziału ZKOTRP przejął w latach 30. Oddział 
Tatarski Związku Strzeleckiego), Orda, Słonim (tu także działalno-
ścią społeczno-kulturalną zajmował się Oddział Tatarski Związku 
Strzeleckiego, działała jednak niezależnie od niego biblioteka). 

Miasto stołeczne Warszawa
Związek Muzułmański Miasta Stołecznego zamieniony został 
w warszawski oddział ZKOTRP. Współpracował z tamtejszą gminą 
muzułmańską. 

Województwo wileńskie 
Daubuciszki (?), Głębokie, Łostaje, Niemież, Sorok Tatary, Widze, 
Wilno – siedziba Rady Centralnej ZKOTRP, niezależny oddział 
ZKOTRP, Redakcja „Rocznika Tatarskiego”, „Życia Tatarskiego”, sie-
dziba Koła Pań Tatarek Polskich (początek 1939 r.). 
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Województwo wołyńskie
Równe, w drugiej połowie lat 20. powołany został oddział ZKOTRP, 
o którego działalności brak jakichkolwiek danych. Zamieszkiwało 
tam kilka rodzin tatarskich, lecz nie było gminy muzułmańskiej.

ruch wydawniczy zkOtrp

Cennym elementem działalności społeczno-kulturalnej Tatarów 
polskich w latach międzywojennych był ruch wydawniczy w postaci 
wydawnictw okolicznościowych, roczników, miesięcznika „Życie 
Tatarskie” i ukazującego się nieregularnie „Przeglądu Islamskiego”. 
Pierwszymi publikacjami były wydawane w roku 1929 w Wilnie: Statut 
Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej 
i broszura pt. Z ruchu kulturalno-oświatowego wśród Tatarów polskich. 
Dochodził do tego Katalog Tatarskiego Muzeum Narodowego w Wilnie. 
Najbardziej interesującą z tego jest wspomniana broszura, zawie-
rająca dane o początkach działalności społeczno-kulturalnej oraz 
przedstawiająca sylwetkę bohatera narodowego Tatarów polskich, 
Aleksandra Sulkiewicza. O Tatarskim Muzeum Narodowym napiszę 
dalej. 

W Warszawie, w roku 1930, zaczął ukazywać się kwartalnik 
„Przegląd Islamski” pod redakcją Wassana Gireja Dżabagiego, emi-
granta politycznego z Kaukazu. W treści dominowały teksty doty-
czące wyznania muzułmańskiego i przybliżające wartości islamu, 
przeznaczone głównie dla Tatarów polskich. Ponadto zamieszczano 
w nim publikacje z historii ludów tureckich. „Przegląd Islamski” 
ukazywał się do roku 1931, kiedy został zawieszony z braku fundu-
szy. Ponownie pojawił się w roku 1934 jako organ Muzułmańskiej 
Gminy Wyznaniowej w Warszawie, korzystając ze skromnej dota-
cji Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Po 
wyjeździe jego naczelnego redaktora do Turcji jako korespondenta 
Polskiej Agencji Telegraficznej w roku 1937, przestał się ukazywać. 

Od roku 1934 do sierpnia 1939 ukazywało się regularnie jako mie-
sięcznik „Życie Tatarskie”, będące organem prasowym wileńskiego 
oddziału ZKOTRP. Jego redaktorem naczelnym przez cały okres 
wydawniczy był Stefan Tuhan-Baranowski, sekretarz Muftiatu50. 
„Życie Tatarskie”, podobnie jak „ Przegląd Islamski”, publikowało arty-
kuły przypominające dzieje Tatarów polskich, począwszy od wieku 

50 Na podstawie informacji w „Życiu Tatarskim” 1934–1939. 
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XVIII do początków XX, czasu odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Czytelnicy dowiadywali się o życiu innych narodów muzułmańskich, 
nie tylko tureckich, było też miejsce na teksty poświęcone imigran-
tom politycznym z Rosji, Krymu i Powołża. Na łamach pisma dysku-
towano też o ruchu społeczno-kulturalnym, o jego potrzebie i trudno-
ściach. Bardzo ważnym działem była kronika z działalności oddzia-
łów ZKOTRP i gmin wyznaniowych, prowadzona w każdym numerze 
„Życia Tatarskiego”. Do grona stałych współpracowników zaliczał się 
Ali Ismail Woronowicz, zwracający uwagę na życie najbiedniejszych 
rodzin tatarskich i potrzeby ich pomocy. Pisał także o obyczajowości 
ludów muzułmańskich, w tym Egipcjan, podobnie jak jego kolega, 
Mustafa Aleksandrowicz, będący też stypendystą MSZ na Al-Azhar 
w Kairze. Mufti Jakub Szymkiewicz zdawał sprawozdania ze swoich 
podróży po Bliskim Wschodzie i Indiach Zachodnich. 

Wśród współpracowników był Stanisław Kryczyński z chrześci-
jańskiej gałęzi rodu, historyk, etnolog i orientalista, publikujący 
o historii i obyczajowości Tatarów. O dawnej wojskowości tatar-
skiej pisał redaktor naczelny Stefan Tuhan-Baranowski, a jego 
córka Halina Tuhan-Baranowska prowadziła przegląd polityczny 
z kraju i ze świata. Z pań głos w „Życiu Tatarskim” zabierały stu-
dentki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie: Zofia Miśkiewicz 
i Ajsza Mucha, które zainteresowane były zagadnieniami moral-
ności, stosunków rodzinnych, wychowaniem dzieci i pozycją 
kobiety wśród ludów muzułmańskich na świecie. Starano się też 
informować o ważnych wydarzeniach w Polsce, m.in. o budowie 
Gdyni czy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Najwięcej czytel-
ników „Życie Tatarskie” posiadało w Warszawie, Wilnie, Słonimie, 
Klecku, Lachowiczach oraz Mirze. Niestety, w największym skupi-
sku Tatarów, jakim był Nowogródek, czytelność miesięcznika wyno-
siła tylko 1% w stosunku do całej społeczności tatarskiej miasta 
i powiatu, w roku 1935 liczącej 717 osób. Nie pomogła tu ofiarna 
działalność strzelców tatarskich51.

Obok wspomnianych tytułów Rada Centralna ZKOTRP wydała trzy 
tomy „Rocznika Tatarskiego”, pisma naukowego, w którym artykuły 
zamieszczali nie tylko Tatarzy, ale także naukowcy z różnych ośrod-
ków akademickich w kraju: historycy, orientaliści, etnolodzy i języko-
znawcy. Redaktorem naczelnym był wielokrotnie wspomniany Leon 

51 O „Przeglądzie Islamskim” i „Życiu Tatarskim”: A. Miśkiewicz, dz. cyt., s. 134–138, S. 
Mielczarek, „Życie Tatarskie” (omówienie czasopisma), „Rocznik Tatarów Polskich, t. I, Gdańsk 
1993, s. 109–116. 
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Najman-Mirza Kryczyński. Pierwszy tom „Rocznika Tatarskiego” 
ukazał się w Wilnie w roku 1932. Zaprezentował go podczas II Zjazdu 
Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, który miał miejsce 
w Mieście nad Wilią, 16 maja tamtego roku. Prezes Rady Centralnej 
ZKOTRP Olgierd Najman-Mirza Kryczyński. Następny tom „Rocznika 
Tatarskiego” wydany został przez Radę Centralną ZKOTRP w roku 
1935 w Zamościu. Miało to związek z przeniesieniem się do tego mia-
sta redaktora naczelnego, gdzie objął stanowisko wiceprezesa tam-
tejszego Sądu Okręgowego. Dla Zamościa, choć wśród jego mieszkań-
ców nie było Tatarów, stało się to ważnym wydarzeniem kulturalnym 
miasta52. 

Z tomem III „Rocznika Tatarskiego” wydanym w Warszawie 
w roku 1938 związana jest postać wspomnianego już Stanisława 
Kryczyńskiego. Całość tomu stanowiła pierwsza w dziejach histo-
ria polskich Tatarów, poczynając od osadnictwa na Litwie w dru-
giej połowie XIV wieku do lat współczesnych jej autorowi. Tom nosił 
nazwę „Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno- etnograficznej”. 
Duży skrót swego dzieła Kryczyński opublikował w „Roczniku Ziem 
Wschodnich” pod tytułem Tatarzy polscy. Rada Centralna ZKOTRP 
wystosowała specjalny apel do Tatarów polskich, aby przyłączyli się 
do grona prenumeratorów tego tomu rocznika. 

Jeśli „Życie Tatarskie” i „Przegląd Islamski” były przeznaczone dla 
szerokiego ogółu czytelników, a czytane nie tylko przez Tatarów, to 
„Rocznik Tatarski” ze względu na duże zainteresowanie treścią, wią-
żącą sprawy Polski z szeroko pojętym światem orientu, trafiał w ręce 
elit intelektualnych w Polsce. Pismo rozsyłane było do największych 
bibliotek w kraju, a także za granicę53.

Jedynym wydawnictwem, nienależącym do Związku Kulturalno-
Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, o którym należy 
w tym miejscu wspomnieć, jest Herbarz Rodzin Tatarskich w Polsce 
autorstwa Stanisława Dziadulewicza. Do jego opublikowania, które 
nastąpiło w Wilnie, w roku 1929, powołany został specjalny komitet. 

52 O jego redaktorze naczelnym Leonie Najman-Mirzie Kryczyńskim, obok cytowanego 
już wcześniej Słownika Tatarów Polskich XX w., także J. Tyszkiewicz, W stulecie urodzin; 
J. Tyszkiewicz, Leon Kryczyński jako redaktor „Rocznika Tatarskiego” l. 1930–1939, „Życie 
Muzułmanskie”, 1988, nr 8 s. 33–40, Konopacki M. Leon Najman- Mirza Kryczyński (25 IX 
1887–1939?), „Przegląd Orientalistyczny”, Nr 1, Warszawa 1964, s. 32–33. 

53 O Stanisławie Kryczyńskim: Słownik, dz. cyt. , s. 99–101. O „Roczniku Tatarskim”, A. 
Miśkiewicz, dz. cyt., s. 122–134, tenże, Działalność wydawnicza Tatarów polskich w II 
Rzeczypospolitej, „Bibliotekarz Podlaski” Nr 1/2000, Białystok, łomża, Suwałki, 2000, s. 45–49, 
także: J. Feduszka, „Rocznik Tatarski” (1932–1938), „Przegląd Tatarski” nr 2, 1433/2012, s. 
12–14. 
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Było to monumentalne dzieło zawierające 495 stron i 12 tablic gene-
alogicznych. Zostało podzielone na dwie części, obejmujące rody 
tatarskie nadal muzułmańskie i będące już chrześcijańskimi. Sam 
autor przyznawał się do rodowodu tatarskiego54.

Zamykając część mego artykułu cezurą lat międzywojennych 
XX wieku, nie mogę nie wspomnieć o inicjatywie Rady Centralnej 
ZKOTRP w sprawie powołania muzeum i archiwum tatarskiego 
w Wilnie. Ich otwarcie nastąpiło w roku 1929, w lokalu, który użyczył 
Muftiat. Kustoszem obu tych placówek kulturalnych był główny ini-
cjator ich powołania, Leon Najman-Mirza Kryczyński. Całość ekspo-
zycji Tatarskiego Muzeum Narodowego podzielona została na cztery 
działy. Do pierwszego zaliczały się eksponaty rozwieszone na ścia-
nach, przedstawiające reprodukcje obrazów żołnierzy tatarskich 
w służbie Rzeczypospolitej w wiekach XVII, XVIII i XIX. Był tu por-
tret Aleksandra Sulkiewicza i zdjęcia jego rodziny, były fotografie 
działaczy tatarskich na Krymie oraz honorowych członków ZKOTRP, 
o których już wcześniej wspomniałem. Całość zamykał cykl foto-
grafii żołnierzy Pułku Tatarskiego Ułanów im. Pułkownika Mustafy 
Achmatowicza i meczetów w Polsce. 

W dziale drugim wystawiono wypożyczone ze zbiorów Muftiatu 
Korany arabskie, tureckie i tatarskie z XVIII wieku, będące niegdyś 
w posiadaniu rodzin tatarskich. Obok nich znajdowały się różne 
dokumenty sprzedaży i nadania ziemi Tatarom w XVI wieku, a także 
wszelkie dokumenty działaczy tatarskich, m.in. Stefana Bielaka, gen. 
Macieja Sulkiewicza i Aleksandra Sulkiewicza. Były ponadto rozma-
ite zbiory wycinków prasowych o Tatarch oraz wydawnictwa okolicz-
nościowe. Nie obyło się bez wystawienia kolekcji monet arabskich 
pochodzących z różnych wykopalisk w Polsce55.

W dziale trzecim i czwartym zgromadzono wszelką literaturę 
w języku polskim i obcych o wybitnych działaczach krymskich 
i nadwołżańskich. Ze względu na brak miejsca nie była jednak 
eksponowana. 

Dwa lata po powstaniu muzeum utworzono przy nim archiwum 
tatarskie, na które złożyło się 50 różnych dokumentów dotyczących 
nadań i przywilejów przyznawanym Tatarom w Koronie i na Litwie 

54 H. Łowmiański, Dziadulewicz Stanisław, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, „Ateneum 
Wileńskie”, z. 1–2, Wilno 1929, s. 280–284, także J. Talko-Hryncewicz, Stanisław Dziadulewicz, 
Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, „Rocznik Tatarski”, t. I, Wilno 1932, s. 288–294. 

55 Katalog Tatarskiego Narodowego Muzeum w Wilnie, Wilno 1929, s. 1–2 (w zbiorach Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Poznaniu). 
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w wiekach XVI i XVII56.
Wraz z wyjazdem z Wilna kustosza obu placówek, eksponaty powę-

drowały do muftiatowego magazynu, a druga wojna światowa przynio-
sła zagładę tym cennym zbiorom. 

Na ziemiach północnej i zachodniej polski w nowej 
sytuacji politycznej po drugiej wojnie światowej

Jak już nieraz pisaliśmy, nieznana dotąd liczba Tatarów polskich, opu-
ściła swoje strony rodzinne i jako tzw. repatrianci przenieśli na nowe 
tereny Polski. Przypuszczalnie mogło ich być nawet ponad trzy tysiące, 
ale nie jest to w pełni potwierdzone. Tatarzy, którzy pragnęli nadal być 
złączeni z Polską, przybywali do nowego miejsca zamieszkania róż-
nymi transportami, osiedlając się, począwszy od Warmii i Mazur, na 
Pomorzu Gdańskim i Pomorzu Zachodnim i dalej na Ziemi Lubuskiej, 
wzdłuż Odry do Wrocławia i trochę na Dolnym Śląsku. Jedni pozo-
stawali tam, gdzie wskazał im Państwowy Urząd Repatriacyjny, inni, 
po krótkim pobycie w jednej miejscowości, podążali dalej w poszu-
kiwaniu większego skupiska swoich rodaków. Zapoczątkowało to 
osadnictwo w północnej i zachodniej Polsce, powstanie większych 
zbiorowisk tatarskich, m.in. w Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Trzciance 
Lubuskiej oraz Wrocławiu. Po kilka rodzin osiadło w Ełku, Giżycku, 
Bartoszycach, Olsztynie, Elblągu, Szczecinku, Wałczu, Szczecinie, 
Krośnie Odrzańskim, Oleśnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. W dro-
dze na zachód niektóre rodziny zatrzymały się w województwie bia-
łostockim, jednak zgodnie z ówczesną polityką państwową należało 
jak najwięcej przybyszy z ziem kresowych kierować na nowe tereny, 
nazywane przez jakiś czas Ziemiami Odzyskanymi.

Tatarzy-przesiedleńcy nie przejawiali żadnych inicjatyw nawią-
zujących do przedwojennej działalności społeczno-kulturalnej. 
Skupili się natomiast na pracy społecznej w nowo powołanych gmi-
nach wyznaniowych, szczególnie w Gdańsku, gdzie imamem został 
Ibrahim Smajkiewicz, przybyły z Wilna wraz z rodziną57. Gminy powo-
łano w Trzciance Lubuskiej i w Gorzowie Wlkp. Życie religijne orga-
nizowano, choć nie powołano oficjalnie gmin wyznaniowych, także 
we Wrocławiu i Szczecinku na Pomorzu Zachodnim. Na Ziemiach 
Zachodnich ważną rolę, podobną jak wspomniany imam Smajkiewicz 

56 O Muzeum i Archiwum: A. Miśkiewicz, dz. cyt. s. 110–111.
57 Słownik, dz. cyt., s. 156–157.
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w Gdańsku, spełniał były imam gminy muzułmańskiej w Nowogródku, 
Selim Safarewicz, który z rodziną zamieszkał najpierw we wsi 
Słodkowo w powiecie stargardzkim na Pomorzu Zachodnim, aby po 
kilku latach przenieść się z najbliższymi do Wrocławia. Po jego śmierci 
w roku 1955 obowiązki przejął jego zastępca z Nowogródka, muezzin 
Bekir Radkiewicz, mianowany imamem przez Najwyższe Kolegium 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej dopiero w roku 196058.

Reaktywowano przedwojenną gminę muzułmańską w Bohonikach 
w powiecie sokólskim w województwie białostockim. Podobnie było 
z gminą w Kruszynianach, choć nastąpiło to później, ze względu na 
położenie zbyt bliskie granicy ze Związkiem Sowieckim. Natomiast 
w Warszawie powołana została Centralna Muzułmańska Gmina 
Wyznaniowa. Imamem jej został Zaryf Eksanow, z ocalałych z drugiej 
wojny światowej tamtejszych Tatarów z Powołża. Przewodniczącym 
był Tatar polski Jakub Romanowicz, były przedwojenny zastępca 
muftiego w latach 1925–193859. Po reaktywowaniu Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w Polsce, podczas I Wszechpolskiego Kongresu 
Muzułmańskiego w Warszawie w roku 1947, przez jakiś czas prze-
wodniczył gminie warszawskiej. Kongres obowiązki przewodniczą-
cego Najwyższego Kolegium MZR w RP powierzył Emirowi Tuhan-
Baranowskiemu. Był osobą świecką, ponieważ nie obsadzono stano-
wiska muftiego. 

Nie czyniono prób, aby odtworzyć Związek Kulturalno-Oświatowy 
Tatarów RP. Najprawdopodobniej nie otrzymano by pozwolenia, 
bowiem władze państwowe traktowały Tatarów nie jako mniejszość 
narodową, a tylko grupę wyznaniową. Zresztą sami Tatarzy nie widzieli 
takiej potrzeby, najważniejsze było, że mogli legalnie praktykować 
swoje wyznanie przez organizację nabożeństw, nie tylko podczas 
świąt muzułmańskich, ale gdzie to było możliwe także piątkowych. 
Imamowie dbali o to, aby narodziny dziecka, ślub i pogrzeb odbywały 
się wedle ustalonego obrządku religijnego. W miejscowościach, gdzie 
zamieszkiwała większość rodzin tatarskich, założone zostały za zgodą 
lokalnych władz kwatery grzebalne na miejscowych cmentarzach 
komunalnych. Nabożeństwa, poza Bohonikami i Kruszynianami, 
odbywały się w mieszkaniach prywatnych, podobnie śluby i azany. 
Tatarzy samorzutnie zbierali się na wspólne wyjazdy na większe 

58 Tamże, s. 141–143. 
59 Słownik, dz. cyt., s. 150–151.
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święta muzułmańskie na Podlasie, aby uczestniczyć w nabożeństwie 
świątecznym w meczecie bohonickim, z czasem też kruszyniań-
skim. W pierwszych latach po wojnie, kiedy święta przypadały latem, 
Tatarzy przyjezdni i miejscowi spotykali się w Sokółce, skąd udawali 
się na piechotę do Bohonik, około 7 km. Podążali tam starsi i młodzi. 
Z czasem wynajmowano furmanki u miejscowych gospodarzy, póź-
niej jechano własnymi samochodami lub wynajmowano w Sokółce 
autobus PKS60.

Podczas świąt muzułmańskich miejscowi Tatarzy udzielali 
pomocy współwyznawcom przyjeżdżającym na święta do Bohonik, 
którym umożliwiano noclegi u rodzin w Białymstoku lub Sokółce. 
Z czasem, już od drugiej połowy lat 50., powrócono do dawnej tra-
dycji organizacji zabaw tanecznych, ponownie nazwanych „balami 
tatarskimi”. Rozpoczęto od potańcówek w wiejskich chatach i szybko 
przeniesiono się do wynajmowanych świetlic lub lokali gastrono-
micznych. Spotykano się na balach w Białymstoku i Sokółce w czasie 
świąt muzułmańskich, a tradycję tę, niekoniecznie wiążąc ze świę-
tami, przeniesiono do Gdańska i Gorzowa Wlkp. Wprawdzie w tym 
drugim mieście bal tatarski odbył się tylko raz, w jedną z sierp-
niowych sobót 1962 roku, ale miejscowa młodzież tatarska bar-
dzo często spotykała się na prywatkach. Organizowano je również 
w Trzciance Lubuskiej. Młodzież bawiła się podczas letnich waka-
cji, przy okazji wesel czy na powitanie Nowego Roku. W Trzciance 
oraz w Szczecinku uprawiano sporty wodne, wykorzystując jeziora 
otaczające te dwa miasta. Bez prywatek, wspólnego chodzenia do 
kina, teatrów czy opery nie obyło się też w Gdańsku.. Bale tatarskie 
organizowano w kilku restauracjach, przeważnie w Oliwie. Młodzież 
tatarska organizowała spotkania latem, do kilku osób w Gdańsku, 
ale też we Wrocławiu i Jeleniej Górze, zwiedzając przy okazji mia-
sta i ich okolice. Ze Szczecina, Gorzowa Wlkp. czy Trzcianki starsi 
i młodzi jeździli do Poznania na Międzynarodowe Targi, a przy oka-
zji również do opery. 

Młodzi ludzie początkowo szli do szkół zawodowych, liczyło 
się bowiem zdobycie konkretnego fachu. Nie wszystkim to jed-
nak wystarczało, kończyli więc technika i licea. Decydowali się 

60 Pierwsze wiadomości o Tatarach w Białostockiem, bez czynienia sensacji: J. Reychman, 
Minarety w polskich wioskach, „Turysta” nr 7 1.04.1957, J. Janicki, Meczet w Bohonikach, „Świat” 
nr 20, 1956. O życiu Tatarów w latach 50.–70. XX w. , A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy w latach 
1945–1985. Zarys historyczny, „Studia Podlaskie”, t. III, Białystok 1991. Wydawnictwo Filii 
Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, s. 105–111. Tenże, Legenda tatarska, dz. cyt.,  
s. 9–36. 
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też na studia wyższe, kilka Tatarek było absolwentkami Akademii 
Medycznej (dziś Uniwersytet Medyczny) w Białymstoku, zdobywały 
zawód lekarza także w Gdańsku i Szczecinie. Panowie podejmo-
wali studia głównie na politechnice, tylko kilka osób zdecydowało 
się na studia pedagogiczne, prawo, historię lub wybrało rolnictwo. 
Niekiedy odbywało się to za namową rodziców czy krewnych, ale 
w większości działali samodzielnie. To im, w tamtych latach, nale-
żało zawdzięczać organizacje w swoim gronie wycieczek krajo-
znawczych oraz częste urządzanie zabaw tanecznych czy prywatek. 
Nikt tego nie narzucał im z góry, odczuwali potrzebę przebywania 
razem, aby poznać się i bawić. 

Tematyka tatarska zajmowała coraz więcej miejsca na łamach 
wielu gazet i czasopism ilustrowanych. Niektóre dostarczały intere-
sujących informacji o życiu Tatarów polskich, ich dziejach i obycza-
jowości, lecz niestety były i takie, które temat ten traktowały z dużą 
dozą sensacji. Wielu nieobeznanych z nim czytelników powątpie-
wało, czy ma do czynienia z prawdą. Dobrze się więc stało, że powyż-
szą problematyką zajął się Maciej Konopacki, publicysta wywodzący 
się z tatarskiej rodziny, białorutenista, absolwent filologii rosyjskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego. Po drugiej wojnie światowej jako pierw-
szy poszedł śladami przedwojennych badaczy dziejów Tatarów pol-
skich, pisząc prace popularno-naukowe oraz liczne artykuły do prasy. 
Początkowo publikował tylko w pismach białostockich, lecz szybko 
zaczęły zamawiać u niego teksty redakcje naukowe, popularne tygo-
dniki oraz gazety codzienne z różnych stron kraju. Pracował jakiś czas 
w Rozgłośni Polskiego Radia w Białymstoku oraz w białoruskim tygo-
dniku „Niwa”. Po przeprowadzce do Gdańska nie zapomniał o tatar-
skiej tematyce, czego dowodem jest folder Pod białostockimi mina-
retami wydany przez Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej 
w Białymstoku w roku 197861.

Wielu Tatarów nie aprobowało początkowo jego działalności, oba-
wiając się nagłośnienia swych spraw szerokiemu gronowi czytelników. 
Z czasem jednak, kiedy sprawami Tatarów w Polsce zaczęli zajmo-
wać się inni autorzy, byli mu wdzięczni za rzetelność jego publikacji, 
w tym przekazanie niektórych, już zapomnianych faktów z tatarskiej 

61 Maciej Konopacki był też autorem folderu Białostocki szlak tatarski, KAW, Warszawa 
1976, oraz wespół ze mną pod tą samą nazwą o mocno rozszerzonej treści: M. Konopacki,  
A. Miśkiewicz, Białostocki szlak tatarski, KAW, Warszawa 19. Maciej Konopacki publikował naj-
więcej w „Przeglądzie Orientalistycznym”, białostockich „Kontrastach”, „Gwieździe Morza”, 
„Mówią wiekach”, „Literaturze Ludowej”, „Gazecie Białostockiej”, „Życiu Muzułmańskim”, 
„Niwie”, „Kurierze Podlaskim” i w wielu innych pismach. 
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przeszłości62. Musiał przy tym umieć odróżniać potwierdzone fakty 
historyczne od przekazów rodzinnych, które wielokroć zaliczały się 
wyłącznie do legend. O to znowu mieli do niego żal ci Tatarzy, którzy 
traktowali owe przekazy jako absolutną prawdę. Część z nich potrafiła 
bezgranicznie fantazjować o swoich rodzinnych dziejach. 

Maciej Konopacki był jednym z autorów tekstów w „Muzułmaninie 
Polskim”, wydanym przez Muzułmański Związek Religijny w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego. 
Ponadto na przełomie lat 60. i 70. wspólnie z Mahmudem Tahą Żukiem, 
późniejszym imamem Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej, 
wydawali „Zeszyty Muzułmańskie”, czasopismo w formie maszyno-
pisu, w nakładzie kilku egzemplarzy, z przeznaczeniem do użytku 
wewnętrznego. W treści „Zeszytów Muzułmańskich” nawiązywano 
do różnych aspektów kultury wywodzących się z islamu oraz starano 
się prowadzić kronikę najważniejszych wydarzeń w społeczności 
Tatarów polskich. Rozprowadzano je wśród znajomych, przekazując 
też pojedyncze egzemplarze do Biblioteki Narodowej w Warszawie. 

Pozostając jeszcze przy Macieju Konopackim, należy przypomnieć, 
że z jego postacią wiąże się impreza organizowana przez Sokólski 
Ośrodek Kultury: „Orient Sokólski – Prawda i Legenda”. Potrzebę takiej 
imprezy odczuwano w regionie od dawna. Coraz więcej osób przyby-
wało w te strony, aby osobiście zetknąć się z osadnictwem tatarskim, 
którego w kraju już nie ukrywano. Pierwsza taka impreza miała miejsce 
26–27 czerwca 1976 roku w Sokółce. Wsparta była przez Białostockie 
Towarzystwo Naukowe, Muzeum Okręgowe w Białymstoku oraz 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokólskiej. Zjawiło się na niej liczne 
grono przedstawicieli z wielu wyższych uczelni i placówek naukowo-
-badawczych. Przybyli też sami Tatarzy i przedstawiciele Karaimów 
polskich. Dla uczestników była to wielka okazja poznania tatarskiej 
społeczności, gdyż w ramach imprezy obyła się sesja naukowa i nie-
duża wystawa tatarianów. Niektórzy pragnęli sięgnąć dalej, do dziejów 
ziem kresowych, co w tamtych czasach nie zawsze było możliwe. 

Należy zaznaczyć, że wiele wysiłku w organizację tej imprezy, 
z myślą o promocji Ziemi Sokólskiej, włożyła Walentyna Siniakowicz, 
ówczesna dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kultury. Podczas kolej-
nych imprez podobnie postępowała dyrektor tego ośrodka Elżbieta 
Ceglarska, a potem jej następczyni Krystyna Andrzejewska. Od II 

62 Nie znaczy to, że inni autorzy podawali niewłaściwe wiadomości o Tatarach, z czasem 
pojawiało się wiele publikacji, traktujących poważnie problematykę tatarską, patrz: A. 
Miśkiewicz, Legenda tatarska, s. 114–118. 
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Orientu Sokólskiego w roli wspierającego występowała Muzułmańska 
Gmina Wyznaniowa MZR w Bohonikach, kierowana wówczas przez 
Stefana Jasińskiego63. 

Maciej Konopacki, z którym zawsze będziemy kojarzyć Orient 
Sokólski, dziś w sędziwym wieku, mieszka w Sopocie, odwiedzany stale 
przed przedstawicieli gminy muzułmańskiej w Gdańsku. Pamięta go 
jeszcze kilka osób w Białymstoku i Sokółce, gdzie spędził wiele lat swego 
pracowitego życia. Wie o nim też młodzież tatarska z Białegostoku, 
działająca w Tatarskim Zespole Dziecięco-Młodzieżowym „Buńczuk”. 
Przebywając kilkakrotnie na występach w Gdańsku, poświęciła swój 
występ jemu i personelowi Domu Opieki Społecznej w Sopocie. 

Jeśli chodzi o wspieranie przedsięwzięć kulturalno-naukowych, to 
na drugim krańcu Polski, w Gorzowie Wlkp., miejscowa gmina muzuł-
mańska współorganizowała trzy imprezy o podobnej treści co sokól-
skie „Orienty”. Nazwano je „Spotkaniami Muzealnymi”, gdyż głównym 
ich organizatorem było miejscowe Muzeum Okręgowe (dziś Muzeum 
Lubuskie). Będąc pomysłem zastępczyni dyrektora muzeum Zofii 
Nowakowskiej i ówczesnego przewodniczącego tamtejszej gminy 
muzułmańskiej, piszącego te słowa, przybliżyły tematykę tatarską 
mieszkańcom miasta, a także Tatarom zamieszkałych w zachodniej 
części naszego kraju. Największa wspólna impreza gminy gorzow-
skiej i Muzeum Lubuskiego odbyła się 30–31 sierpnia 1995 roku 
z okazji 50. rocznica osadnictwa Tatarów w zachodniej Polsce. Była 
to przede wszystkim zasługa nieżyjącej już Rozalii Aleksandrowicz, 
ostatniej przewodniczącej Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR 
w Gorzowie Wielkopolskim64,

63 O „Orientach Sokólskich”: D. Łostowska, Z kart historii Domu Kultury w Sokółce, „Dyskusja” 
nr 1, I–III 1986, s. 23–24, T. Majda, „Orient Sokólski”, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1, 
Warszawa 1977, s. 51–54, J. Kamocki, Tatarzy polscy jako grupa etnograficzna, „Rocznik 
Tatarów polskich”, t. 1, Gdańsk 1993, s. 43–47, A. Miśkiewicz, Legenda tatarska, dz. cyt., s. 
69–77, tenże, J. Kamocki, Tatarzy Słowiańszczyzną obłaskawieni, Kraków 2004, s. 150–154, 
tenże (A. Miśkiewicz), K. Andrzejewska, Goście „Orientów Sokólskich”, „Tatarzy polscy”, 
„Jednodniówka” w 20 rocznicę I „Orientu Sokólskiego”, Białystok–Sokółka 1996, s. 31–35, A. 
Dubiński, V „Orient Sokólski”, „Przegląd Orientalistyczny” nr 3–4, Warszawa–Wrocław 1990, 
R. Osowicka, Tatarskie imię polskości, „Dziennik Bałtycki”, nr 158, Gdańsk 12–14 VIII 1983. 

64 O spotkaniach w Gorzowie: A. Miśkiewicz, J. Kamocki, Tatarzy, dz. cyt. s. 154–156. Na temat 
życia Tatarów polskich na Ziemiach Zachodnich: A. Miśkiewicz, Tatarzy na Ziemiach 
Zachodniej Polski w latach 1945–2005, Z Dziejów Regionu Lubuskiego, Gorzów Wlkp. 2009, 
Wydawnictwo Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta 
w Gorzowie Wlkp., G. Kostkiewicz-Górska, P.J. Krzyżanowski, B.A. Orłowska, Kresowe korzenie 
gorzowskich Tatarów i ich wkład w rozwój miasta [w:] Tatarzy i Karaimi w stulecie niepodległo-
ści pod red. P.J. Krzyżanowskiego, A. Miśkiewicza, B.A. Orłowskiej, Wydawnictwo Naukowe 
Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2019, s. 271–290. 
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Należy jeszcze dodać, że przed rokiem 1989 zaczęto wyda-
wać w Gdańsku, ze zezwoleniem cenzury, kwartalnik „Życie 
Muzułmańskie”. Jego naczelnym redaktorem był wspomniany na 
początku tej publikacji Selim Chazbijewicz, zastępcą zaś autor niniej-
szej publikacji. Treść pisma nawiązywała do przedwojennego „Życia 
Tatarskiego”, obok artykułów o sprawach ogólnie religijnych publi-
kowano wiele informacji z ówczesnego życia polskich Tatarów wraz 
z kroniką najważniejszych wydarzeń. Ostatni numer kwartalnika uka-
zał się w roku 1990, z okazji uroczystości otwarcia meczetu w Gdańsku 
2 czerwca 1990 roku. 

Wraz z transformacją ustrojową, po zniesieniu cenzury, dla 
Tatarów polskich nastąpił nowy okres działalności, już samodzielny 
w pracy społeczno-kulturalnej, co uwidoczniło się w „Letnich 
Akademiach Wiedzy o Tatarach”, prowadzonych przez wymienionego 
na początku artykułu Józefa Jusufa Konopackiego. Obecnie prowa-
dzi je jego syn, Artur Konopacki. Reaktywowano Związek Kulturalno-
Oświatowy Tatarów Polskich. Z inicjatywy Haliny Szahidewicz, długo-
letniej przewodniczącej Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR 
w Białymstoku utworzono Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy 
„Buńczuk”. Ponownie, jak przed wojną, zaczęły ukazywać się czaso-
pisma: „Życie Tatarskie” i „Świat Islamu”, zastąpiony „Muzułmanami 
Rzeczypospolitej”. Swój rocznik – „Pamięć i trwanie” pod redak-
cją piszącego te słowa i jego zastępczyni, wymienionej wyżej Haliny 
Szahidewicz – wydawała Muzułmańska Gmina Wyznaniowa MZR 
w Białymstoku. Można w nim było znaleźć wiele publikacji z historii 
polskich Tatarów, szczególnie z XIX i XX wieku, artykuły z ruchu tury-
stycznego na „Szlaku Tatarskim”, prowadzono też dokładną kronikę 
najważniejszych wydarzeń, w tym z występów „Buńczuka”. Zespołowi 
redakcyjnemu, w którego skład wchodzili nie tylko Tatarzy, przyświe-
cała myśl uczynienia z „Pamięci i Trwania” pisma ukazującego dzieje 
polskiego Orientu, tj. stosunków Polski z krajami Bliskiego Wschodu, 
a szczególnie Azji, i niekoniecznie muzułmańskich. Stąd wrażenia 
z podróży mieszkańców Polski do Jerozolimy, Tybetu i nawet Japonii. 

Obecnie ukazuje się wzorowany na przedwojennym „Rocznik 
Tatarów Polskich”. Jego redaktorami naczelnymi byli: dr Aleksander 
Miśkiewicz, dr hab. Selim Chazbijewicz i obecnie dr Barbara Pawlic-
Miśkiewicz, małżonka muftiego Tomasza Miśkiewicza65. Od roku 
2009 ukazuje się kwartalnik „Przegląd Tatarski”, pismo historyczne 

65 „Rocznik Tatarów Polskich” ukazuje się od r. 1993, „Życie Muzułmańskie” ukazywało się 
w latach 1986–1990, a „Pamięć i Trwanie” 1996–2005 (?).
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poświęcone Tatarom polskim i innym narodom tatarskim w świecie. 
Prowadzona jest dokładna kronika wydarzeń w środowisku polskich 
Tatarów i ich kontaktów z przedstawicielami innych narodów muzuł-
mańskich, także spoza ludów tureckich. Od pierwszego numeru cza-
sopismo redaguje Musa Çaxarxan Czachorowski. Kwartalnik ten cie-
szy się dużym zainteresowaniem nie tylko czytelników z rodowodem 
tatarskim. 

Działania kulturalno-społeczne Tatarów polskich po roku 1989 sta-
nowią jednak temat na oddzielną publikację. 

Aleksander Miśkiewicz

Social and cultural activity of polish tatars in the 20th century – 
until 1989

keywords: Polish Tatars, cultural and social activities, military service, 
First World War, Second World War, regaining independence, educa-
tion, helping the poor, magazines, books, religion, celebrations.

Abstract: After Poland regained independence in 1920, Polish Tatars 
undertook social, cultural and educational activities among their 
community. These actions were often resented by conservative, 
poorly educated and elderly people. Tatar activists, however, led to 
the establishment of the Muslim Religious Union in the Republic of 
Poland, and then the Cultural and Educational Union of Tatars of the 
Republic of Poland. The publishing of the Tatar and Muslim press and 
books were started. These activities were interrupted by the Second 
World War, after which everything had to be started all over again. 
Many representatives of the Tatar intelligentsia died, and almost all 
old Tatar mosques and cemeteries remained in the lands that had 
been taken from Poland. Tatar life in Poland was slowly being rebuilt.
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michał łyszczarz

WyOBrAżeNiA WSchODu W tWórczOści 
ArtyStyczNeJ kOLektyWu SLAVS AND tAtArS

Wprowadzenie

W roku 1986 Sławomir Mrożek napisał sztukę pt. Kontrakt. W tym 
interesującym dramacie, który powstał na podstawie emigracyj-
nych doświadczeń życiowych autora, fabuła została zbudowana na 
przypadkowym spotkaniu krańcowo odmiennych postaci: Magnusa 
(starego szwajcarskiego rezydenta utożsamiającego się z ideałami 
Zachodu) oraz Morisa (młodego emigranta z Europy Środkowo-
Wschodniej mającego kłopot z przystosowaniem się do zasad obo-
wiązujących za granicą)1. Dialog dwóch bohaterów – gościa i pra-
cownika na zastępstwie – w holu Hotelu du Lac w Vevey w Szwajcarii 
stał się nie tylko okazją do konfrontacji mentalności ludzi, których 
dzielą różnice pokoleniowe, pochodzenie i aspiracje. Mrożek podjął 
bowiem refleksję nad kwestiami cywilizacyjnymi dotyczącymi różnic 
kulturowych pomiędzy Wschodem a Zachodem oraz tym, w jaki spo-
sób mieszkańcy starej Europy postrzegają przybyszy z innego świata. 
W Kontrakcie Magnus, wyrażając zainteresowanie ojczyzną Morisa, 
usłyszał od niego symptomatyczną wypowiedź, że ten przyjechał 
„Z kraju, z którego wolałbym nie pochodzić […] Wystarczy, że pochodzę 
z kraju położonego na wschód od Zachodu i na zachód od Wschodu”2. 
Polska w oczach emigranta jest zatem krajem przejściowym, częścią 
obszaru pogranicza pomiędzy Zachodem a Wschodem.

Optyka zarysowana przed laty przez Mrożka bliska jest ideom, 
które przyświecają twórczości grupy artystycznej Slavs and Tatars. 

1 Por. http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=521694 [dostęp: 23.07.2020].
2 S. Mrożek, Kontrakt [w:] Dzieła zebrane. Tom III. Teatr 1, Noir Sur Blanc, Warszawa 1995, s. 271. 

Por. także M. Janion, Polska między Wschodem a Zachodem [w:] „Teksty Drugie” nr 6/2003,  
s. 131–149.
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Zainteresowania członków kolektywu zdecydowanie wykraczają 
poza ramy Wschodu i Zachodu, skupiając się na „międzymurzu” 
– eurazjatyckiej przestrzeni, ulokowanej pomiędzy symbolicz-
nymi barierami Muru Berlińskiego i Wielkiego Muru w Chinach3. 
Stamtąd pochodzą zarówno Słowianie, jak i Tatarzy. Zasadniczym 
problemem rozpatrywanym w niniejszym artykule stał się spo-
sób wyobrażania Wschodu – rozumianego zarówno w kategoriach 
geograficznych, jak i cywilizacyjnych – przez sztukę współcze-
sną. Analiza została skupiona na zaprezentowaniu konkretnego 
studium przypadku. Jest nim kolektyw Slavs and Tatars, którego 
działalność – poprzez odwołanie do Słowian i Tatarów – została 
ukierunkowana na wskazany przez Mrożka obszar „na wschód od 
Zachodu i na zachód od Wschodu”. Poświęcenie uwagi dokonaniom 
tej grupy artystycznej podyktowane było nie tylko ograniczonymi 
ramami opracowania, lecz przede wszystkim chęcią uchwycenia 
interesujących motywów tatarskich, które wyjątkowo rzadko spoty-
kane są wśród artystów o globalnym znaczeniu i rozpoznawalności. 
Zasadniczą część artykułu stanowi omówienie genezy powstania, 
wiodących idei oraz działalności artystycznej kolektywu Slavs and 
Tatars. Analiza ta nie jest jednak wyczerpująca, ponieważ dotyczy 
jedynie wybranych projektów – tych, które zdaniem autora naj-
pełniej odnoszą się do kwestii związanych ze specyfiką kulturową 
Eurazji, relacjami Wschód–Zachód oraz odniesieniami do słowiań-
skości i polskości. Artykuł wieńczy zagadnienie bardziej szczegó-
łowe, a zarazem najbardziej interesujące z perspektywy badań 
tatarologicznych, mianowicie problem obecności polskich Tatarów 
w twórczości Slavs and Tatars.

kolektyw Slavs and tatars:  
geneza, idea, działalność artystyczna

Grupa Slavs and Tatars należy do grona najbardziej znaczących, wie-
lokrotnie nagradzanych (m.in. trzykrotnie nagrodą Prix Fernand 
Baudin) i prezentowanych w najlepszych galeriach świata (m.in. 
Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Centre Pompidou w Paryżu4) 

3 Por. http://rastergallery.com/wp-content/uploads/2013/02/InterviewsUnthinkable.pdf 
[dostęp: 23.07.2020].

4 W Polsce prace grupy Slavs and Tatars były prezentowane na indywidualnych wystawach 
w: Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie („Usta Usta”, 25.11.2016–19.02.2017; „Żarty 
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współczesnych inicjatyw artystycznych. Tym, co niewątpliwie wyróż-
nia ten projekt, chociażby na tle artystów-celebrytów funkcjonują-
cych w szeroko rozumianej kulturze i sztuce konceptualnej (np. Jeffa 
Koonsa czy Damiena Hirsta), jest niewątpliwie wysoki poziom kry-
tycznej refleksji intelektualnej oraz brak tendencji skandalizujących 
czy też dążenia do autopromocji członków. Postawa ta stanowi pewien 
ukłon w kierunku wschodniego poczucia wspólnotowości (w opozycji 
do zachodniego indywidualizmu), a zarazem była podyktowana chę-
cią otwarcia się, bez przysłaniania percepcji osobistymi doświadcze-
niami poszczególnych osób5. 

Powołanie do życia inicjatywy Slavs and Tatars było wynikiem spo-
tkania i międzykulturowej fascynacji. Grupa rozpoczęła swoją działal-
ność w roku 2006 jako duet w wymiarze artystycznym, ale też swoisty 
wybór życiowy. Kolektyw, współtworzony przez Kasię Korczak (Polkę 
przebywającą na emigracji w Londynie, studiującą sztukę w pre-
stiżowej akademii designu Werkplaats Typografie w Arnhem) oraz 
Payama Sharifiego (Irańczyka wychowanego w Teksasie i studiują-
cego w Moskwie literaturę rosyjską i teorię architektury), jest bowiem 
wynikiem wspólnej fascynacji sztuką i światem pogranicza Wschodu 
i Zachodu, a zarazem owocem ich miłości6. W miarę upływu lat, wraz 
z kolejnymi projektami (na dorobek grupy składa się obecnie osiem 
cykli tematycznych7), została nawiązana współpraca z wieloma arty-
stami z całego świata8.

Inicjatywa Slavs and Tatars od początku skupiła swoje twórcze 
zainteresowania na polu kulturowego zróżnicowania pogranicza 
cywilizacyjnego Zachodu i Wschodu, tzn. na rozległym obszarze 

żartami”, 19.06–11.10.2020), Galerii Raster w Warszawie („Towarzystwo Szubrawców”, 
21.05–30.07.2016, „Too Much Tłumacz”, 28.09–10.11.2012), Galerii Arsenał w Białymstoku 
(„The Naughty Nasals”, 17.05–03.07.2014) i Gdańskiej Galerii Miejskiej („Przyjaźń Narodów: 
Lahestan Nesfeh-Jahan”, 26.11.2011–08.01.2012).

5 Slavs and Tatars swoją anonimowość tłumaczą w następujący sposób: „nie chodzi o nasze 
doświadczenia czy biografie, nie chodzi o to jak zostaliśmy wychowani czy o nasze 
wspomnienia z okresu dorastania, co samo w sobie jest dobrą przesłanką do robienia 
sztuki. Nas interesuje świat zewnętrzny i staramy się uwagę, którą jesteśmy obdzielani, 
kierować w tę stronę”. Cyt. za: https://culture.pl/pl/tworca/slavs-and-tatars [dostęp: 
23.07.2020].

6 Por. https://www.bidoun.org/articles/slavs-tatars [dostęp: 23.07.2020].
7 Slavs and Tatars zrealizowali jak dotąd projekty: Régions d’être, Kidnapping Mountains, 

Friendship of Nations, Not Moscow Not Mecca, Language Arts, Mirrors for Princes, Made 
in Germany, Pickle Politics. Cały dorobek artystyczny grupy, w tym wszystkie publikacje 
książkowe, jest dostępny na stronie internetowej kolektywu: https://slavsandtatars.com 
[dostęp: 23.07.2020].

8 Por. https://culture.pl/pl/tworca/slavs-and-tatars [dostęp: 23.07.2020].
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Eurazji9. Terytorium to artyści określają mianem Régions d’être, który 
to termin odnosić się ma do „obszaru znajdującego się pomiędzy 
szczelinami historii i wiedzy ogólnej”. Ten „region bycia” zamiesz-
kują głównie muzułmanie, ale nie jest to arabski czy turecki Bliski 
Wschód. Choć Eurazja w rozumieniu Slavs and Tatars jest regionem 
w większości rosyjskojęzycznym (dziedzictwo imperializmu rosyj-
skiego), to jednak opiera się na określonych wartościach i kulturze 
ludności autochtonicznej. Régions d’être jest w równym stopniu prze-
strzenią wyobrażoną i zmitologizowaną, odwołującą się do dawnych 
tradycji, jak również obszarem rzeczywistym, na którym stale toczy 
się walka o władzę i realizowane są strategie geopolityczne10. 

Z tym obszarem oraz z duetem założycieli wiąże się nazwa grupy, 
w której połączone zostały charakterystyczne elementy tego świata 
– słowiańskość i tatarskość. Swoistym manifestem tej pierwszej była 
grafika, reprodukowana w magazynie „032c”. W tym jednozdaniowym 
haśle grupa deklaruje, że można wyprowadzić Słowian z poszczegól-
nych krajów Europy Środkowo-Wschodniej (co potwierdza historia 
i współczesność ruchów migracyjnych w tej części świata), ale nie da 
się wyrwać tych państw z kręgu kultury słowiańskiej, która w spo-
sób trwały ukształtowała ich tożsamość (Slavs, 2006). W opisie tej 
pracy członkowie kolektywu opowiedzieli, jaka była geneza nazwy 
i początki działalności kolektywu: „Nazwa »Słowianie« zaczęła się od 
romansu między etniczną Słowianką [Kasią Korczak – przyp. MŁ] 
a nie-Słowianinem, który mówił po rosyjsku [Payamem Sharifim – 
przyp. MŁ]. Po pewnym czasie romans się skończył, ale współpraca 
trwała nieprzerwanie, ponieważ oboje dzieliliśmy pewne intelek-
tualne, językowe i emocjonalne podobieństwa z ludźmi Zachodu, 
a zarazem z tak orzeźwiającymi prądami płynącymi ze Wschodu. 
Zdecydowaliśmy się nazywać siebie »Słowianami«, aby odnieść się 
do zdecydowanie subiektywnego wyboru naszych pasji, procesów 
myślowych i zachowań leżących u podstaw największej grupy naro-
dów i rodziny języków w Europie. Podczas gdy prawdziwi Słowianie 
coraz bardziej patrzą na Zachód, my pielęgnujemy, pieścimy 
i naprawiamy ich wschodnie dziedzictwo. Jesteśmy bezwstydnymi 
opiekunami osobistej interpretacji tego rozproszonego, oblężonego 

9 Grupa Slavs and Tatars postrzega Eurazję nie tyle w kategoriach geograficznych (jako 
zbiorcze określenie obszaru Europy i Azji), lecz cywilizacyjnych, (jako przestrzeń kulturowa 
pomiędzy Europą Zachodnią a Bliskim i Dalekim Wschodem). 

10 Slavs and Tatars. Mouth to Mouth, red. P. Laros, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski, Koenig Books, London 2017, s. 11.
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dziedzictwa. Nasi przyjaciele byli wobec tego sceptyczni. Czy jest 
to powrót do reakcyjnej epoki? […] Czy naprawdę istnieje wspólne 
dziedzictwo wśród tak bardzo zróżnicowanej grupy narodów? Co 
ma wspólnego towarzyska Słowenia z wolniejszą, bardziej pracowitą 
Słowacją? Jak to często bywa, problem tkwi w aspiracjach. Między 
tym, kim chcemy być, a tym, kim zawsze będziemy”11.

Obok słowiańskości, kojarzącej się na Zachodzie z niewolnic-
twem (gr. sklavenoi, łac. sclavus), w nazwie kolektywu znalazło się 
także miejsce dla tatarskości. Wybór tego etnosu wynikał z obecno-
ści głęboko umocowanego w świadomości ludzi Zachodu konstruktu 
wiążącego Tatarów z mitycznym greckim Tartarem. Po najazdach 
potomków Czyngis-chana na Europę do tej grupy przylgnął bowiem 
stereotyp dzikich najeźdźców i wysłanników piekieł, niosących 
karę za grzechy, którą Bóg zesłał na średniowiecznych chrześci-
jan. Taka apokaliptyczna wizja Tatarów stała się pryzmatem, przez 
który postrzegany jest Wschód – ten bardziej odległy i egzotyczny od 
świata Słowian. Pomimo to tatarskość dla członków Slavs and Tatars 
wiąże się także ze świadomością istnienia osadnictwa na ziemiach 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dzięki temu w Tatarach upatry-
wać można obecności orientalnego łącznika pomiędzy Wschodem 
a Zachodem12. 

W swoich działaniach artystycznych kolektyw Slavs and Tatars 
łączy sztukę z nauką i ironicznym performansem, a także z krytycz-
nym zaangażowaniem społecznym. Grupa prowadzi badania histo-
ryczne i kulturowe, realizuje eksperymenty artystyczne z wykorzysta-
niem różnych mediów i form wypowiedzi, obejmujących instalacje, 
rzeźby, grafikę, projektowanie i wydawanie publikacji oraz happening. 
Pomimo ściśle określonego geograficznie obszaru zainteresowań, 
skupionego na analizie różnorodności kulturowej Eurazji, kolektyw 
formułuje bardziej ogólne przesłanie dotyczące kluczowych kwestii 
przynależności oraz tożsamości etnicznej i religijnej, jako podłoża 
dla rozwijania aktywności obywatelskiej, ale także konfliktów oraz 
narastającego poczucia obcości i odrzucenia. Prawidłowości te mają 
bowiem charakter uniwersalny i wykraczają poza specyfikę konkret-
nego miejsca13.

W swoich poszukiwaniach artystycznych grupa Slavs and Tatars 
nierzadko dotyka kwestii językowych, specyficznych dla Wschodu. 

11 Slavs and Tatars. Mouth to Mouth…, s. 9, 33.
12 Por. https://www.bidoun.org/articles/slavs-tatars [dostęp: 23.07.2020].
13 Slavs and Tatars. Mouth to Mouth…, s. 6.
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Przykładowo publikację pt. Khhhhhhh (2012), która powstała 
w ramach projektu Language Arts, poświęcono gardłowej wymowie 
głoski „kh”, obecnej w językach semickich i kaukaskich. W przypadku 
Slavs and Tatars analizy lingwistyczne stały się punktem wyjścia do 
refleksji nad skutkami przemian społecznych i kulturowych, które 
miały miejsce na obszarze Eurazji w XX wieku. Największe znaczenie 
miał oczywiście język arabski, który poprzez Koran jest nie tyko pod-
stawowym nośnikiem symboli obecnych w islamie, lecz także wzor-
cem alfabetu dla wielu narodów muzułmańskich. Interesujący jest 
zwłaszcza przypadek Turcji, która po I wojnie światowej, po upadku 
sułtanatu i likwidacji instytucji kalifatu, obrała drogę modernizacji. 
Realizacja idei rozwoju poprzez naśladownictwo Zachodu miała ura-
tować turecką państwowość i przyspieszyć rozwój ekonomiczny pań-
stwa. Za likwidacją feudalnego zapóźnienia nastąpiła rewolucja kul-
turowa, która wprowadziła nowoczesność w zachodnim, europejskim 
znaczeniu. Jednym z jej symptomów była reforma, w wyniku której 
Atatürk dokonał transliteracji język tureckiego z alfabetu arabskiego 
na łaciński. Odejście Turcji od wielowiekowego dziedzictwa nie było 
jedynym tego typu przypadkiem. Po upadku caratu Tatarzy Krymscy, 
turkojęzyczne narody Azji Środkowej, a także wybijający się na nie-
podległość Azerbejdżan również wybrały alfabet łaciński jako wyraz 
orientacji na Zachód. Proces ten okazał się jednak nietrwały, ponie-
waż wraz z nastaniem władzy radzieckiej, w przeciągu kilkunastu lat, 
wprowadzono cyrylicę14. Odejście od łaciny było nie tylko wynikiem 
ówczesnych realiów politycznych, lecz także wyrazem cywilizacyj-
nych więzów łączących tatarskość (rozumianą szeroko, w kategoriach 
cywilizacyjnych) i słowiańskość na Wschodzie15.

Kwestie lingwistyczne zostały również podjęte przez członków Slavs 
and Tatars w publikacji pt. Niesforne Nosówki (Naughty Nasals), która 
ukazała się w roku 2014, w ramach tego samego cyklu co wspomniana 
wcześniej książka Khhhhhhh. W tym przypadku artyści skupili się jed-
nak na głoskach nosowych, będących specyfiką języków słowiańskich. 
Fonemy te (mały i wielki jus) były obecne w języku prasłowiańskim 
i miały swoje odzwierciedlenie w głagolicy i wczesnej cyrylicy. Alfabet 

14 Ponowny proces latynizacji języków z rodziny tureckiej oraz z perskiej grupy językowej 
w Środkowej Azji i na Kaukazie miał miejsce na początku lat. 90 po upadku ZSRR. Wów-
czas reformę alfabetu przeprowadzono w Azerbejdżanie, Uzbekistanie, Turkmenistanie.  
W r. 2017 zapadła decyzja o odejściu Kazachstanu od cyrylicy, co ostatecznie ma nastąpić  
do r. 2025. Por. https://belsat.eu/pl/news/kazachstan-zmienia-alfabet-na-lacinski-prezydent-
tlumaczy-dlaczego/ [dostęp: 22.09.2020].

15 Por. Slavs and Tatars, Khhhhhhh, Moravská galerie v Brně, Brno 2012.
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ten stworzyli na potrzeby starocerkiewnosłowiańskiego języka litur-
gicznego święci Cyryl i Metody – prawosławni ewangelizatorzy i twórcy 
słowiańskiej tożsamości. Wraz z ewolucją języków głoski nosowe zani-
kły. Spośród głównych języków słowiańskich obecne są współcześnie 
jedynie w języku polskim pod postacią głosek „ą” i „ę”16.

Grupa Slavs and Tatars trafnie dostrzegła znaczenie języka jako 
podstawowego kanału komunikacji symbolicznej. Wypowiadane słowa 
są jednak nie tylko narzędziem służącym do codziennego porozumie-
wania się, lecz stanowią także zasób istotnych kodów kulturowych, 
często wypieranych ze świadomości i stabuizowanych. W kontekście 
świata muzułmańskiego taką ukrytą przestrzeń zajmuje niewątpliwie 
alkohol. Wynika to zapewne z zakazu stosowania środków odurzają-
cych, który został zapisany w Koranie. Do tej kwestii artyści ze Slavs 
and Tatars nawiązali w pracy pt. To beer or not to beer (2014), będącej 
częścią projektu Mirrors for Princes17. Na plastikowej planszy, przed-
stawiającej wyobrażenie wnętrza kufla z piwem, znalazła się bowiem 
prowokacyjna trawestacja słynnej hamletowskiej sentencji Williama 
Sheakspeare’a. Poprzez zapisanie alfabetem arabskim angielskiej 
oryginalnej frazy „Być albo nie być”, członkowie kolektywu wskazali 
podobieństwa fonetyczne, a zarazem skutki, które przywołują skoja-
rzenia dotykające tożsamości i sfery tabu dla muzułmanów18. 

Kolektyw Slavs and Tatars swoją działalność skupił także na pro-
pagowaniu ikonicznych postaci tworzących dziedzictwo kulturowe 
na rozległej przestrzeni między Europą a Azją. W swoim pierwszym 
cyklu pt. Régions d’être artyści zwrócili uwagę na postać legendarnego 
Mułły Nasreddina (znanego w Polsce bardziej jako Hodża19), który 

16 Por. Slavs and Tatars, Niesforne Nosówki (Naughty Nasals), Galeria Arsenał, Białystok 2014.
17 Nazwa projektu odnosi się do średniowiecznego i renesansowego gatunku literatury 

poradniczej (specula principium), która doradzała władcom w kwestiach dotyczących stanu 
cywilnego, polityki społecznej i dobrych rządów. Slavs and Tatars, Mirrors for Princes, NYU 
Abu Dhabi Art Gallery, JRP|Ringier, Abu Dhabi-Zürich, s. 5–6.

18 Por. Slavs and Tatars. Mouth to Mouth…, s. 166.
19 W Polsce ukazało się kilka zbiorów opowiadań odwołujących się do tej legendarnej postaci, 

m.in. J. Janczewski, Nasreddin Hodża. Wybrane anegdoty, Dialog, Warszawa 2018; L. Sołowiow, 
Przygody Hodży Nasreddina, Iskry, Warszawa 1981; Z. Nowak, Rozbójnicy: figle i zadania 
mądrego Hodży, Nasza Księgarnia, Warszawa 1975; Z. Nowak, Przykrótka kołdra: figle 
i zadania mądrego Hodży, Nasza Księgarnia, Warszawa 1976; Z. Nowak, Gdzie nie ma much: 
figle i zadania mądrego Hodży, Nasza Księgarnia, Warszawa 1977; Z. Nowak, Książę Łuczników: 
figle i zadania mądrego Hodży, Nasza Księgarnia, Warszawa 1980; Z. Nowak, Szabla Salima: 
figle i zadania mądrego Hodży, Nasza Księgarnia, Warszawa 1983; Z. Nowak, Zagadkowa 
ucieczka Hodży Nasreddina, Nasza Księgarnia, Warszawa 1984; Z. Nowak, Zbójecka wyprawa 
Hodży Nasreddina, Nasza Księgarnia, Warszawa 1987; Z. Nowak, Niezwykłe przygody Hodży 
Nasreddina; Nasza Księgarnia, Warszawa 1988.
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w folklorze muzułmanów Środkowej Azji (głównie narodów turkij-
skich) pełni rolę podobną do znanego na Zachodzie Dyla Sowizdrzała 
(niem. Till Eulenspiege)20. Charakterystyczna postać skromnego sufiego 
podróżującego na osiołku wyraża ideały mądrości ludowej, dążenie 
do sprawiedliwości społecznej oraz rubaszny, plebejski humor. Mułła 
Nasreddin jest zatem nośnikiem uniwersalnych wartości, które tworzą 
archetypiczny ideał sumienia obecny w wielu kulturach świata. Suficki 
mędrzec, co do którego istnieją poważne wątpliwości czy był postacią 
historyczną, stanowił ważne źródło inspiracji dla wielu żartobliwych 
ale umoralniających przypowieści, które były przez wieki przekazy-
wane z ust do ust. Motyw ten posłużył grupie Slavs and Tatars do tego, 
aby w roku 2011 przypomnieć ilustrowany tygodnik „Molla Nasreddin”. 
Ukazujące się w latach 1906–1931 pismo satyryczne było wydawane na 
Kaukazie przez Azerów, a czytane i oglądane w całym świecie muzuł-
mańskim. Magazyn „Molla Nasreddin” był zabawny a zarazem poucza-
jący, ponieważ piętnował hipokryzję ówczesnych przywódców religij-
nych, demoralizację lokalnych elit politycznych i politykę kolonialną 
Zachodu. Pomimo to, autorzy pisma wielokrotnie postulowali koniecz-
ność modernizacji świata muzułmańskiego, reformowania edukacji 
oraz wprowadzenia równych praw wobec kobiet. Pismo wzbudzało 
kontrowersje, a zarazem dawało nadzieję na utrwalenie na Kaukazie 
i w Azji Środkowej wartości liberalnych, na czele z wolnością słowa 

20 A. Ayşen Kaim, Hodża Nasreddin – antybohater w służbie kultury [w:] „Zeszyty Naukowe 
Uczelni Vistula” nr 39/2015, s. 36-47.

Fot. 1. Slavs and Tatars, To beer or not to beer (2014). Źródło: https://www.sla-
vsandtatars.com/cycles/mirrors-for-princess/to-beer-or-not-to-beer  

[dostęp: 22.09.2020].
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i sumienia, przejawiających się nieskrępowanym prawem do wyra-
żania własnych opinii. Aby uświadomić kulturo- i opiniotwórcze zna-
czenie magazynu, któremu patronowała postać legendarnego sufiego, 
warto zaznaczyć, że podobną rolę krytycznego recenzenta otaczającej 
rzeczywistości pełniły „Szpilki” – magazyn wydawany w Polsce przed 
i tuż po II wojnie światowej. Staraniem grupy Slavs and Tatars została 
opublikowana książka, która zawiera reprinty archiwalnych numerów 
magazynu „Molla Nasreddin”21. 

Postać sufickiego mędrca symbolizuje także pogłębioną refleksję nad 
przeszłością, bez której nie można zrozumieć czasów współczesnych. 
Dlatego w plastikowej instalacji, do złudzenia przypominającej huśtawkę 

na placu zabaw dla dzieci, 
Nasreddin siedzi tyłem na 
swoim osiołku, ponieważ 
każde spojrzenie wstecz jest 
dla niego krokiem naprzód. 
Paradoksalnie, doświad-
czenie z przeszłości sta-
nowi w tym wypadku punkt 
odniesienia do planowa-
nia przyszłych działań22. 
Instalacja Molla Nasreddin 
the antimodern (2012) była 
prezentowana w Polsce pod-
czas dużej wystawy grupy 
Slavs and Tatars w Cen-
trum Sztuki Współczesnej 
w Warszawie („Usta Usta”, 
25.11.2016–19.02.2017)23, 
a wcześniej w ramach festi-
walu sztuki w przestrzeni 
publicznej w Lublinie 
(Otwarte Miasto „Uni-ja/
Uni-on”, 21.06.–20.07.2013)24.

21 Molla Nasreddin: the magazine that would’ve, could’ve, should’ve, Christoph Keller Editions, 
JRP|Ringier, Zurich 2011.

22 Slavs and Tatars. Mouth to Mouth…, s. 10–13.
23 https://u-jazdowski.pl/program/wystawy/slavs-and-tatars-usta-usta [dostęp: 23.07.2020].
24 http://rastergallery.com/galeria/blog/nasreddin-w-lublinie/ [dostęp: 23.07.2020].

Fot. 2. Slavs and Tatars, Molla Nasreddin the 
antimodern (2012). Źródło: https://www.sla-

vsandtatars.com/cycles/regions-d-etre/molla-
-nasreddin-the-antimodern  

[dostęp: 22.09.2020].
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Wśród wielu prac, które powstały w ramach projektu Régions d’être 

warto wspomnieć o kontrowersyjnych instalacjach pod wspólnym tytu-
łem Kitab kebab (2012–2016). W kilku zaprezentowanych publiczności 
wariantach tej pracy członkowie kolektywu Slavs and Tatars umieścili 
wielojęzyczne książki z różnych dziedzin nauki i kultury, które zostały 
przebite długim, stalowym rożnem służącym do pieczenia kebabu. 
W zamyśle artystów miało dzięki temu powstać uniwersalne danie – 
amalgamat lektur umożliwiający specjalny, wręcz fizjologiczny, sposób 
konsumpcji przeczytanych wrażeń. Kitab kebab miał być zestawem dla 
każdego i na każdą okazję, tak jak ma to miejsce w przypadku tej od nie-
dawna ulubionej potrawy Polaków25. Jednakże tak, jak to bywa w przy-
padku potraw typu fast food, to połączenie nie jest idealne. Artyści doko-
nali bowiem subiektywnej klasyfikacji literatury, wybierając książki 
wedle obranego przez siebie klucza i przyjętych motywów wiodących. 
Połączenie wydanych przeważnie na Zachodzie książek z kulinarną 
symboliką Wschodu ma świadczyć o coraz silniejszych więzach i prze-
nikaniu się kultur, tym niemniej silniejsze wydają się być skojarzenia, 
według których doszło do swoistej profanacji książki. Prace Kitab kebab 
można zatem rozpatrywać w kategoriach prowokacji artystycznej, 
która podkreśla znaczenie 
biblioteki jako prawdziwej 
świątyni wiedzy26.

W roku 2009, z oka-
zji 20-lecia upadku sys-
temu realnego socjalizmu 
w Europie Środkowo-
Wschodniej i 30-lecia 
rewolucji islamskiej 
w Iranie, grupa Slavs and 
Tatars przygotowała mate-
riał pt. 79.89.09, który uka-
zał się w magazynie „032c”. 
Artystom udało się wów-
czas dostrzec zaskakujące 
podobieństwo pomiędzy 
wydarzeniami, które na 
pierwszy rzut oka wydawały 

25 K. Nowak, Kebabistan. Rzecz o polskim daniu narodowym, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 
Warszawa 2020, s. 5–6.

26 Slavs and Tatars. Mouth to Mouth…, s. 26–27.

Fot. 3. Slavs and Tatars, Kitab kebab 
(Kapuścinski–Orbeliani) (2012). Źródło: Slavs 

and Tatars. Mouth to Mouth…, s. 26.
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się być zupełnie od siebie odmienne. „Solidarność”, w przeciwieństwie 
do ruchu społecznego skupionego wokół ajatollaha Chomeiniego, oba-
liła władzę w sposób bezkrwawy, na drodze porozumień starego reżimu 
z demokratyczną opozycją. Zmiana polityczna, która zaszła w dawnych 
demoludach była ponadto zorientowana na modernizację wzorowaną 
na Zachodzie, a nie na szukanie powrotu do korzeni27.

Materiał opublikowany w magazynie „032c” okazał się na tyle inspi-
rujący, że w roku 2011 ukazał się jako broszura, a następnie stał pod-
stawą do realizacji cyklu wystaw i książki, które znalazły się w dużym 
projekcie Friendship of Nations. Jest on o tyle ciekawy, że zestawia 
ze sobą rzeczywistość irańską i polską, połączone symboliką roku 
1989. Wydarzenia w obu krajach miały dalekosiężne konsekwencje, 
ponieważ zbiegły się w czasie ze zmianami w światowej geopolityce 
pod koniec XX wieku: Okrągły Stół zwiastował triumf demokratyzacji 
w Europie Środkowej i otwarcie procesów integracyjnych w UE, nato-
miast rewolucja w Iranie w znaczący sposób przyczyniła się do ide-
ologizacji religii i powstania politycznego islamu28. 

Nazwa tego projektu nawiązuje do starej radzieckiej koncepcji 
„drużby narodów”, która opowiadała się za zasadą harmonii i współ-
pracy między narodami na drodze do rozwoju socjalistycznego. 
Slavs and Tatars – co może szokować – postanowili ją przypomnieć, 
aby docenić w ten sposób idealistyczne przesłanie tej internacjona-
listycznej utopii. „Drużba narodów” symbolizowała poczucie wspól-
noty komunistycznej, a zarazem odrzucała ksenofobię, której prze-
jawy ujawniły się z całą mocą wraz z upadkiem Związku Radzieckiego 
pod koniec lat 80. minionego stulecia. Dla artystów z grupy Slavs and 
Tatars idea ta jest jednak „wiecznie żywa”, bo choć historycznie wią-
zała się z dziedzictwem poprzedniej epoki, to obecnie może być przy-
datna do podkreślania znaczenia ummy wiernych w Iranie29.

Członkowie Slavs and Tatars trafnie dostrzegają, że w Polsce – 
tak jak w Iranie – miało miejsce przenikanie się wiary i przekonań 
politycznych. Przykładem może być powstały w okresie kontrre-
formacji i wojen z Turcją Osmańską mit przedmurza chrześcijań-
stwa, podobny do syndromu oblężonej twierdzy, który mogą odczu-
wać szyici jako mniejszość wśród muzułmanów. Religijność polską 
cechowało ponadto duże znaczenie ludowego katolicyzmu. Uwagę 

27 Slavs and Tatars, Friendship of Nations: Polish Shi’ite Showbiz, Book Works, Sharjah Art 
Foundation, London 2013, s. 69–113.

28 Slavs and Tatars, Friendship of Nations…, s. 5–16.
29 Slavs and Tatars, Friendship of Nations…, s. 17–23.



9494 I. Artykuły i rozprawy94
artystów zwróciły zwłaszcza odprawiane w Polsce w okresie wielka-
nocnym misteria pasyjne, których symbolika jest bardzo podobna 
do rytuału tazziji w szyickim islamie. Ceremonia, w której czci się 
pamięć imama Husajna (syna kalifa Alego) poległego podczas bitwy 
pod Karbalą w roku 680, posiada nie tylko zbliżoną formę, lecz także 
została włączona do oficjalnych praktyk religijnych poprzez powią-
zanie jej ze świętem Aszury30. Istniejące zależności pomiędzy religią 
i polityką uwidaczniały się także w początkowym okresie procesu 
zmiany politycznej w Polsce i Iranie. Ajatollah Chomieini, zwłaszcza 
na pierwszym etapie rewolucji islamskiej, potrafił mobilizować i jed-
noczyć masy wokół wspólnych wartości. W Polsce natomiast ruch 
„Solidarności” mógł liczyć na wsparcie Kościoła katolickiego, którego 
fundamentem była charyzmatyczna postać papieża Jana Pawła II. 

Projekt Friendship of Nations charakteryzuje duże zacięcie eduka-
cyjne i popularyzatorskie. Grupa Slavs and Tatars postanowiła bowiem 
w syntetyczny sposób ukazać nieoczywiste, a trwające przez kilkaset 
lat powiązania Polski i Iranu, które istniały na płaszczyźnie styku reli-
gii, kultury i polityki. W książce, która towarzyszy temu cyklowi arty-
stycznemu, wiele miejsca poświęcono przypomnieniu często zapo-
mnianych faktów. Autorzy przybliżają zatem czytelnikom istotę sar-
matyzmu, wskazując na obecność orientalnych inspiracji w modzie 
szlacheckiej (np. pasów kontuszowych) i uzbrojeniu doby staropol-
skiej (m.in. w oznakach godności wojskowych, broni białej, rzędach 
końskich). Polska była zatem nie tylko przedmurzem chrześcijań-
stwa, ale także łącznikiem Wschodu z Zachodem31. W przedrozbioro-
wej Rzeczpospolitej istniał duży popyt na towary wschodnie (szcze-
gólnie pożądane były kobierce), który stymulował ożywione kontakty 
handlowe z Persją i Turcją. Członkowie Slavs and Tatars podkreślają, 
że dzięki mniejszościom, takim jak Tatarzy, Karaimi i Ormianie, kon-
takty te mogły być z powodzeniem intensyfikowane. Wykorzystywano 
przy tym znajomość języków wschodnich, talent kupiecki i dyploma-
tyczny oraz zdolności rzemieślnicze (m.in. złotnictwo i jubilerstwo)32. 

30 Slavs and Tatars, Friendship of Nations…, s. 115–127.
31 Slavs and Tatars, Friendship of Nations..., s. 25–43.
32 Szerzej o orientalnych wpływach w sztuce polskiej m.in. [w:] T. Mańkowski, Orient 

w polskiej kulturze artystycznej, Ossolineum, Wrocław–Kraków 1959; Orient i orientalizm 
w sztuce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kraków, grudzień 1983, red. E. 
Karwowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986; Orient w sztuce polskiej, 
red. B. Biedrońska-Słotowa, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1992; Orient w kulturze 
polskiej. Materiały z sesji jubileuszowej z okazji 25-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, 
Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2000.
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Persja nigdy nie była wrogiem Polski, a wręcz przeciwnie – przy-
chylnie patrzyła na Rzeczpospolitą, zwłaszcza w okresie konfliktów 
z Turcją Osmańską, z którą rywalizowali Safawidzi. Znakiem przy-
jaźni polsko-irańskiej było przyjęcie w roku 1942 ponad stu tysięcy 
polskich uchodźców (żołnierzy i cywilów), którzy znaleźli schronie-
nie w Iranie po opuszczeniu radzieckich obozów pracy na Syberii 
i w Kazachstanie, a następnie udali się na Zachód33. 

Obecność tych historycznych doświadczeń skłoniła członków Slavs 
and Tatars do podkreślenia więzi łączących Polskę i Iran w instala-

cjach artystycznych. Wśród 
nich znalazło się wiele hafto-
wanych tkanin, co stanowić 
ma zapewne nawiązanie do 
tradycji tworzenia perskich 
kobierców, jak i przemy-
słu włókienniczego, będą-
cego do niedawna podstawą 
przemysłu lekkiego w Polsce 
(m.in. w Łodzi i Bielsku-
Białej). Bardzo interesujący 
jest zwłaszcza sztandar pt. 
Lahestan Nesfeh Jahan (2011), 
którego nazwa jest gra słowną, 
odwołującą się do popular-
nego określenia irańskiego 
miasta Isfahan. W przysłowiu 
„Esfahan Nesfeh Jahan”, ozna-
czającym „Isfahan, połowa 
świata”, podkreśla się zna-
czenie dawnej stolicy impe-
rium perskiego. Miejscowość 
ta znana jest jednak także 
jako „miasto polskich dzieci” 
ze względu na pomoc jaką 
w trakcie II wojny światowej 
obdarzono małych uciekinie-
rów ze Związku Radzieckiego. 
W tkaninie przygotowanej 

33 Slavs and Tatars, Friendship of Nations..., s. 55–67. Por. także: J. Wróbel, Uchodźcy polscy ze 
Związku Sowieckiego 1942–1950, Instytut Pamięci Narodowej, Łódź 2003, s. 12–93. 

Fot. 4. Slavs and Tatars, Lahestan Nesfeh 
Jahan (2011). Źródło: https://www.slavsand-

tatars.com/cycles/friendship-of-nations/
friendship-of-nations [dostęp: 22.09.2020].
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przez grupę Slavs and Tatars w miejsce Isfahanu został umieszczony 
„Lahestan”, czyli Polska. Tkanina przedstawia dwie wyciągnięte ręce 
w geście powitania oraz ornament roślinny, który stanowi nawiązanie 
do wzorów znanych z polskiego haftu34. 

Z kolei na płótnie 
zatytułowanym Simorgh 
Solidarność (2011) przed-
stawiony został mityczny 
perski ptak, który jest sym-
bolem sufickiego misty-
cyzmu i oznacza między-
ludzką solidarność. To kolo-
rowe stworzenie zostało 
przez artystów ze Slavs and 
Tatars powiązane ze zna-
kiem graficznym antyko-
munistycznej Solidarności 
Walczącej (litery „SW” uło-
żone w charakterystyczny 
znak kotwicy). Idea solidar-
ności w ten sposób ukon-
kretniła się i nabrała cech 
politycznych35.

Bardzo interesująca jest 
także tkanina pt. In the Name 
of God (2013), która wprost 
nawiązuje do historycznego 
sztandaru powstańców 
listopadowych z manife-
stacji ku czci dekabrystów 
w Warszawie w roku 1831. 
Na oryginalnym płótnie 
znalazło się motto przypisy-
wane Joachimowi Lelewelowi: „W imię Boga za Naszą i Waszą Wolność”, 
zapisane w języku polskim, a na odwrocie po rosyjsku. Hasło to zostało 
przejęte przez narody walczące o samostanowienie, natomiast przez 
władze komunistyczne w Polsce pozbawione „Boga” i skrócone do 

34 http://rastergallery.com/prace/lahestan-nesfeh-jahan/ [dostęp: 20.09.2020].
35 http://rastergallery.com/prace/inrising/ [dostęp: 20.09.2020].

Fot. 5. Slavs and Tatars, Simorgh Solidarność 
(2011). Źródło: https://www.slavsandtatars.

com/cycles/friendship-of-nations/friendship-
-of-nations [dostęp: 22.09.2020].
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formy „Za wolność Waszą i Naszą”. W przypadku dzieła zrealizowa-
nego przez grupę Slavs and Tatars sztandar jest jednostronny. Hasło 
w języku rosyjskim zostało umieszczone nad polskim, dodano też język 
perski. Krok ten podyktowany był chęcią nadania temu przekazowi 
bardziej uniwersalnego charakteru, a zarazem wyraźnego nawiązania 
do sytuacji politycznej w Iranie36.

Będącą w centrum zainteresowania kolektywu Slavs and 
Tatars rozległą przestrzeń Eurazji charakteryzowało trudne 
do wyobrażenia w zachodniej części Europy połączenie reli-
gii i ideologii. Szczególnie mocno prawidłowość ta była odczu-
wana w Środkowej Azji, gdzie islam współistniał z komu- 
nizmem. Obydwa systemy aksjonormatywne były odrzucane przez 
liberalny Zachód jako antynowoczesne, jednakże na peryferiach 
dawnego Związku Radzieckiego religię bardzo wiele łączyło z ide-
ologią. Zarówno islam, jak i komunizm kładły duży nacisk na wspól-
notowość; były idealistyczne i aspirowały do osiągnięcia podobnego 

celu – hegemoni-
stycznej pozycji 
i globalnej potęgi. 
Po upadku Związku 
Radzieckiego, w no- 
wo powstałych pań- 
stwach regionu, 
utrzymanych zos- 
tało wiele ele-
mentów dawnego 
ładu politycznego, 
a przede wszystkim 
autorytarny sposób 
sprawowania wła-
dzy. Współistnienie 
komunizmu i isla- 
mu widoczne jest  
także we Wschod- 
nim Turkiestanie, 
czyli chińskim re- 
gionie Xinjiang.  Jest  
to jedyna część Środ- 

36 Slavs and Tatars. Mouth to Mouth…, s. 71.

Fot. 6. Slavs and Tatars, In the Name of God (2013). 
Źródło: https://www.slavsandtatars.com/cycles/

friendship-of-nations/in-the-name-of-god 
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kowej Azji, która historycznie znajdowała się pod rządami Chin, 
a nie Rosji. W Turkiestanie, pomimo przyznanej przez Pekin auto-
nomii, religia muzułmańska poddawana jest permanentnej kontroli. 
Jest to forma represji wobec ruchu narodowego Ujgurów, która ma 
osłabić ich aspiracje niepodległościowe37. 

W tym kontekście, skupiwszy się na tureckich ludach Środkowej 
Azji, kolektyw Slavs and Tatars przygotował kolejny duży projekt 
pt. Not Moscow Not Mecca. Jego nazwa krytycznie nawiązuje do 
stalinowskiego hasła „Do Moskwy, a nie do Mekki”, wskazując nie 
tylko na fiasko radzieckiej polityki w tym regionie, lecz także na 
niemożność prostego utożsamiania Środkowej Azji z kulturą arab-
ską. W składających na niego instalacjach artystycznych uwypu-
klone zostały kolorowe lokalne owoce (m.in. arbuzy, pigwy, morele, 
morwy, persymony, figi) wraz z ich kontekstem kulturowym, mitami 
i legendami. W większości przypadków owoce kojarzą się z egzo-
tyką, luksusem i słodyczą, czyli pożądanymi cechami. Oczywiście 
w kulturze obecne są także archetypy negatywne, takie jak „zatruty” 
czy „zakazany owoc”. W tym wypadku grupa Slavs and Tatars pró-
buje jednak stworzyć przeciwwagę dla wyobrażeń o Środkowej Azji, 
pokutujących w świadomości ludzi Zachodu, które wiążą się przede 
wszystkim z biedą i wojną38. Bogactwo tego regionu jest jednak 
często głęboko ukryte, co artyści zaprezentowali w pracy pt. Nose 
to Nose (2012). Instalacja przedstawia ruinę domu o szarych i odra-
panych ścianach, będącą znakiem doświadczenia przez trudną 
historię. Przez dziurę po wybitym oknie widać wnętrze domu, które 
zaskakuje obecnością stołu i leżącymi na nim, przykuwającymi 
wzrok feerią kolorów, owocami. Symptomatyczna jest obecność 
arbuzów, których barwa odnosić się może do dzisiejszej specyfiki 
tego obszaru – na zewnątrz zielone (jak islam), ale wewnątrz czer-
wone (nadal obecne relikty komunizmu). Na stole stoi globus przed-
stawiający pigwę zamiast kuli ziemskiej. Owoc ten jest symbolem 
piękna, a ponadto homonimem słowa „świat” po arabsku i turecku 
(Dunjas, Donyas, Dinias, 2012)39. 

37 Slavs and Tatars. Not Moscow Not Mecca, Secession, Revolver Publishing, Wien-Berlin 2012, 
s. 23–72.

38 Slavs and Tatars. Not Moscow Not Mecca…, s. 73–104.
39 http://rastergallery.com/prace/pigwa/ [dostęp: 20.09.2020].
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Fot. 7. Slavs and Tatars, Nose to Nose (2012).  
Źródło: Slavs and Tatars. Mouth to Mouth…, s. 101.

W kolejnym dużym projekcie zatytułowanym Pickle Politics grupa 
Slavs and Tatars sięgnęła natomiast do obecnej powszechnie na 
Wschodzie tradycji wykorzystywania fermentacji do konserwowa-
nia żywności. W przypadku tureckich ludów z Azji Środkowej proces 
ten służy do produkcji kumysu z kobylego mleka, natomiast wśród 
Słowian popularny jest zwyczaj przygotowywania domowych prze-
tworów. Przywołanie tej typowo wschodniej ludowej tradycji pozwala 
złamać zasadę świeże – zepsute. Swojskie kiszone ogórki, dzięki swej 
ponadczasowości, stały się dla członków kolektywu impulsem wyzwa-
lającym krytyczne rozważania wobec obecności wszelkich przejawów 
binarnej opozycji my–oni w sferze publicznej. Idąc tym tropem grupa 
Slavs and Tatars przypomniała satyryczną twórczość wileńskiego 
Towarzystwa Szubrawców, jako przeciwwagę dla bogoojczyźnianego 
idealizmu romantyków. Ironia miała w tym wypadku stać się swoistym 
antidotum wobec patosu polskiej kultury narodowej, w której jedno-
znacznie oceniano co jest dobre, a co złe40. Ogórki, do których nawią-
zuje nazwa projektu Pickle Politics, są bardzo wszechstronnym nośni-
kiem metafor. Symbolizują bowiem antynowoczesny opór wobec 

40 http://rastergallery.com/wystawy/towarzystwo-szubrawcow/ [dostęp: 20.09.2020].
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zestandaryzowanej, sterylnie czystej, przemysłowej produkcji żywno-
ści w Unii Europejskiej. Ogórki wzbudzają także jednoznaczne sko-
jarzenia swym fallicznym 
kształtem. Dla Słowian 
z kolei kiszony sok jest 
doskonałym lekarstwem 
na kaca. Członkowie Slavs 
and Tatars dostrzegają, że 
ogórek może być ponadto 
bodźcem wyzwalającym 
procesy pamięci. Warzywo 
to posłużyło bowiem arty-
stom do przypomnie-
nia ogrodów, które na 
Wileńszczyźnie zakładali 
przybyli z Krymu przed-
stawiciele społeczności 
karaimskiej. Mniejszość 
tę upamiętnia grafika 
pt. Ogórek trocki (2016), 
przedstawiająca tę znaną 
odmianę rośliny owiniętą 
w pergamin. Przypomina 
ona zwój Tory przechowy-
wany w Aron ha Kodesz 
(rodał), co stanowić miało 
nawiązanie do religii 
Karaimów41. 

polscy tatarzy w twórczości Slavs and tatars

Grupa Slavs and Tatars w swojej działalności twórczej skupiła uwagę 
na swoistościach kulturowych Eurazji. Zainteresowaniem arty-
stów cieszą się zarówno obszary odległe (projekty skupione m.in. 
na Iranie i Środkowej Azji), jak również całkiem bliskie (m.in. liczne 
wątki polskie czy projekt poświęcony Niemcom). W kilku cyklach 
(m.in. Friendship of Nations, Language Arts, Pickle Politics) udało się 

41 Slavs and Tatars. Mouth to Mouth…, s. 209–226.

Fot. 8. Slavs and Tatars, Ogórek trocki (2016). 
Źródło: https://www.slavsandtatars.com/prin-

ted-matter/editions/ogorek-trocki/related 
[dostęp: 22.09.2020].
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im również poświęcić wiele uwagi szeroko rozumianej problematyce 
słowiańskiej. Mając na względzie fakt, że drugi człon nazwy kolek-
tywu został ukierunkowany na Tatarów, można byłoby oczekiwać od 
twórców równie wnikliwego zainteresowania się obecnością nie-
licznych przecież elementów kultury Orientu w Europie Środkowo-
Wschodniej. Niestety – poza dedykowanym Karaimom Ogórkiem troc-
kim – polskim Tatarom, którzy stanowią przecież najdalej na zachód 
wysuniętą część osadnictwa wywodzącego się w prostej linii od złoto-
ordyńskich wojowników i koczowników Wielkiego Stepu, bezpośred-
nio poświęcony został, jak dotąd, tylko jeden projekt. Była to inicjatywa 
artystyczna pt. Idź na Wschód! (2009). Zastanawiający brak głębszego 
zainteresowania polskimi Tatarami być może wynika z faktu potrak-
towania etnosu znajdującego się w drugim członie nazwy kolektywu 
jako szerokiej kategorii pojęciowej, do której włączono wszystkie 
ludy turkijsko-mongolskie z koczowniczą przeszłością i pamięcią 
Wielkiego Stepu.

Inicjatywa artystyczna pt. Idź na Wschód! została pomyślana jako 
performans, który powstał w ramach cyklu Régions d’être, przygoto-
wany z myślą o organizowanym w Warszawie festiwalu Wola Art42. 
Projekt ten polegał na zorganizowaniu jednodniowego wyjazdu do 
Bohonik i Kruszynian, po to, aby mieszkańcy Warszawy mogli zoba-
czyć nietypową, świadczącą o przenikaniu kultur, architekturę drew-
nianych meczetów, a także poznać tatarski model religijności muzuł-
mańskiej oraz historię osadnictwa i zwyczaje polskich Tatarów. Tym, 
co przekonało artystów do zainteresowania się rdzennymi polskimi 
muzułmanami, było oparte na paradygmacie wielokulturowości rozu-
mienie polskiej tożsamości, dalekie od nacjonalistycznych uprzedzeń 
(w stylu sloganu „Polska dla Polaków”). Członkowie Slavs and Tatars 
żywili przekonanie o konieczności promowania lokalnego przy-
kładu tatarskiej religijności jako „idealnego” islamu, który mógłby 
stanowić wzór procesu integracji dla imigranckich społeczności na 
Zachodnie. Model ten, korespondujący z założeniami postępowych 
nurtów modernizacyjnych w świecie muzułmańskim (np. koncep-
cją tzw. euroislamu Tariqa Ramadana43), zakładał dopasowanie reli-
gii do europejskiego dorobku cywilizacyjnego. Preferowany miał być 
zatem islam postępowy, pluralistyczny, otwarty, umiarkowany, a także 

42 Festiwal Wola Art był doroczną imprezą tematyczną, która popularyzowała sztukę 
współczesną, organizowaną w latach 2007–2010, przez warszawski Urząd Dzielnicy Wola. 

43 Por. M. Widy-Behiesse, Tożsamość europejskich muzułmanów w myśli Tariqa Ramadana, 
Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2012, s. 173–179.
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w równy sposób kształtujący relacje pomiędzy mężczyznami i kobie-
tami. Tacy właśnie są polscy Tatarzy, ponieważ w udany sposób łączą 
religijność z własnymi tradycjami, patriotyzmem oraz wymogami 
życia w nowoczesnym społeczeństwie. Kolektyw Slavs and Tatars 
dostrzegł ponadto, że dzięki Tatarom w słowiańskiej kulturze od 
dawna obecny jest orientalny pierwiastek, wzbogacający ją o tradycje 
etniczne i wartości muzułmańskiego Wschodu44. 

Zorganizowany wyjazd na Podlasie promował plakat, który zapre-
zentowano m.in. w formie billboardu na warszawskiej Woli. Centralną 
postacią materiałów wizualnych, przygotowanych w związku 
z projektem Idź na Wschód!, był Charles Bronson (1921–2003). 
Zaskakujący był przy tym fakt, że amerykański aktor, którego kre-
acje stały się ikonami kultury popularnej, został na plakacie przed-
stawiony jako „Karol Buczyński”45. Bronson, nieodłącznie kojarzący 
się z hollywoodzkimi westernami, urodził się w katolickiej rodzi-
nie pochodzącej z Litwy, mającej prawdopodobnie korzenie tatar-
skie46. Fakt pochodzenia wyszedł na jaw, kiedy to aktor zmuszony był 
w jednym z wywiadów tłumaczyć się ze swojej charakterystycznej 
fizjonomii, często błędnie utożsamianej z Meksykanami lub rdzen-
nymi Amerykanami. Na plakacie zaprojektowanym przez członków 
grupy Slavs and Tatars znalazł się kadr z filmu Breakout (reż. Tom 
Gries, USA 1975)47, w którym aktor zagrał główną rolę. W tle billbo-
ardu umieszczono natomiast reprodukcję rysunku Józefa Brandta 
pt. Jeździec Tatarski, przedstawiającą ułana tatarskiego z chorągwi 
jazdy lekkiej wojsk Rzeczypospolitej z charakterystycznym buń-
czukiem w ręku48. Szkic ten stanowił najprawdopodobniej wprawkę 
przed namalowaniem obrazu Lisowczyk (J. Brandt, ok. 1885, wła-
sność Muzeum Okręgowego w Toruniu). Warstwę wizualną plakatu 
uzupełniają ponadto trzy ikony: mimbar z meczetu w Bohonikach, 

44 Slavs and Tatars. Mouth to Mouth…, s. 19.
45 Spolszczenie imienia i nazwiska Charlesa Bronsona może budzić zdziwienie, ponieważ aktor 

nigdy nie używał formy „Buczyński”, co więcej nie znał języka polskiego. W początkowym 
okresie życia aktor używał wprawdzie nazwiska „Buchinsky”, ale było ono zanglicyzowanym 
rodowym nazwiskiem ojca, które w pierwotnej litewskiej postaci brzmiało „Bučinskis”. 

46 Por. https://history.info/on-this-day/1921-tatar-origin-of-the-famous-charles-bronson/; 
https://lithuaniatribune.com/global-stars-and-famous-personalities-that-you-never-knew-
were-lithuanian/ [dostęp: 23.07.2020].

47 Amerykański film pt. Breakout w Polsce jest znany jako Brawurowe porwanie lub Ucieczka 
z otchłani.

48 Reprodukcja tego rysunku stanowi stały element graficzny okładki „Rocznika Tatarów 
Polskich” seria 2.
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sylwetka tegoż meczetu 
(ujęta od południowego 
zachodu z widoczną 
wnęką mihrabu), turecki 
pulpit pod Koran (arab. 
rahla) – dar kardynała 
Henryka Gulbinowicza. 
Na posterze znalazło się 
także hasło projektu Idź 
na Wschód!, uzupełnione 
o frazę „do polskiego 
Tatarstanu”, która miała 
zachęcać do udziału 
w tym przedsięwzię-
ciu poprzez wzbudze-
nie orientalnych skoja-
rzeń. Drobnym drukiem 
umieszczono informację 
wskazującą, że szczegó-
łowy program wycieczki 
został udostępniony na 
stronie internetowej49. 
Tam też była możliwość 
wypełnienia formularza 
zgłoszeniowego50.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku omówionych wcześniej 
inicjatyw artystycznych, w projekcie Idź na Wschód! członkowie Slavs 
and Tatars położyli nacisk przede wszystkim na aktywizację społeczną 
i edukację, a nie na tworzenie materialnego dorobku wizualnego. 
Oczywiście promowanie polskiej tatarszczyzny należy uznać za czyn 
ważny i godny pochwały. Budowaniu pozytywnych skojarzeń towarzy-
szy jednak dość stereotypowa symbolika i wyolbrzymione porówna-
nia: amerykański kowboj przedstawiany jest jako tatarski wojownik; 
Tatarstan zrównany z Podlasiem. Hiperbole te znajdują uzasadnie-
nie w tym sensie, że tatarski projekt kolektywu miał na celu przede 
wszystkim popularyzację tej grupy etnicznej i wyznaniowej. Ma to 
oczywiście pozytywny wpływ na kształtowanie wizerunku wspólnoty 

49 http://tatarskimszlakiem.pl [strona niedostępna w zasobach sieci].
50 Slavs and Tatars. Mouth to Mouth…, s. 19.

Fot. 9. Slavs and Tatars, Idź na Wschód! (2009). 
Źródło: https://www.slavsandtatars.com/cyc-

les/regions-d-etre/idz-na-wschod [dostęp: 
22.09.2020].
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oraz redukowanie procesów wykluczenia, które wpływają na zaistnie-
nie statusu mniejszościowego. Tego typu działania mogą prowadzić – 
i co więcej od wielu lat z sukcesem prowadzą – sami Tatarzy. 

Fot. 10. Slavs and Tatars, Billboard Idź na Wschód! (2009) na warszawskiej Woli. 
Źródło: https://www.slavsandtatars.com/cycles/regions-d-etre/idz-na-wschod 

[dostęp: 22.09.2020].

Po akcji Idź na Wschód! nie pozostał niestety żaden materialny 
ślad, ponieważ po zakończeniu festiwalu Wola Art zniknął zarówno 
billboard, jak i strona internetowa przedsięwzięcia. Pomimo świado-
mości tego, że żyjemy w czasach postmodernistycznej efemeryczno-
ści, to – z punktu widzenia polskiego tatarofila – może być odczuwany 
pewien niedosyt, spowodowany jednorazowością tego performatyw-
nego zaangażowania. Oczekiwania wobec artystów są tym większe, 
że kolektyw w swojej nazwie bezpośredniego nawiązuje przecież 
do Tatarów i Słowian. Trudno wyobrazić sobie ściślejsze relacje sło-
wiańsko-tatarskie niż te, z którymi mamy do czynienia na ziemiach 
dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego – w Polsce czy na Białorusi. 
Pozostaje więc mieć nadzieję, że po pierwszym tatarskim projekcie 
powstaną następne. Być może pozostanie po nich bardziej trwały, 
materialny ślad. Życzylibyśmy sobie kolejnych twórczych działań, 
nie tylko aktywizujących, lecz także prowokujących wspólnotę do 
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dyskusji i zmuszających do refleksji, choćby nad perspektywami i jej 
dalszym trwaniem. Sztuka współczesna powinna przekraczać granice 
poznania, więc nawet krytyczne spojrzenie artystów – osób z zewnątrz 
świata tatarskiego – może być dla społeczności ożywczym impulsem.

zakończenie

Grupa Slavs and Tatars, choć działa dopiero od kilkunastu lat, jest 
niewątpliwie fenomenem, który zdecydowanie wykracza poza ramy 
świata artystycznego i zasługuje na bliższą uwagę. Na taki stan rzeczy 
wpłynęło kilka elementów. Po pierwsze, jest to najmocniej osadzona 
pomiędzy Wschodem i Zachodem inicjatywa artystyczna, która czer-
pie inspiracje z obu tych tradycji. Po drugie, członkowie Slavs and 
Tatars udanie identyfikują i interpretują charakterystyczne motywy 
i wątki obecne w kulturze narodów, grup wyznaniowych i językowych 
w Eurazji (m.in. charakterystyczne głoski w językach słowiańskich 
i semickich, postać Mułły Nasreddina, symbolika owoców i kiszonych 
warzyw). Po trzecie, w swoim bogatym dorobku łączą wiele różnorod-
nych form przekazu artystycznego. Po czwarte, twórczość tę cechuje 
znaczny poziom zaangażowania społecznego, który wykracza poza 
ramy wąsko rozumianej działalności artystycznej. Grupa doskonale 
wpisuje się w nowoczesne trendy obecne w sztuce konceptualnej, 
aktywnie łącząc pracę twórczą z przekazem intelektualnym oraz 
bagażem ideologicznym. Członkowie Slavs and Tatars prezentując 
swoją, opartą na paradygmacie wielokulturowości, wizję świata, nie 
są neutralni światopoglądowo. Własne poszukiwania oraz próby kry-
tycznej interpretacji rzeczywistości realizowane są w duchu teorii 
orientalizmu Edwarda Saida51, a zatem w opozycji do nurtu orientali-
zującego w sztuce52. 

51 Teoria orientalizmu Edwarda Saida zakłada, że świat Zachodu, począwszy od XIX w., 
w sposób stereotypowy postrzega Orient, a zwłaszcza Arabów i islam. Wyobrażenie Wschodu 
opiera się na kilku domniemanych założeniach: 1) rozpasanej seksualności (mit haremu); 
2) dzikości i agresji (mity Saladyna i Mongołów); 3) feudalnego zacofania społeczno-
gospodarczego; 4) bigoterii i fanatyzmu religijnego (tradycjonalizm), 5) zamiłowania do 
przepychu (ostentacyjnego konsumpcjonizmu). Ten negatywny wizerunek Orientu był 
masowo wykorzystywany do propagowania tezy o niższości kulturowej ludzi Wschodu, 
posłużył do uzasadnienia podjęcia „misji cywilizacyjnej”, służącej realizacji imperialnych 
celów Zachodu, których skutkiem była polityczna i gospodarcza kolonizacja Afryki i Azji. E. 
Said, Orientalizm, Zysk i S-ka, Poznań 2005, s. 316–354; İ. Cemil Schick, Seksualność Orientu. 
Przestrzeń i Eros, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012, s. 209–261. 

52 Nurt orientalizujący w sztuce europejskiej, obecny już w renesansie, rozwinięty w XIX 
i I poł. XX w., był konsekwencją swoistej mody na przepych, egzotykę, erotykę i mistycyzm, 
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Warto przy tym podkreślić, że idee zawarte w manifestach progra-

mowych Slavs and Tatars o wiele mocniej oddziałują na odbiorcę niż 
walory instalacji artystycznych. Stosunek do działalności kolektywu 
budowany jest głównie poprzez wydawane przez niego publikacje, 
które są swoistymi manifestami, określającymi ich sposób patrze-
nia na świat. Konceptualna twórczość grupy, podobnie jak w przy-
padku większości współczesnych artystów, nie jest łatwa w odbiorze 
i wymaga od widza pogłębionej refleksji. Dzieje się tak, ponieważ – 
w tym przypadku – trudno mówić o działaniach ukierunkowanych 
na wrażenia estetyczne, nie taki bowiem cel przyświecał artystom. 
Sztuka prezentowana przez Slavs and Tatars broni się swoimi walo-
rami poznawczymi i nie pozostawia widza obojętnym. Nie można 
przecież zapominać o tym, że członkowie kolektywu potrafią zaska-
kiwać. Artyści stale odkrywają nowe skojarzenia, które pobudzają do 
wysiłku intelektualnego, a także – last but not least – bawią swoją ciętą 
ironią. 

Michał Łyszczarz

stanowiąc wynik pasji podróżniczych, głownie upodobania epoki romantyzmu do 
wschodniego stylu życia. Na Zachodzie ukierunkowany na region Magrebu i arabski Bliski 
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imaginations of the east in the artistic work of the Slavs and 

tatars collective

keywords: Slavs and Tatars, Modern Art, Conceptual Art, relations 
between the East and the West, Oriental Culture, Islam, Polish Tatars.

Abstract: The presented article is devoted to the group Slavs and 
Tatars, founded in 2006. This group is one of the most significant and 
award-winning artistic initiatives, which is presented in the best gal-
leries in the world. The duo of Polish-Iranian artists are interested in 
the cultural diversity of the space on the border of civilization between 
the East and the West. The main part of the article is an overview of 
the origins of the creation, leading ideas and artistic activity of the 
Slavs and Tatars collective. However, this analysis is not exhaustive, 
as it concerns only selected projects – those that most fully address 
issues related to the cultural specificity of Eurasia, relations between 
the East and the West and references to Slavicness and Polishness. 
The article ends with a more detailed issue, namely the problem of 
the presence of Polish Tatars in the work of Slavs and Tatars.
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ii. tAtArzy W eurOpie WSchODNieJ

Azize Ablajewa

prOceSy mięDzykuLturOWe W zWierciADLe 
ANtrOpONimii

Jak wiadomo główną cechą identyfikacyjną każdej grupy etnicz-
nej jest język. Jego rozwój wiąże się bez wątpienia ze zmianami, 
jakie zachodzą w duchowej i materialnej sferze danej społeczno-
ści. Język nie tylko odzwierciedla ludzkie doświadczenie, ale także 
na nie wpływa, gdyż wraz z jego przyswajaniem ludzie przyswajają 
własną kulturę – pojęcia moralno-obyczajowe, pewne reguły ety-
kiety mowy itp. Jednym z przejawów kultury narodowej są nazwy 
własne.

Półwysep Krymski zawsze wyróżniał się oryginalnością, bez 
względu na zachodzące tam zmiany i wydarzenia. Zagadkowy magne-
tyzm, ustanowiony przez samą naturę,przyczynił się do powstania 
wieloetnicznej społeczności, narodzin nowych wspólnot etnicznych, 
modyfikacji istniejących. Żadna z grup etnicznych nie znajdowała się 
w izolacji. Każdy etnos, który osiadł na półwyspie, wnosił sobie swoiste 
cechy do krymskiego tygla społecznego i kulturowego. Zrozumiałe, że 
nie mogło to nie wpłynąć na antroponimię mieszkańców Półwyspu 
Krymskiego. W wyniku wielowiekowych kontaktów ludzi różnych 
kultur nazwy przenoszone były na duże odległości, wnikały w języki 
innych kultur, stawały się międzynarodowymi, a jednocześnie cią-
gle pozostawały narodowe. W krymskiej wieloetnicznej społeczności 
ciężko było dać sobie radę bez zrozumiałego i akceptowalnego przez 
wszystkich środka komunikacji, którym w drugiej połowie XIX wieku 
stał się język rosyjski. Historia rozwoju społeczeństwa udowodniła, że 
procesy komunikacyjne rozwijają się w oparciu o język największej 
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społeczności etnicznej. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że język rosyj-
ski pełnił i nadal pełni funkcje języka komunikacji międzykulturo-
wej w przestrzeni posowieckiej, zrozumiałym staje się jego domi-
nująca rola w tychże procesach. Wpływ języka rosyjskiego na języki 
narodowe, które występują na całym Krymie, przejawia się także 
w antroponimii.

Rozważmy metody i zasady kształtowania osobistych nazw wła-
snych w środowisku młodzieżowym w aspekcie komunikacji mię-
dzykulturowej. Zacznijmy od mian hipokorystycznych (zdrobnień). 
Dla wielu języków, będących rodzimymi dla różnych grup narodo-
wościowych na Krymie, formy takie nie są typowe (na przykład dla 
turkijskich). Pojawiły się jednak pod wpływem języka rosyjskiego. 
Przykładowo, przy pomocy formantów pochodzenia rosyjskiego: -ka, 
-szka (-czka), -szeczka, -sza – tworzą się nowe warianty fonetyczne 
krymskich imion żeńskich: Alika (od Aliye), urijeszka (od Uriye), 
eminiesza (od Emine). Poprzez skrócenie powstają np. formy: Sewa 
(od Sevila), ela, elza (od Elzara) itp. Warianty imion męskich kon-
struowane są przez dodanie formantów -k, -czik, -sza oraz skrócenia: 
rustiomczik, rustik, rus (od Rüstem) itd.

Aby zastąpić niekiedy trudną dla rosyjskojęzycznej popula-
cji wymowę imion, powstają formy, które powtarzające zdrobnie-
nia rosyjskie o podobnym brzmieniu: Nadia (od Наджие) [Nadżije, 
Naciye], katia (od Хатидже) [Chadidża, Hatice], Dima (od Dilaver), 
Ania (od Anife). 

 W żargonie młodzieżowym imiona krymskotatarskie, a także 
rosyjskie, mogą mieć formy wiążące się z europejskimi i amerykań-
skimi: emma, em (od Emine), elwis (od Elviz), erik (od Ernest), Sem 
(od Selim) i inne. W środowisku młodzieżowym, podczas komunika-
cji osobistej, często używa się też wariantów tworzonych na zasadzie 
gry dźwiękowej: ziuzia, ziuzik, zizia (od Azize), w sposób mieszany: 
Ala (od Aliye), zula (od Zulfiye), eska, esa (od Eskender), ena (od 
Enver).

Jak natomiast pokazują badania, przeprowadzone w sieciach 
społecznościowych, prawie nieobecne są formy odnazwiskowe 
pochodzące z antroponimów krymskotatarskich. Te, które mimo 
wszystko udało się napotkać, tworzone są podobnie do nazwisk: 
Appazik (od Appazowa), Ablajeczka (od Ablajewa). Nicki (pseudo-
nimy, przezwiska) internautów krymskotatarskich różnią się od 
rosyjskich odpowiedników. Możemy wyróżnić następujące zasady 
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kształtowania nicków1 krymskotatarskich użytkowników portali 
społecznościowych:

Nicki wskazujące na miejsce zamieszkania i pochodzenie przod-
ków użytkownika. Wykorzystywane są historyczne, przedwojenne 
toponimy miejsc zamieszkania ludności krymskotatarskiej. Młodzi 
Tatarzy krymscy, znający swoje korzenie, wybierają nicki tworzone 
od nazwy wsi lub miejscowości, z których się wywodzą. W sieci zna-
leziono następujące przykłady: Ay-Seraz Balası2 (dziecko Aj-Sereza), 
Kefeli Oğlan (chłopak z Kefe – Teodozji), УСКУТлю (uskucki, ze wsi 
Üsküt), Dereköy (wieś na południowym wybrzeżu Krymu), Таракъташлы 
[Taraqtaşlı] (taraktaszyński), Yaltadan Yalıboylu (jałtaniec [z Jałty] 
południowobrzeżny) itd.

Nicki związane z tradycyjną formą imienia łączonego. Od niepa-
miętnych czasów w języku krymskotatarskim istniały imiona binarne 
– imię osobiste w połączeniu z imieniem, nazwiskiem lub prze-
zwiskiem ojca: Шукри-бей Рустем [Şukri-bey Rüstem], Mavile Halil. 
Czasami do imienia użytkownika dodawano determinanty: qızı, oğlu. 
Takie formy również można zakwalifikować jako pseudonimy: Yusuf-
Qızı [córka Jusufa], Artur-oğlu [syn Artura].

Nicki podkreślające narodową samoidentyfikację użytkowni-
ków: Qırım Qızı (córka Krymu), Qırım Oğlu (syn Krymu), Qırımlı 
(Krymczanin), Qırımtatar Qızı (krymskotatarska córka lub córka 
Krymskich Tatarów), TATAR BOY lub TAT BOY (połączenie nazwy 
narodowości, subetnosu i angielskiego słowa „chłopiec”) itp.

Nicki sięgające do wizerunków z folkloru i literatury krymskotatar-
skiej: Alim Aydamaq (bohater ludowy, krymskotatarski Robin Hood, 
szlachetny rabuś), Alem-i nisvan („Świat kobiet” – pierwszy krymsko-
tatarski magazyn dla kobiet wydawany przez Ismaila Gasprinskiego 
od roku 1905), козьяш дивар [Közyaş divar] (Ściana łez – poemat Eszrefa 
Szemi-zade).

Grupa nicków oznaczających przynależność do islamu: Qırım 
Muslimi (krymski muzułmanin), Альхамдулиллях [alhamdulillah] 
(chwała Allahowi), эбабиль [ebabil] (rajski ptak) itp.

Krymskotatarskie słowa i wyrażenia, będące indywidualnymi sym-
bolami, w ten lub inny sposób charakteryzujące tożsamość użytkow-
nika, odzwierciedlające osobiste zasady, poglądy albo przekonania, 

1 Są one zapisywane na kilka sposóbów: w języku krymskotatarskim cyrylicą lub łacinką, po 
rosyjsku albo angielsku (przy. tłum.).

2 Przybliżony sposób wymowy liter krymskotatarskich: c czytamy jak dż, ç jak cz, ı jak y, j jak ż, 
ö jak niemieckie ö, ş jak sz, ü jak niemieckie ü, v jak w, y jak j (przyp. tłum.).
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np. asker (wojownik), чипче [çipçe] (kurczak), beyaz melek (biały anioł), 
Shekerochka [Şekeroçka] (co można przetłumaczyć jako „słodka” lub 
„cukiereczek”, utworzone przez połączenie krymskotatarskiego słowa 
şeker (cukier) i rosyjskiego formantu -oczka), azatlıq (wolność, swo-
boda), SerBest (swobodny, wolny) itp.

Jako nick w Internecie stosowane są także rzeczowniki pospolite, 
używane w etykiecie wzajemnego zwracania się, jak chociażby hanım, 
ağa, aqay, tata, np. Рустем-бей [Rüstem-Bey], Эльзара ханум [Elzara 
hanum], Урие тата [Uriye tata], RedVanAgashka itp.

Sieciowe imiona, odnoszące się do nazw grup subetnicznych 
Krymskich Tatarów: stepowcy (Kipczacy), górale (Tatowie) i południo-
wobrzeżni (jalibojlu): Yaliboylu, TAT, Noğay i inne warianty.

Nicki odzwierciedlające patriotyzm użytkowników: Sevem Seni 
Qırım (kocham cię, Krymie), Vatanperver (patriota), Vatan Sever 
(kochający ojczyznę) itp.

Jako awatary (graficzne reprezentacje użytkowników) właści-
ciele podanych powyżej nicków wybierają obrazki, przedstawiające 
symbole krymskotatarskie (tamgę), krymskotatarską flagę naro-
dową, wszelkie inne symbole związane z kulturą, religią, literaturą 
Krymskich Tatarów, a także fotografie w strojach narodowych. W nie-
których przypadkach jest to połączenie takiego obrazu z osobistym 
zdjęciem użytkownika. Krymskotatarscy użytkownicy, korzystający 
z „mówiących” pseudonimów i awatarów, starają się nie tylko doko-
nują samoidentyfikacji, ale też poinformować otoczenie o swoim 
narodzie, opowiadając, jak się okazuje, znacznemu gronu o istnienia 
takiego narodu jak Krymscy Tatarzy. 

Nie można nie zgodzić się z profesor A.M. Emirową, że „całokształt 
krymskotatarskich imion własnych, ich formy, etymologia i użytko-
wanie – to jeden z elementów tradycyjnej duchowej kultury narodu”3.

W każdym młodzieżowym żargonie nicki – imiona zastępcze – 
odgrywają nieomal równie ważną rolę jak osobiste, ponieważ stop-
niowo przekraczają granice wyłącznie komunikacji wirtualnej, wcho-
dzą do prawdziwego życia i stają się równoważną do rzeczywistego 
imienia i nazwiska formą zwracania się i nazywania.

Metody tworzenıa przezwisk krymskotatarskich nie różnią się 
znacząco od ogólnie przyjętych. Wyjątek stanowi kilka przykładów 
w języku krymskotatarskim: Mantıqazan (naczynie do gotowania 
mant), Qabaq (dynia), Sarı Islam, Sıçan (myszka) Ayşe itp.

3 А.М. Эмирова, Они-мы как кумулятивные знаки этнической культуры, Избранные научные 
работы, Симферополь 2008, 366 с.
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W międzynarodowej kompanii przyjaciół często zdarza się, że 
przedstawiciele jednego narodu uczą pozostałych swojego ojczystego 
języka lub przynajmniej kilku słów z niego. Dzięki temu przezwiska 
mogą powstać w języku, który nie jest rodzimy dla osób je noszą-
cych. Na przykład Къазакъ [Qazaq]: taki nick nadali krymskotatarscy 
uczniów jedenastej klasy swemu rosyjskiemu koledze; Чуфут [Çufut] 
(Żyd) – przezwisko jednego z członków międzynarodowej firmy, okre-
ślające jego narodowość; Сары Чипче [Sarı Çipçe] (żółty kurczak) – nick 
słowiańskiej dziewczyny o jasnych włosach, nadany jej przez krym-
skotatarskich przyjaciół. Przezwiska są odpowiednio przyjmowane 
przez osoby je noszące i otoczenie i sprawnie funkcjonują.

 Zamieszkiwanie na tym samym terytorium wielu narodowości, 
niewątpliwie przyczynia się do wzajemnego przenikania się kultur 
narodowych. W tym przypadku antroponimia jest niezwykle intere-
sująca dla badaczy nie tylko w dziedzinie językoznawstwa, ale także 
kultury i etnologii, gdyż odzwierciedla międzykulturowe procesy 
zachodzące na terytorium Półwyspu Krymskiego.

Azize Ablajewa
(Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Daniel St. Czachorowski)

intercultural processes in the mirror of anthroponymy

keywords: Crimean Tatars, anthroponymy, cross culture, communi-
cation, influence of Russian language, post-Soviet space, teen slang, 
nicknames.

Abstract: The Crimean peninsula has been inhabited by many differ-
ent nationalities since ancient times. Each of them transferred part 
of their culture to a common melting pot. From the second half of the 
19th century, Russian became a universal means of linguistic com-
munication. His influence manifests itself in the anthroponymy of 
Crimea, diminutive of own names, unusual for many languages used 
on the peninsula, primarily Turkic. The same happens in teen slang, 
where European and American cultures also have an impact. However, 
the difference can be seen in the creation of nicknames used in social 
networks. Users reach for names associated with traditional Crimean 
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Tatar nomenclature: localities, linguistic determinants, ethnos, folk-
lore, faith (Islam), patriotism. The same applies to avatars. The study 
of anthroponymy can perfectly reflect the intercultural processes 
taking place in Crimea.
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Swietłana czerwonnaja

DerDmeND – meLODiA tAtArSkiegO żALu
(z hiStOrii pOezJi tAtAróW kAzAńSkich)

Poezję Tatarów kazańskich znamy z wierszy Gabdułły Tukaja [tat. 
Ğabdulla Tuqay], który nauczał nas, co to jest dobro, oraz opowia-
dał stare bajki swojego narodu. Znamy ją z bijącego w bęben rewo-
lucyjnego entuzjazmu Hadiego Taktasza [tat. Hadi Taqtaş], dzieł 
Musy Dżalila [tat. Musa Çəlil], który był sowieckim patriotą, pie-
śniarzem ustroju kołchozowego, podczas wojny żołnierzem Armii 
Czerwonej, w niewoli niemieckiej – przewodniczącym ruchu anty-
hitlerowskiego, skazanym w Berlinie na karę śmierci. Oznacza to 
jednak, że nie znamy poezji Tatarów kazańskich. Nie istnieje ona 
bowiem ani bez żalu, smutku i ironii Derdmenda, którego wiersze 
pojawiły się w tatarskiej prasie na początku XX wieku, ani też „sro-
giej pieszczoty” (tak był zatytułowany po rosyjsku zbiór jego wierszy 
– Сурoвая нежность) Rawila Fajzullina [tat. Rawil Ğabdraxman uğlı 
Fäyzullin] (ur. 1943) i płomiennej namiętności ukrytej w jego wier-
szach z drugiej połowy XX wieku. Można wymienić inne nazwiska 
poetów tatarskich, żyjących i zmarłych, pochodzących z Kazania, 
z miasta Nabierieżnyje Czełny, z Uralu, których twórczość formuje 
węgielny kamień tatarskiej literatury – poetów, których wcale lub 
prawie wcale nie znają polscy czytelnicy. Tej tatarskiej literatury już 
od dawna nie da się sprowadzić ani ku naiwnej dydaktyce oświa-
towej czasów tatarskiego oświecenia, ani ku patosowi socjalistycz-
nego przekształcania świata. 

Dzisiaj poznamy tylko jednego z plejady tatarskich poetów – 
Derdmenda, który żył w latach 1859–1921. Do popularyzacji (pro-
pagowania) jego poezji nie przyczyniała się władza carska, która 
postrzegała w wierszach, zlatujących ze strun jego niby apolitycznej 
poezji, zaciekłą wrogość wobec ustroju samowładczego i usiłowała 
zerwać te struny, a tym bardziej władza sowiecka, bojąca się jak 
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ognia siły politycznej nadającej sens twórczości Derdmenda i zna-
mionującej dążenie narodu tatarskiego do niepodległości i nieza-
leżności. Właśnie ta młoda sowiecka władza zabiła poetę w 62. roku 
jego życia. 

Najbogatszy człowiek przedrewolucyjnej Rosji, który dobro-
wolnie przekazał cały swój majątek państwu sowieckiemu, zmarł 
z głodu w małym powiatowym miasteczku Orsk na Uralu. To bolsze-
wicy wywołali sztucznie masowe zagłodzenie (hołodomor1) ludności 
i znany poeta – narodowej, a nawet światowej sławy – żadnej pomocy 
od ludowego, „najbardziej sprawiedliwego” państwa nie dostał. Nie 
należy się więc dziwić, że społeczeństwo po drugiej stronie żelaznej 
kurtyny, którą Federacja Rosyjska, połknąwszy wszystkie ziemie 
Tatarów kazańskich, próbowała odgrodzić się od wolnego świata, 
nic nie wiedziało o twórczości Derdmenda. Ani pierwsze, powstałe 
za życie poety publikacje, ani rzadkie i skromne pośmiertne zbiory 
jego wierszy wydane jako cieniutkie zeszyty, nie przekraczały gra-
nicy Związku Sowieckiego. 

Nieznajomość Derdmenda była tym bardziej naturalna, że z jego 
dorobku literackiego pozostało stosunkowo niewiele. Specjaliści obli-
czyli, że cała jego spuścizna poetycka liczy 1000 wersów. W rzeczywi-
stości jest prawdopodobnie bogatsza, ale dla dzisiejszych czytelników 
niedostępna. Część archiwum swojego ojca zgubił Dżagfar, starszy 
syn Derdmenda, pod koniec lat 20. ubiegłego wieku. W drodze z Orska 
do Ufy ukradziono mu walizkę z rzeczami i rękopisami. Jeżeli złodziej 
był człowiekiem wykształconym i rozumiał, jak wielka jest wartość 
manuskryptów zapisanych lekkim nastalikiem2 kaligrafii arabskiej, 
mógł sprzedać je komuś bardziej zorientowanemu w tych sprawach. 
Dzieła znacznej wartości, w tym własnoręcznie zapiski poety, znajdo-
wały się w jego domu w Orenburgu, ale po rewolucji październikowej 
zrobiono z niego zwykłą sowiecką „komunałkę”3, zasiedloną przez 
mnóstwo sublokatorów; co sprytniejsi nowi mieszkańcy przywłasz-
czyli sobie część biblioteki, pozostałe książki i rękopisy zanieśli do 
drwalki. 

1 Hołodomor (z ukraińskiego) – masowa zagłada ludności za pomocą sztucznie wywołanego 
głodu.

2 Nastalik – jedna z najbardziej rozpowszechnionych w tatarskim piśmiennictwie odmian 
pisma arabskiego, powstała w XIV w. Używany był jeszcze na początku XX w.

3 Komunałka (po rosyjsku „коммуналка”) – typowo sowieckie mieszkanie, przeznaczone dla 
kilku obcych rodzin („komuna”), przedzielone na wiele pokojów. 
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Podczas wojny, gdy brakowało drew dla ogrzewania pokojów, te 
książki i rękopisy prawdopodobnie zostały spalone. Możliwe jednak, 
że coś z tego pozostało w prywatnych rękach. Istnieje pocieszająca 
legenda, według której znaczną część własnych rękopisów, w tym 
niepublikowane wiersze, poeta po rewolucji październikowej prze-
słał do Turcji. Niestety, nadzieja, że w jakimś momencie owe papiery 
się pojawią, jest minimalna. Dobrze wiem, czym są tureckie pry-
watne archiwa. W jednym z nich, własności Ismaila Otara w azjatyc-
kiej części Stambułu, pracowałam na początku naszego wieku i zna-
lazłam tam bogate materiały, w tym dotyczące historii Krymskich 
Tatarów: najważniejsze dokumenty z osobistego archiwum Dżafera 
Sejdameta4 [krtat. Cafer Seydamet], własnoręczne zapisane wiersze 
Nomana Czelebidżihana5 [krtat. Noman Çelebicihan]. W ciągu całego 
swego długiego życia (Ismail Otar zmarł w wieku 94 lat) i aktywnej 
działalności dziennikarskiej (wydawał czasopismo „Emel”, był jego 
redaktorem naczelnym i dużo pisał o sytuacji turkijskich narodów 
Rosji) Otar ani razu nie wspominał publicznie o zawartości własnego 
zbioru, ponieważ musiałby przekazać go archiwom państwowym, 
a tego właśnie prywatny posiadacz za wszelką cenę pragnie uniknąć. 
Jeśli zatem rękopisy Derdmenda, jego nieznane wiersze znajdują się 
w jakimś tureckim archiwum prywatnym, to właściciel na ten temat 
milczy.

Wrócimy wszakże z królestwa domniemań i domysłów ku temu, co 
dzisiaj jest dobrze znane. „Derdmend” – to pseudonim poety, w tłu-
maczeniu z tatarskiego znaczący „smutny”, „zmartwiony”, „zafraso-
wany”. Jego współcześni długo nie wiedzieli, kto się za nim ukrywa; 
autor pragnął pozostać incognito. Zarówno redakcja (wydawnictwo), 
jak i on sam skrupulatnie skrywali tajemnicę.

Swoje wiersze zaczął publikować na początku XX wieku. Tatarzy 
kazańscy nie dysponowali jeszcze wówczas własną prasą perio-
dyczną w swoim języku. Pierwsze wiersze podpisane „Derdmend” 
pojawiły się w czasopiśmie „Terciman” („Terdżiman”, „Tłumacz”), 
które w Bachczysaraju, w języku „turki” (rodzaj esperanto na 

4 Dżafer Sejdamet (1889–1960) – jeden z przywódców ruchu narodowo-wyzwoleńczego krym-
skich Tatarów, działacz polityczny, minister spraw zewnętrznych oraz minister obrony 
Demokratycznej Republiki Krym / Dyrektoriatu (1917–1918), lider narodowo-wyzwoleń-
czego ruchu Tatarów Krymskich na uchodźstwie.

5 Noman Czelebidżihan (1885–1918) – narodowy bohater Tatarów Krymskich, działacz poli-
tyczny i poeta, autor narodowego hymnu Przysięgam, przewodniczący Pierwszego Kurułtaju, 
zwołanego w grudniu 1917 r., prezydent Demokratycznej Republiki Krym (Tatarskiego 
Dyrektoriatu), bestialsko zamordowany przez bolszewików.
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turecko-turkijskiej podstawie), zrozumiałym dla wszystkich Tatarów, 
wydawał znakomity Tatar Krymski, Ismail Gasprinski6 [krtat. İsmail 
Gasprinskiy (Gaspıralı)]. Czasopismo, powstałe w roku 1883, było 
postrzegane jako prasowy organ wszystkich turkijsko-muzułmań-
skich narodów Rosji i poza jej granicami. Cieszyło się powszechnym 
uznaniem i nie przypadkiem właśnie na jego łamach zaczęła się lite-
racka aktywność Derdmenda. Za pierwsze poetyckie doświadczenie 
poety historycy literatury tatarskiej uważają jego wiersz z roku 1884 
List do hadżiego7 Sibgatułły z Kargały8, napisany we wsi Jułuk.

Wczesne wiersze poety rozchodziły się w rękopisach, czasem trafiały 
do książek, których autorzy nie znali prawdziwego imienia ich twórcy 
albo, znając tajemnicę pseudonimu „Derdmend”, starannie ją ukrywali. 
Na przykład Riza Fachrutdinow9 [tat. Rizaetdin Fəxretdin] w roku 1903 
opublikował w swojej opowieści Asma wiersz Derdmenda Ubiegłe dni 
jako bezimienne dzieło ludowej poezji tatarskiej. Wykorzystał go w for-
mie pieśni jednej z postaci i nawet w swoim komentarzu do publikacji 
twierdził, że imię autora tego wiersza jest nieznane.

Od roku 1906 wiersze podpisane pseudonimem „Derdmend” zaczęły 
coraz częściej pojawiać się na łamach tatarskich periodyków, które roz-
poczęły swoje życie na fali rewolucji 1905 roku. Takim pismem było 
przede wszystkim „Kazan Möhbire” („Kurier Kazański”), wydawane 
w latach 1905–1911, następnie zaś „Şura” [„Szura”, „Rada”)]10. W roku 

6 Ismail Gasprinski (Gasprały) (1851–1914), działacz oświecenia narodowego, nauczyciel, 
pisarz, wydawca czasopism i gazet tatarskich, założyciel nowej metody nauczania szkol-
nego („usul dżadid”), a razem z tym szerokiego postępowego ruchu społecznego – dżadi-
dyzmu, twórca teorii panturkizmu (zjednoczenia wszystkich narodów tureckiego pocho-
dzenia i wyznania muzułmańskiego na podstawie ideałów wyzwolenia z jarzma kolonial-
nego i modernizacji), uznany za Ojca Narodu (pojmowanego nie tylko jako etniczna grupa 
Tatarów Krymskich, lecz jako superetniczna wielka wspólnota tatarska całego świata razem 
z innymi narodami turkijskiej rodziny językowej).

7 Hadżi – osoba, która wykonała pielgrzymkę (hadżdż) do Mekki. Dla muzułmanów Rosji było 
to nie łatwym zadaniem.

8 Dokładny tytuł tego wiersza: Z listu do nieboszczyka Sibgatułły, poety z osiedla Kargały, 
fragment.

9 Riza (Rizaetdin) Fachrutdinow (Fachretdinow) (1859–1936) – tatarski historyk, pisarz-pro-
zaik, dziennikarz, redaktor czasopisma „Szura”, którego wydawcami byli bracia Ramijewowie, 
muzułmański teolog i działacz duchowny, od r. 1922 mufti muzułmanów Rosji i Syberii.

10 Jeszcze w latach 1902–1903 bracia Ramijewowie podczas każdego pobytu w Petersburgu 
zwracali się do różnych instancji rządowych z prośbą na wydawanie w Orenburgu tatarskiej 
gazety. Za każdym razem jednak im odmawiano. Sytuacja zmieniła się dopiero po rewolucji 
1905 r. Od 21 lutego 1906 r. Szakir i Zakir Ramijewowie rozpoczęli wydanie w Orenburgu 
gazety „Vakıt” („Wakyt”, „Czas”), od 10 stycznia 1908 r. – czasopisma „Szura” („Rada”). Bazą 
wydawniczą była ich własna typografia, działająca w tym mieście. Czasopismo „Szura” uka-
zywało się do stycznia 1918 r.
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1910 zobaczyła światło niewielka książeczka dla dzieci – jedyna wydana 
za życia Derdmenda.

Jak już podkreślałam, początkowo Tatarzy nie wiedzieli, kto ukrywa 
się za pseudonimem „Derdmend”, ale z roku na rok w kazańskim 
środowisku wzrastało społeczne zainteresowanie nieznanym poetą, 
który z melodii ojczystego języka potrafił wydobywać niespodziewa-
nie świetliste, migotliwe kaskady; który z takim wyczuciem dotykał 
bolących miejsc i głębokich tajemnic narodowej duszy i tak gustow-
nie, lekko, ale też ironicznie opowiadał o nadziejach, trwogach, tro-
skach i oczekiwaniach ówczesnego narodu tatarskiego. 

Na początku pierwszego dziesięciolecia XX wieku społeczno-
ści tatarskiej, podobnie jak carskiej cenzurze, było już wiadome, że 
za imieniem „Derdmend” stoi Zakir Ramijew [tat. Mөxəmmətzəkir 
Mөxəmmətsadıyq uğlı Rəmiev] – największy przemysłowiec regionu 
uralskiego, właściciel (ściślej mówiąc współwłaściciel – wraz ze swoim 
starszym bratem, Szakirem) kopalni złota, dającej braciom milionowe 
zyski; można powiedzieć najbogatszy w tym kraju człowiek, mające 
wysokie, doskonałe wykształcenie. 

Urodził się 23 listopada 1859 roku w rodzinie kupca Muhammada-
Sadyka Ramijewa we wsi Dżirgan w ujeździe (powiecie) sterlitamak-
skim guberni orenburskiej. W roku 1862 rodzina przesiedliła się 
do wsi Jułuk [Yulıq] w powiecie orskiem tejże guberni. Pod koniec 
lat 60. ojciec przyszłego poety, dotąd skutecznie zajmujący się han-
dlem manufakturą, przystąpił do organizowania kopalni złota, co 
przyniosło mu wielkie bogactwo. Obaj synowie Sadyka dostali dobre 
wykształcenie, duchowne i świeckie. Zakir szkolił się w mektebie 
wsi Jułuk, a potem razem ze starszym bratem Szakirem stał się sza-
kirdem [w osmańskotureckim z perskiego şakird / şâkird – student] 
muzułmańskiej medresy (szkoły wyższej) w tatarskiej wsi Mułłakaj 
[Mullaqay, Mułłakajewo] w powiecie orskim11. Po jej ukończeniu Zakir 
wyjechał w roku 1880 do Stambułu w celu uzupełnienia wyższego 
wykształcenia.

W Turcji Zakir Ramijew zapoznawał się ze skarbnicą literatury 
tureckiej, klasycznej poezji Orientu, doskonale opanował język 

11 Polski czytelnik, spotykając się z częstym wymienianiem rozmaitych wsi, w których miesz-
kał poeta, musi wziąć pod uwagę, że w warunkach ustalonego dla Tatarów nadwołżańskich 
w imperium rosyjskim zakazu albo ograniczenia zamieszkiwania w miastach, tatarska wieś 
nad Wołgą i na Uralu stanowiła centrum wysokiej kultury narodowej, ośrodek struktury 
oświaty, przemysłu, rzemiosła artystycznego oraz księgarstwa, gdzie rozwijała się aktywność 
inteligencji narodowej. Zakir Ramijew nie był więc wiejskim chłopakiem w europejskim 
pojęciu. 
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turecki, zaprzyjaźnił się z kręgiem ówczesnych postępowych litera-
tów. Zgodnie z zaleceniami starszego brata poznawał i uczył się dru-
karstwa, już wtedy mając plany wykorzystania tej wiedzy oraz zaku-
pionych w Turcji materiałów i sprzętu dla rozwoju tatarskiego wydaw-
nictwa książek i czasopism w swojej ojczyźnie. 

Po powrocie ze Stambułu zajmował się tłumaczeniami literackimi 
(m.in. przetłumaczył na język tatarski kilka popularnych tureckich 
nowel, a z języka rosyjskiego parę wierszy Aleksandra Puszkina). Potem 
pochłonęła go własna twórczość poetycka. Towarzyszyła jej stale dzia-
łalność społeczna, charytatywna. Zakir Ramijew był wraz z bratem 
założycielem gazety „Czas” (1906) i czasopisma „Szura” (1908). Pisma 
te od razu przekształciły się w najbardziej autorytatywne, uznane 
organy prasy Tatarów kazańskich. W założonej w Orenburgu drukarni 
bracia Ramijewowie wydawali dzieła swoich rodaków – tatarskich 
pisarzy owych czasów oraz klasyczne dziedzictwo tatarskiej poezji, 
podręczniki dla szkół tatarskich, które powoli przechodziły na nową 
metodą nauczania (usul-i dżadid), stanowiącą podstawę postępowego 
ruchu edukacyjnego, ogarniającego cały muzułmański świat – tak 
zwanego dżadidyzmu. Zyski z kopalni złota bracia wykorzystali w celu 
budowy meczetów i szkół w tatarskich wioskach; utalentowana mło-
dzież dostawała możliwość studiowania nie tylko w Rosji, ale także za 
granicą.

Można powiedzieć, że wzrastającą w warunkach rewolucji 1905 
roku popularność poezji Derdmenda wysadził – przekształcając ją 
w nową jakość dorobku narodowego – jego znakomity Statek (Korab, 
Корабль), o którego znaczeniu Galimdżan Ibrahimow12 [tat. Ğalimcan 
Girfan ulı İbrahim] pisał w roku 1913 w swojej (pierwszej w naukowej 
literaturze) analizie poezji tatarskiej: „Derdmend wstąpił do świata 
tatarskiej literatury na swoim dziwnym statku, rozcinającym fale sza-
lejącego morza... Wokół rozległy się od razu głosy: «Na nieboskłonie 
tatarskiej literatury wzeszła nowa gwiazda...». Wszyscy poczuli nowego 
ducha – wyjątkową kulturę literacką, mistrzowskie władanie piórem, 
elegancję stylu, zwięzłość...”13.

12 Galimdżan Ibrahimow (1887–1938) – znakomity tatarski pisarz, dramaturg, działacz spo-
łeczny orientacji socjaldemokratycznej, w latach 20. prezydent Tatarskiego Akademickiego 
Centrum (ówczesnej Akademii Nauk Tatarstanu), zwolennik „osobnej drogi” rozwoju tatar-
skiej kultury i zachowania arabskiej kaligraficznej podstawy pisma tatarskiego, stracony 
podczas wielkiego terroru lat 30. 

13 Cytowano z tłumaczenia tekstu Galimdżana Ibrahomowa z tatarskiego na język rosyjski [w:] 
Дердменд, Фотоальбом. Авторы-составители Р.Ф. Рахмани, Р.М. Касимова, Г.М. Хусенова, 
Казань: Татарское книжное издательство, 2003, с.14.
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Owszem, wysoka kultura poetyckiego słowa, mistrzowska kon-
strukcja tradycyjnego dla wschodniej poezji krótkiego, rozbitego na 
dwie części dwunastowersowego wiersza, metaforyczność obrazów 
i wyrażeń – wszystko to było widocznie, ale czyżby na tym polegała 
istota rzeczy?! 

Tatarzy usłyszeli w tym wierszu odpowiedź na główne pytanie, 
związane z sensem ich obecności i egzystencji w państwie rosyjskim. 
Poeta pisał: 

I dniem, i nocą
Huczy morze,
A żagiel rwie wiatrzysko złe,
Nie przezwyciężysz go,
Nie przekonasz,
Niesie statek na obcy brzeg.

Nadbiegnie fala,
Jej wzburzony grzbiet
Ojczysty statek pogrąży.
Jakaż to wciągnie
Nas otchłań
I jakiejż ofiary zażąda?!

И день, и ночь
Грохочет море,
А паруса рвет ветер злой,
Не превозмочь,
Не переспорить,
Несет корабль к земле чужой.

Волна нагрянет,
Ее кручина 
Швырнет корабль страны родной.
Какая тянет 
нас пучина
И жертвы требует какой?!14

14 To i wszystkie pozostałe poetyckie tłumaczenia wierszy Derdmenda na język polski (po raz 
pierwszy w historii literatury polskiej) wykonane zostały przez Musę Czachorowskiego. 
Obok nich znajdują się teksty rosyjskie, z których Musa Czachorowski tłumaczył, i podane 
jest źródło rosyjskiej publikacji: Дердменд, составитель Р.Ф. Рахмани, Р.М. Касимова, Г.М. 
Хусэнова, Казань: Татарское книжное издательство, 2003, с. 25.
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Ten wiersz z roku 1908 powstał w okresie klęski i krachu wszyst-
kich nadziei, wzbudzonych w tatarskim świecie przez rewolucję 
1905 roku. „Nie przezwyciężysz, nie przekonasz” (słowa kluczowe) – 
to realistyczna ocena wzajemnych stosunków młodego tatarskiego 
ruchu narodowo-wyzwoleńczego i władzy rosyjskiej. Pojęcie „ojczysty 
statek” (jako ziemi ojczystej) oznacza w poezji Derdmenda ten region 
Idelu (Wołgi) i Uralu, który jest punktem oparcia, kolebką formowa-
nia się nowoczesnego narodu tatarskiego. Obraz „obcego brzegu” – 
obejmuje olbrzymi rosyjski kontynent, o który musi się rozbić mały 
stateczek tatarskiego obudzenia narodowego. Beznadziejność walki 
i oporu zawiera się w emocjonalnym finale wiersza: „Jakaż to wcią-
gnie nas otchłań i jakiejż ofiary zażąda?!”.

Wiersz Korab (do literatury światowej wszedł pod tytułem tatar-
skim) okazał się proroczy. Odgłosy jego żalu i rozpaczy słychać było 
w nastrojach nadwołżańskich Tatarów zarówno po klęsce projektu 
utworzenia państwa „Idel-Ural States”15, wypracowanego przez naj-
lepszych przedstawicieli inteligencji tatarskiej podczas wojny domo-
wej (nie przypadkiem jego wybitni zwolennicy, w tym Walidi16 [tat. 
Äxmätzäki Äxmätşah ulı Wälidi] i Ishaki17 [tat. Ğayaz İsxaqıy], znaleźli 
się potem na uchodźstwie poza granicami ZSRR), jak też w warun-
kach kryzysu idei suwerenności republiki autonomicznej w ramach 
Federacji Rosyjskiej, przechodząc przez burzliwe lata 90. i wstępując 
w erę centralizacji władzy autorytarnej i triumfu państwowego nacjo-
nalizmu rosyjskiego.

Derdmend, po raz pierwszy w tatarskiej poezji, sformułował bez-
nadziejność prób „dogadania się, porozumienia”, skutecznego dys-
kutowania z tą siłą, która niby ciężki, głuchy kamień zwaliła się na 
jego naród i zgnębiła go („nie przezwyciężysz…, nie przekonasz...”). 
Poeta był pewien, że przekonywać, dyskutować, szukać porozumienia 
na drogach nowoczesnego parlamentaryzmu, po prostu rozmawiać 

15 Idel – to rdzenna nazwa rzeki Wołga w języku tatarskim i w językach innych narodów tur-
kijskich zamieszkałych na tych terenach przed rosyjską kolonizacją. Koncepcja „Idel-Ural 
State” (Идель-Урал Штаты) zakładała utworzenie wspólnego tatarsko-baszkirskiego pań-
stwa, niezależnego od Rosji. 

16 Achmed-Zaki Walidi (1890–1970) – lider baszkirskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego, 
w latach 1917–1919 stał na czele rządu baszkirskiego, zmuszony do emigracji. Prowadził 
aktywną działalność polityczną oraz naukowo-badawczą za granicą, od 1925 r. był profe-
sorem Państwowego Uniwersytetu w Stambule, od 1953 – kierownikiem Instytutu Studiów 
Islamskich przy tym uniwersytecie.

17 Ajaz (Gajaz) Ishaki (1878–1954) – wybitny tatarski historyk, turkolog, pisarz, dziennikarz, 
działacz rewolucyjny, od r. 1918 na emigracji w Chinach, Francji, Polsce, Turcji. Autor roz-
prawy fundamentalnej Idel-Ural (1933). 
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ludzkim językiem z tą siłą jest bezsensowne, bo nie da się porozumieć 
z martwym kamieniem:

Czy nad doliną rozszumią się wiatry,
Dziewczyna-ż zapłacze o świcie,
Czy też śmiech zabrzmi – żarliwy, jasny – 
Cóż na to odpowie wnętrze kamienia?
Kamieniowi obojętne jest wszystko na świecie...

Прошумит ли над долиной ветер,
Девушка ль заплачет на рассвете, 
Прозвенит ли смех – задорен, светел, – 
Но утроба камня что ответит?
Камню безразлично все на свете18.

Derdmend nie był poetą rewolucji 1905 roku, piewcą jej radości 
i nadziei. Był bardzo powściągliwy w prognozach dotyczących zwycię-
stwa nawet wtedy, gdy owo zwycięstwo wydawało się bliskie. W wier-
szu z roku 1906, który poświęcił medresie Muhammadija, ostrzegał:

Jeszcze nawet nie wiesz, czy przyszła już wiosna,
Dlaczego więc, niczym przebiśnieg, skłoniłaś się tak radosna?
Nie wiesz jeszcze wcale, czy wieje już poranny wiatr,
Dlaczego zatem bez żalu porzucasz swój kwiat?

Еще не знаешь ты, пришла иль не пришла весна,
Зачем же, как подснежник, ты склонилась, так нежна?
Не знаешь, веет или нет рассветный ветерок,
Зачем же, не жалея, ты роняешь свой цветок?19 

Derdmend był smutnym poetą klęski tej rewolucji. Jednak roman-
tyka buntu, moralny imperatyw sprzeciwu wobec znienawidzonego 
reżymu, echa płomiennej rewolucyjnej pasji pozostały w jego duszy, 
mówiąc słowami poety, „na długo, jeśli nie na zawsze”. To zwierzenie 
zawiera w sobie jego wiersz bez tytułu:

18 Дердменд, Стихи, Перевод с татарского, Составители Сибгат Хаким и Ренат Харисов, 
Казань: Татарское Книжное издательство, 1970, с. 79.

19 Дердменд, Стихи, Перевод с татарского, Составители Сибгат Хаким и Ренат Харисов, 
Казань: Татарское Книжное Издательство, 1970, с. 17.
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Wygrzmiała swoje, przywaliła...
I przeszła chmura burzowa, straszliwa.
I szumią strumienie, i wiry
Kręci spieniona rzeczna woda.
A w uszach – łoskot i szmery
... na długo, jeśli nie na zawsze.

Отгремела свое, оттопала...
Грозовая и грозная туча прошла.
И потоки шумят, и водовороты
Крутит бурная речная вода.
А в ушах – ропот и грохот
...надолго, если не навсегда20.

W poezji Derdmenda na zawsze pozostało rozczarowanie, zniechę-
cenie, uczucie własnej obcości wobec rewolucji, nieprzynależności do 
niej: nie jego to było zwycięstwo, nie jego „wesele”. Pisał:

Rozradował się kraj, wzleciały nad nim anioły,
W złości ogniem rozpluł się szajtan!

Dość tych wzlotów, nie daj się zgnębić, duszo,
Nie na swojeś wesele tu przyszła...

Возликовала страна, воспарили над нею ангелы,
В злобе огнем расплевался шайтан!.

Хватит взлетов, не надрывайся, душа,
Не на свою ты свадьбу пришла...21

Jako rekwiem-pożegnanie brzmi jego wiersz Nadzieje: 

... Ileż to ogrodów w sercach wypielęgnowaliśmy czule.
Żółtą drogą przepływa między nami tęsknota. 
Niczym poszarzałe struny pękały nasze nadzieje,
Jakby jedną po drugiej odcinała je czyjaś ręka...

20 Дердменд, составители Р.Ф. Рахмани, Р.М. Касимова, Г.М. Хусэнова, Казань: Татарское 
Книжное Издательство, 2003 c. 41. 

21 Дердменд, Стихи, Перевод с татарского, Составители Сибгат Хаким и Ренат Харисов, 
Казань: Татарское Книжное издательство, 1970, с. 45.
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...Сколько садов мы в сердцах взлелеяли нежно.
Желтой дорогой течет между нами тоска.
Как поседевшие струны, лопались наши надежды,
Словно одну за другой обрывала их чья-то рука...22

I o tym samym, ale trochę inaczej:

Nie czekaj na słońce...
Nadeszła jesień – pora śniegu i dżdżu,
Serce błękitnej doliny lód skuł.
Kwiat usechł,
Na chudej łodydze ostały się ciernie,
Ból, ból...

Солнца не жди...
Осень пришла – снег и дожди,
Сердце синей долины сковал ледок.
Высох цветок,
На тощем стебле – колючки остались,
Боль, боль...23 

Prawie każdy literacki pejzaż Derdmenda (właśnie krajobraz z ulu-
bionymi motywami uralskich gór, wiosennych deszczy, górskich rzek 
i strumieni był podstawowym gatunkiem jego twórczości i metafo-
rycznym obrazem społecznych wstrząsów) zawiera w sobie pamięć 
o pięknej rewolucji (jej „echo”, jej „łoskot i szmery”, jej „ból”, prowa-
dzącą do niej „żółta droga tęsknoty”), rozpacz klęski i nadzieję na 
nowe przebudzenie narodowe.

Takim jest, na przykład, wiersz bez tytułu:

Czasem udręczony leżę,
Wypełniony bezmierną ciszą,
Tylko nad głową rozlega się echo,
Pytam:
– Cóż to? Gdzież to?
Wody się burzą zamiast odpowiedzi,
Gaj się kołysze, szumi!

22 Дердменд, Стихи, Перевод с татарского, Составители Сибгат Хаким и Ренат Харисов, 
Казань: Татарское Книжное издательство, 1970, с. 42.

23 Дердменд, Стихи, Перевод с татарского, Составители Сибгат Хаким и Ренат Харисов, 
Казань: Татарское Книжное издательство, 1970, с. 48.
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В тоске лежу порой,
Наполнен вселенскою тишиной,
Лишь эхо проносится над головой,
Я вопрошаю:
Что это? Где это?
Воды бурлят вместо ответа,
Качается роща, шумит!24

Rewolucja nie była w jego ujęciu buntem „czerni”, walką klasową, 
sprawą „proletariatu”, wcieleniem w życia utopijnych fantomów 
socjalizmu „młodotatarów” („Младотатар”25). Stanowiła dla niego 
składnik idei narodowej, drogę i sposób wyzwolenia narodu tatar-
skiego spod obcego jarzma – władzy rosyjskiej, carskiej. Nie był poetą 
komunistycznej „międzynarodówki”, lecz tatarskiego odrodzenia. 
Jego patriotyzm opierał się na rozumieniu ścisłych granic (progra-
mowo zaznaczonych jeszcze w wierszu Korab) między „ziemią obcą” 
(„krajem obcym”, „brzegiem obcym”) – rosyjskim imperium – a „zie-
mią rodzinną”, „Ojczyzną” – wielkim Tatarstanem.

Poeta głosił:

Za rodzinny mój dom, za ojczysty 
Nawet tysiąc żywotów oddać nie żal.
Za ziemię, gdzieś urodził się i rósł, 
Ostatniej kropli krwi – nie żal!

За материнский, отцовский кров
И тысячу жизней отдать не жаль.
За край, в котором родился и рос,
Последней капли крови – не жаль26.

Ramijew zdawał sobie oczywiście sprawę, że z „Wielkiego 
Tatarstanu” w rzeczywistości już niewiele pozostało, że jego teryto-
rium gwałtownie się kurczy niczym szagrynowa skóra, a siły są nie-
porównywalne z potęgą uzurpatora („nie przezwyciężysz go, nie 

24 Ibid., c. 50.
25 Młodotatarzy – nazwa powstała jako analogia do młodoturków, którzy byli partią rządzącą 

w Turcji przed I wojną światową, – uznawani za „lewych”, bliscy socjaldemokratycznym 
ugrupowaniom politycznym, aktywni na początku XX wieku. W tatarskim ruchu narodowo-
-wyzwoleńczym tworzyli skrajne radykalne skrzydło. 

26 Дердменд, Стихи, Перевод с татарского, Составители Сибгат Хаким и Ренат Харисов, 
Казань: Татарское Книжное издательство, 1970, s. 51.
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przekonasz”). Niczym statek z wiersza jest skazany na pogrążenie się 
w otchłani i czeka go los „nieszczęsnego kraju”.

Powiedzieli mi: kraj nieszczęsny to,
w nim, biedaku, pozostawałeś zakochany.
Czerwieniłem się i bladłem, i szedłem na dno.
Jakże zaprzeczyć? Zgadzam się w milczeniu.

Сказали мне: в несчастную страну,
Бедняга, ты влюбленным оставался.
Я багровел, бледнел, я шел ко дну.
Что отрицать? Я молча соглашался27. 

Z goryczą uznawał poeta tatarską klęską narodową, niewątpliwą 
już na początku XX wieku. W wierszu Vakıt (Wakyt, Czas) pisał:

Bułata nikt już przy pasie nie nosi.
Z grzywą buntowniczą nikogo już koń nie ponosi.
Zmęczył się stepowy Pegaz. Opadły bez siły
Uralskiego orła nadłamane skrzydła.

Булат уже никто у пояса не носит.
С мятежной гривой конь уж никого не носит.
Степной Пегас устал. Обвисли от бессилья
Уральского орла надломанные крылья28.

To wszystko nie zmniejszało jednak jego miłości do rodzinnej 
ziemi, nie obniżało żaru jego patriotyzmu. „Kraj, w którymś uro-
dził się i rósł” posiadał w ujęciu Derdmenda wartość wyjątkową, nie 
tylko moralną, lecz również estetyczną. Zapewne nikt w całej poezji 
światowej nie potrafił dokładniej i jaskrawiej przedstawić niepowta-
rzalne piękno gór uralskich oraz ich symboliczną rolę w uformo-
waniu wewnętrznej granicy eurazjatyckiej, niż uczynił to w swoich 
wierszach Derdmend: 

Wzrastają góry, płoną góry cennymi kamieniami,
Spojrzenia przykute do złota, miedzi, ołowiu,

27 Ibid., s. 10.
28 Ibid., s. 50.
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One to kontynent na pół rozdzieliły,
Zachód i Wschód twarzą w twarz zderzyły!

Высятся горы, горят самоцветами горы,
Взгляды прикованы к золоту, меди, свинцу,
Это они континент пополам раскололи,
Запад с Востоком столкнули лицом к лицу!29

Jednak góry, rzeki, ziemia, wiosennie zielone lub jesiennie zło-
ciste lasy i gaje – wszystko to pozostaje drogocennym ubiorem tego 
samego, najważniejszego, czym dla Durdmenda jest Ojczyzna i co on 
sam określa w swoich wierszach z programową, deklaratywną sta-
nowczością. Ojczyzna to tatarski naród i nie ma „mojej Ojczyzny” poza 
tatarskim narodem, bez „mojego narodu”. 

W dychotomii formującej pojęcie „Ojczyzny”, a mianowicie w rela-
cji między kategoriami „ziemia” i „naród”, głównym dla Derdmenda 
był zawsze składnik nie geograficzny, lecz etniczny – naród, etnos 
tatarski (prawdopodobnie superetnos obejmujący grupy Tatarów 
kazańskich30, krymskich, syberyjskich, litewskich, Kriaszenów31, 
Miszarów32). Poeta potwierdzał wielkie znaczenie narodu tatarskiego 
w historii świata, nie poniżając go, nie dopuszczając w tej kwestii 

29 Ibid., s. 86.
30 Należy brać pod uwagę, że etnonim „Tatarzy kazańscy”, do których należał Derdmend, ozna-

cza nie Tatarów mieszkających w Kazaniu i jego okolicach, lecz szeroką grupę etnograficzną 
(subetniczną), znaczną część etnosu Tatarów nadwołżańsko-uralskich, posiadającą własną 
kulturę, język, tożsamość, tworzącą populację nie tylko ziem dzisiejszego Tatarstanu, lecz 
wielu innych regionów nadwołżańskich, uralskich, diasporę różnych miast, obwodów, repu-
blik autonomicznych Rosji, sąsiednich i dalekich państw. W Finlandii, na przykład, także 
dzisiaj znajduje się wpływowa i liczna grupa Tatarów kazańskich. W samoświadomości 
Tatarokazańskich panuje przekonanie, że ich przodkami byli „Kazańcy” (казанцы) – poddani 
chanów kazańskich, mieszkańcy Chaństwa Kazańskiego. W rzeczywistości historyczny pro-
ces formowania tej grupy subetnicznej był bardziej skomplikowany.

31 Kriaszeni (кряшены, nazwa własna – керәщен) – Tatarzy ochrzczeni – subkonfesjonalna 
(wyznaniowa) grupa Tatarów powstała w toku przymusowej chrystianizacji ludu tatarskiego 
w wiekach XVI–XVII na terenach podbitych przez Rosją dawnych chanatów oraz w wyniku 
nowej fali chrystianizacji prowadzonej przez Cerkiew prawosławną w XVIII wieku. 
Zachowują język i starodawny folklor tatarski. Obejmują rozmaite małe, lokalne grupy 
etnograficzny, posiadające własne dialekty języka tatarskiego i tradycje kulturowe. Tworzą 
mniejszość (w latach 20. XX wieku ok. 120 tys. osób) wspólnoty Tatarów nadwołżańsko-ural-
skich (ok. 4 mln. osób)

32 Miszarzy (мишари, nazwa własna – мищәр) – subetniczna grupa Tatarów nadwołżańsko-
-uralskich zamieszkujące tereny przyległe do rzek Wołga, Kama, do Gór Uralskich, mniej-
szość wspólnoty tatarskiej (w latach 20. XX w. ok. 200 tys. osób), posiadająca własny dialekt 
języka tatarskiego i odrębne tradycje kulturowe, muzułmanie.
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fałszywej skromności, nie skłaniając kolan przed wielkimi narodami 
jako przedstawiciel jakoby „małego” narodu. Poświadcza to wyraźnie 
jego wiersz My (1908):

Przeszły lata, przeminęły wieki i czasu eony,
Odeszli carowie, odeszli prorocy, ludy i plemiona.
Minęły stulecia – za karawaną kolejna karawana,
Tyle krajów pojawiło się i zniknęło ze świata!

O, z pałacowych murów i twierdz tylko pył nicości!
A pod ziemią pokryta mgłą góra zmurszałych kości!
Burany wymiotą piaskiem klęski, zniknie wszelki ślad,
I tak umrzemy, tak odejdziemy u schyłku swych lat...

Прошли года, прошли века и времена,
Ушли цари, ушли пророки, племена.
Прошли века – за караваном караван,
Пришло и вновь ушло из мира столько стран!

О, прах и тлен дворцовых стен и крепостей!
А под землей покрыта мглой гора костей!
Пески взметет бураном бед, исчезнет след,
Так мы умрем, так мы уйдем на склоне лет...33

Uznanie nieuchronności przemijania (ludów „wiecznych” nie ma, 
nieuniknione jest wygasanie ich pasjonarności34) łączy się tu z dum-
nym poczuciem długotrwałości tatarskiej historii, wytrzymałości 
i mocy narodowej wspólnoty „My” („Przeszły lata, przeminęły wieki 
i czasu eony...”).

Swą tatarską tożsamość Derdmend podkreśla z dumą zarówno 
w liczbie mnogiej („My”), jak też w pojedynczej, we własnym imieniu:

33 Дердменд, Стихи, Перевод с татарского, Составители Сибгат Хаким и Ренат Харисов, 
Казань: Татарское Книжное издательство, 1970, с. 25.

34 Pasjonarność (пассионарность) – podstawowa kategoria koncepcji znanego rosyjskiego 
etnologa i turkologa Lwa Gumilowa (1912–1992), który uważał, że każdy naród (każda grupa 
etniczna) przechodzi różne stadia rozwoju, osiąga szczyty swoich możliwości dzięki naj-
wyższej pasji, którą traci w miarę zbliżania się do własnego zniknięcia z areny historycz-
nej. Według jego teorii wszystkie narody (grupy etniczne) świata można podzielić na grupy 
pasjonarne (posiadające tę siłę) i niepasjonarne (jeszcze jej nieposiadające albo posiadające 
w przeszłości, ale już ją utraciły).
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Jestem Tatarem. Tatarskością się szczycę.
Ojcowskich imion nigdy się nie wyrzeknę.
Jestem Tatarem, Tatarem rodowym,
Kto temu zaprzeczy – ryzykuje głową!

Татарин я. Татарства не стыжусь.
От имени отцов не откажусь.
Татарин я, татарин родовой,
Кто скажет «нет» – рискует головой!35

Konstatacja tożsamości narodowej („My – Tatarzy”, „Jestem Tata-
rem”) może wydawać się czymś oczywistym, zrozumiałym samym 
przez się, niewymagającym poetyckiego patosu. Byłoby to normalne 
(my – Tatarzy, Tatarem jestem...), ale nie dla epoki, w której żył poeta, 
nie w tej sytuacji politycznej, w której znaleźli się kazańscy Tatarzy 
na początku XX wieku. Po klęsce rewolucji 1905 roku i załamaniu się 
nadziei na osiągnięcie nie tylko niepodległości, ale chociażby gwaran-
towanej autonomii i warunkowej suwerenności w ramach państwa 
rosyjskiego – niespodziewaną popularność i aktualność wśród Tatarów 
kazańskich zyskała idea muhadżirstwa36 – masowego przesiedlania się, 
uchodźstwa, emigrowania tam, gdzie panuje islam, gdzie muzułmanie 
nie są ludźmi drugiej kategorii, gdzie nie żyją według obcych praw i nie 
podporządkowują się ludziom błędnego wyznania (kafirom37). Przede 
wszystkim chodziło o perspektywę przejścia do Turcji – do Imperium 
Osmańskiego, w którym po wszystkich reformach, które przeobraziły 
ten kraj, istniał (albo wydawało się, że istnieje) najbardziej korzystny 
dla narodu tatarskiego klimat polityczny, socjalny i kulturowy. 

35 Дердменд, составители Р.Ф. Рахмани, Р.М. Касимова, Г.М. Хусэнова, Казань: Татарское 
Книжное Издательство, 2003, c. 11.

36 Muhadżirstwo, ruch muhadżirów – teoria i praktyka odejścia, emigracji, masowego i koniecz-
nego uchodźstwa, przesiedlania się Tatarów i innych muzułmańskich narodów z Imperium 
Rosyjskiego (z państwa rosyjskiego) do Turcji i innych krajów cywilizacji muzułmańskiej. 
Ideologowie muhadżirstwa szukali usprawiedliwienia tej praktyki w prawie islamu i trady-
cjach muzułmańskich, zawierających w sobie zakaz życia pod rządami niemuzułmańskimi. 
W historii wielu narodów muzułmańskich Rosji (przede wszystkim Północnego Kaukazu 
i Krymu) muhadżirstwo było formą protestu przeciwko ciemiężeniu i prześladowaniom ze 
strony władzy carskiej, formą ruchu antykolonialnego, obejmującego setki tysięcy rosyj-
skich poddanych. Na przestrzeni od XVIII do początku XX wieku to nasilał się, to słabł, nie-
równomiernie wpływając na losy różnych ludów Rosji. 

37 Kafir (кяфир, z arabskiego „niewierny”). Potocznie kafirami muzułmanie określali wszyst-
kich przedstawicieli innych wyznań oraz tych swoich współwyznawców, którzy odstąpili od 
islamu, stając się tym samym niewiernymi. Narodowość człowieka, który był od początku 
lub stał się kafirem nie miała znaczenia. 
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Turcja nie była wszakże jedynym możliwym adresem. Muhadżirstwo 
muzułmańskich narodów Kaukazu, Krymu, Stepu Nogajskiego, miesz-
kających na całej wielkiej przestrzeni dawnej Złotej Ordy, wcielonej 
do Imperium Rosyjskiego, rozprzestrzeniło się, jak wiadomo, na świat 
arabski oraz cały Bliski Wschód, a w dyskusjach dotyczących tego 
eksodusu przypominano nawet historyczne doświadczenie Tatarów 
litewskich. Ismail Gasprinski nazwał je „przykładem bardzo poucza-
jącym”38 dla pozostałego tatarskiego świata. Chociaż ów „przykład” 
miał miejsce w innych czasach oraz w innych okolicznościach, niepo-
dobnych do sytuacji Tatarów kazańskich na początku XX wieku, odby-
wał się też nie zawsze w formie dobrowolnej (jeńcy wojenni, ucieki-
nierzy ze Złotej Ordy, dawni ułani – najemnicy wielkiego księcia litew-
skiego albo polskiego króla jakościowo różnili się od Tatarów kazań-
skich współczesnej epoki) i prowadził nie na Wschód, lecz na Zachód, 
do kraju tolerancyjnego dla kultury muzułmańskiej, ale jednak nie do 
państwa muzułmańskiego (do Wielkiego Księstwa Litewskiego, póź-
niej do Rzeczy Pospolitej Obojga Narodów), to zawierał się w rzeczy 
najważniejszej, a mianowicie w rozwoju kulturowym i społecznym, 
który osiągnęli Tatarzy litewscy (przodkowie dzisiejszych Tatarów pol-
skich), przezwyciężając duchową i materialną stagnację; w tej godnej 
pozycji społecznej, którą osiągnęli w Rzeczypospolitej – kraju obcym 
i dalekim od ich historycznej ojczyzny. Tatarzy kazańscy powinni byli 
nad tym się zastanowić. 

Trzeba uznać, że była to najbardziej skomplikowana kwestia, 
najtrudniejsze pytanie, przed jakim stanął tatarski naród (Tatarzy 
„wewnętrznej” Rosji – Tatarzy nadwołżańscy) po rewolucji 1905 roku:  
odejść czy pozostać na swojej ziemi? Muhadżirstwo, jak dobrze 
teraz wiemy, wcale nie odegrało jednoznacznej roli w losach histo-
rycznych Tatarów Krymskich, ludów Północnego Kaukazu i innych 
muzułmańskich kresów Imperium Rosyjskiego. Odejście z rodzin-
nego kraju dla wielu rodzin i jednostek, które się na to zdecydowały, 
subiektywnie oznaczało ich osobiste uratowanie, gwarancję bezpie-
czeństwa, swobodę wyznania religijnego (niezmiernie ograniczo-
nej w Rosji w związku z dominacją Cerkwi prawosławnej), zdobycie 
dobrobytu i wiele innych przewag. Do dziś w Turcji i innych pań-
stwach Bliskiego Wschodu mieszkają tysiące Czerkiesów, Czeczenów, 
Nogajów, Bałkarów, Karaczajów, Tatarów Krymskich i przedstawicieli 
innych muzułmańskich ludów Rosji (ich liczbę mierzy się nawet nie 

38 Więcej: С. Червонная, «Пример весьма поучительный...» Страницы истории литовских татар, 
«Эхо Литвы» 1991, 30 июля, с. 3. 
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w tysiącach, lecz w milionach) – potomków dawnych czy niedawnych 
muhadżirow, którzy mają w tych krajach wysoką i dobrą pozycję spo-
łeczną. Jednak obiektywnie ich masowe uchodźstwo z rosyjskich pro-
wincji i kresów oznaczało gwałtowne zmniejszenie szans na wyzwole-
nie spod wielkomocarstwowej (rosyjskiej) tyranii. 

Masowym uchodźstwem Tatarów na początku XX wieku nie był 
również zainteresowany rząd carski, który dość liczną tatarską popu-
lację środkowych regionów Rosji Europejskiej i pogranicza euroazja-
tyckiego traktował jako istotną rezerwą taniej siły robotniczej oraz 
obawiał się w następstwie kryzysu gospodarczego, który mógłby objąć 
znaczne tereny imperium. Hasłem państwowego patriotyzmu stał się 
imperatyw: nie odchodzić, nie rozrywać związków z Rosją, pozosta-
wać na rodzinnej ziemi! 

Taka odezwa uwiodła wielu tatarskich intelektualistów i nawet wielki 
poeta Gabdułła Tukaj na pytanie postawione w ówczesnych dyskusjach 
odpowiedział z pionierskim posłuszeństwem doktrynie państwowej 
w swym słynnym wierszu: „Nie, nie odejdziemy! Odejść nie mogą mia-
sta, góry, rzeki...”. Wiersz jest piękny (jeden z lepszych w poetyckiej spu-
ściźnie Tukaja), ale skomplikowana, postawiona przez samą historię 
alternatywa: odejść – pozostać, perspektywa / brak perspektyw ruchu 
muhadżirskiego – nie straciła swej aktualności w świadomości narodowej, 
w opinii publicznej. Derdmend głęboko odczuwał całą złożoność, niejed-
noznaczność sytuacji, niełatwą odpowiedzialność wyboru, który może 
uratować albo zgubić naród. Odezwał się do Tukaja za pośrednictwem 
wiersza zawierającego w sobie niepokojący namysł i sprzeciw przeciwko 
gotowym decyzjom, które można ująć w formule „zawsze gotów!” (hasło 
sowieckich pionierów) albo jeszcze gorzej – „wedle rozkazu!”:

Czyś nie nazbyt surowy, poeto,
Po cóż ten cały krzyk?
Być może zapadłeś na jakieś choróbsko
Albo żeś w duszy już stetryczały pryk?
Staraj się zachować godność poety,
słuch, wykształcenie, gust.
Onuce wystawiać światu do oglądania –
Czyż to przyzwoite, służebniku muz?
Nie upadaj jednak nadmiernie na duchu –
Wrona to przecie nie rywal dla pieśniarza,
I miejsce znaj swoje w lazurowym błękicie –
Poniżej sokoła, powyżej drzewa…
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Не очень ли, поэт, ты резок,
К чему весь этот крик?
Быть может, болeн ты какой болезнью
Или в душе ты мелочный старик?
Попробуй сохранить достоинство поэта,
слух, воспитанье, вкус.
Онучи выставлять для обозренья света – 
Пристойно ли, служитель муз?
Но не впадай в глубокое унынье – 
Ворона не соперник для певца,
И место знай свое в лазурной сини --- 
Пониже сокола, повыше деревца...39

Prawdomówność i pryncypialność poglądów nie ułatwiały życie 
Derdmenda w środowisku literackim, w stosunkach z kolegami. Był 
wielokrotnie poddawany szykanom, nagonkom, w tym ze strony rady-
kalnolewicowej, socjaldemokratycznej prasy tatarskiej, co zmuszało 
go do obrony, o czym świadczy jego wiersz-epigramat – odpowiedź 
jednemu z najbardziej szorstko krytykujących poetę czasopism:

Przecież nawet cię nie dotykam, dobrze wiesz,
I nie drażnię, a ty wciąż szczekasz, łajesz…

Ведь я тебя не трогаю, ты знаешь,
И не дразню, а ты все лаешь, лаешь...40

W formie metaforycznej, porównując poetę z sułtanem, wyraził 
Derdmend poczucie odpowiedzialności człowieka, który wziął do 
ręki pióro (kalam), za każde nakreślone nim słowo, za to wszystko 
„jak tamto słowo się odezwie”. Można powiedzieć, że zdefiniował ideał 
poprawności moralnej, niezbędny dla inteligencji narodowej:

Sto złych uczynków popełni człowiek – 
Stu przyjaciół wybaczy człowiekowi winy.
A sułtan – choć raz się pomyli – na wiek
Zła sława niesie się z krainy do krainy.

39 Дердменд, Стихи, Перевод с татарского, Составители Сибгат Хаким и Ренат Харисов, 
Казань: Татарское Книжное издательство, 1970, с. 21.

40 Дердменд, Стихи, Перевод с татарского, Составители Сибгат Хаким и Ренат Харисов, 
Казань: Татарское Книжное издательство, 1970, с. 44.
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Сто недобрых дел совершит человек – 
Сто друзей человеку простят вину.
А султан – хоть раз ошибется – навек
Злая слава летит из страны в страну 41. 

W poezji Derdmenda miała niewątpliwie miejsce publicy-
styka polityczna. Strzały polemiki politycznej latały w obie strony 
i dotyczyły wielu spraw życia społecznego Tatarów kazańskich: czy 
wybrać drogę muhadżirstwa, opuścić Rosję – czy pozostać w Rosji; 
czy poddać się, ulec carskiemu reżymowi – czy zbuntować się; czy 
ograniczyć zadania literatury do oświecania własnego ludu, naucza-
nia dobrych obyczajów – czy skierować statek („korab”) narodo-
wej poezji na morze niedocieczonych prawd i sprzeczności filozo- 
ficznych.

Derdmend nie posiadał odpowiedzi na te wszystkie pytania, ale był 
wrogiem myślenia prymitywnego, ostrzegał swoich rodaków przed 
wynikami łopatologicznymi i decyzjami pospiesznymi, nie godził się 
z ubogim dyletantyzmem, zwłaszcza w poezji.

Pisał, kierując wiersz do nieudanego wierszoklety, któremu wydaje 
się, że jest poetą:

Owcy jeszcze za barana nie uważamy.
I nie każdego ptaka orłem nazywamy.
Kto, po prawdzie, rymu w wiersze nie wplata?
Toż kulawy osioł nie jest Pegazem.

Овца – еще не баран для нас,
Не всякая птица зовется орлом у нас.
Кто, собственно, в рифму стихи не сложит?
Но хромой осел – не Пегас42.

Poza granicami szorstkiej polemiki politycznej istniał w utworach 
Derdmenda bogaty świat liryki miłosnej – który zawiera się w twór-
czości każdego prawdziwego poety, bez którego poezja w ogóle traci 
swój sens i przeznaczenie. Miłosna liryka Ramijewa jest ubarwiona 

41 Дердменд, Поседевшая струна, Стихи. На татарском и русском яз. Казань: Издательство 
Магариф, 1999, с. 74 / Дәрдемәнд, Агарган кыл. Шигырьләр, Казан: «Мәгариф» Нәшрияты, 
1999, б. 74.

42 Дердменд, Стихи, Перевод с татарского, Составители Сибгат Хаким и Ренат Харисов, 
Казань: Татарское Книжное издательство, 1970, с. 56.
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niepowtarzalnymi, delikatnymi kolorami mądrości Orientu, etyki 
muzułmańskiego Wschodu, złożonej wieloznaczności.

Spróbujmy wniknąć w sens lirycznego wiesza Hayat (Hajat, Хаят) 
(1908):

Spójrz, bawić się zaczęła, całą swą duszę lalce oddała.
Jaka szkoda – nie w czas się zjawiłem, zostawiwszy sprawy.
Nie obwiniaj jej, serce, niechaj się cieszy, wybawi.
Na wpół dziecko za dzieciństwem tęskni... Wciąż jest taka mała.
Zdawać by się mogło, wesele odgrywa. Gra ją porwała,
Taniec między jej białymi palcami lalka rozpoczęła.
Zauważywszy mnie, poważna, tylko spojrzeniem znak dała,
Usiadłem obok [...] i smutnem serce swoje otworzył.
– Kim jesteś i czymże władasz? – lekko brew uniosła.
– Pasją miłości, odpowiedziałem. Jak kwiat rozkwitła...

Смотри, играть начала, всю душу кукле своей отдала.
Какая досада – не во-время пришел я, оставив дела.
Пусть радуется, играет, не обвиняй ее, сердце.
Полу-дитя о детстве грустит... Она еще так мала.
Кажется, в свадьбу играет. Игра ее увлекла,
Танец меж белыми пальцами кукла ее завела.
Заметив меня, серьезная, лишь взглядом знак подала,
Я рядом подсел [...] и печальное сердце открыл.
Кто ты и чем владеешь? – бровью чуть повела.
Страстью любви, ответил Как цветок, расцвела она...43

Bohaterka tego wiersza, Hajat, jest jeszcze dziewczynką, która 
bawi się z lalką. Jednak to wcale nie ojcowska czułość i delikat-
ność, lecz męska pasja i namiętność rozbrzmiewają w tych wersach 
i melodii. Ludziom europejskiej, chrześcijańskiej moralności nie-
łatwo zrozumieć te intonacje, naturalne i jasne w kulturze muzuł-
mańskiego Wschodu. Opiekuńczy stosunek do dziecka, zachwyt 
ledwie widoczną, formującą się kobiecością, zdolność oceny niepo-
wtarzalnego cudu – mgnienia, w jakim dziewczynka przekształca się 
w młodą kobietę, gotową kochać i być kochaną – to wszystko stanowi 
część myślenia, światopoglądu, moralności i tożsamości mężczyzny 
Orientu – który potrafi uczynić z młodej istoty cudowną perłę nie 

43 Дердменд, Стихи, Перевод с татарского, Составители Сибгат Хаким и Ренат Харисов, 
Казань: Татарское Книжное издательство, 1970, с. 29.
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tyle swego realnego, co raczej urojonego haremu. Własna „Hajat” 
żyje w duszy każdego Tatara, w jego marzeniach, w których nie ma 
nic zdrożnego.

Wychowany w tradycjach klasycznej poezji Orientu, Derdmend 
w swoich wierszach ostrożnie dotykał jej strun, jej skarbów, porząd-
kował je w pamięci, tworząc własne wariacje na temat najpopularniej-
szych wątków (Madżnun w pustyni: „cudowne nóżki Balkis oczarowały 
Salomona”), w melodiach i motywach Saadiego, Nizamiego, Omara 
Chajjama szukał własnych paraleli do głównej filozoficznej idei sufi-
zmu zawartej w formule „Jestem zakochany”, obejmującej cały świat 
i nieznającej granic. 

Dosłyszalne są w miłosnej liryce Derdmenda również inne motywy, 
powstałe na gruncie ówczesnej rzeczywistości, odzwierciedlające pro-
ces modernizacji monogamicznej rodziny tatarskiej. Znajdziemy je 
w wierszach adresowanych do Ukochanej, ujmowanej jako wyeman-
cypowana kobieta europejska, której bogactwo duchowe i godność 
tworzą podstawę piękna niezależnego od wieku, niepodlegającego 
procesom starzenia, rozkwitającego w długim i trwałym małżeństwie, 
w jedynie możliwym paradygmacie jednożeństwa, wzajemnej wier-
ności. Wiele z tych wierszy poeta poświęcił małżonce – Mahubdżamal 
Burnajewej-Ramijewej, wiernej towarzyszce swego życia – m.in. to 
ośmiowersowe dzieło bez tytułu:

Wybacz mi, ukochana, nierozważne żale,
Słowa wypowiedziane w rozpaczy, w szale,

Zapomnij o cierpieniach, którem ci poczynił,
Odrzuć złe wspomnienia, którym zawinił,

Wspomnij co innego – jak młodzi byliśmy,
I w miłosne osłabienie razem wpadaliśmy,

O tym, jak żeśmy się śmiali, bawili, ukochana,
Nie zapominaj, w pamięci pozostaw, umiłowana!

Прости мне, любимая, обиды нечаянные,
Слова, изреченные в горе, в отчаянье,

Страданья, в которых повинен, – забудь,
Воспоминанья дурные – забудь!
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Ты вспомни другое – как молоды были,
Любовным томленьем себя изводили,

О том, как смеялись, играли, любимая,
Не забывай, вспоминай, любимая! 44

Czar wierszy Derdmenda, skierowanych do kobiety i związa-
nych z postacią kobiety, sławiących jej piękno, polega na wymyka-
jącej się wieloznaczności sensów w nich zawartych, metafor, aluzji. 
Przypomnimy sobie, na przykład, ten cudowny, podobny do klasycz-
nych rubajjatów45, czterowiersz zatytułowany Rәsem (Rysunek, Рисунок 
– tytuł gra istotną rolę w tworzeniu tej wieloznaczności):

Ciało białym, piersi strzelistymi stworzył.
Twarz skończywszy, pieprzykiem delikatnym ozdobił.
Aby postać jej smukłą przed złym okiem uchronić, 
Ulewą włosów wspaniałych, do stóp spływających, obdarzył.

Тело – белым, груди высокими создал.
Завершая лицо, прекрасную родинку создал.
Чтобы стан ее стройный уберечь от дурного глаза,
Ливень дивных волос, до ступней закрывающих, создал46.

Człowiek, ledwie go przeczytawszy, oczarowany, niechybnie znaj-
dzie się zaraz we władzy tego białego ciała (uważanego na Wschodzie 
za wartość większą niż ciało smagłe, opalone), tej „ulewy wspania-
łych włosów”. Nie każdy jednak zastanowi się i potrafi odpowiedzieć 
na pytanie, o co tu chodzi, kim jest ta kobieta, kto stworzył ten cud 
piękna.

W wierszu nie jest wymienione ani imię twórcy, ani imię jego stwo-
rzenia. To może być sam Allah (wtedy bajecznie piękna kobieta to Ewa 
/ Hawwa, pramatka wszystkich kobiet świata, w odróżnieniu od postaci 
mitologii chrześcijańskiej stworzona nie z żebra Adama, lecz osobno, 
na równi z mężczyzną godna naszego zachwytu jako najwyższe boskie 

44 Дердменд, Стихи, Перевод с татарского, Составители Сибгат Хаким и Ренат Харисов, 
Казань: Татарское Книжное издательство, 1970, с. 18.

45 Rubajjat (rubaj, robagyj, z arabskiego „pomnożony na cztery”) – klasyczna forma (gatunek) 
poezji Orientu, czterowiersz zawierający w sobie zakończoną myśl, z rymem aaba albo aaaa.

46 Дердменд, Поседевшая струна, Стихи. На татарском и русском яз. Казань: Издательство 
Магариф, 1999, с. 41 / Дәрдемәнд, Агарган кыл. Шигырьләр, Казан: «Мәгариф» Нәшрияты, 
1999, б. 41.
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stworzenie – Człowiek. Ale to tylko jedna z możliwych interpretacji 
tego wiersza. Nieznanym, nieokreślonym przez imię twórcą może być 
sam poeta, który wymyślił, narysował w swej wyobraźni ten cudowny 
obiekt miłości i adoracji. Takiej kobiety w rzeczywistości nie ma, ist-
nieje tylko piękna kaligraficzna formuła miłości (suficki znak miłości 
do Boga, mistyczne „Jestem zakochany...”). Wiersz nazywa się jednak 
Rysunek i niewykluczone, że Derdmend, który dobrze znał osiągnię-
cia sztuk pięknych ówczesnego świata, miał na myśli twórczość arty-
sty-malarza, artysty-grafika, zdolnego odtworzyć na kartce papieru 
albo na płótnie ten cud doskonałości i piękna. 

W początkach dwudziestego stulecia, kiedy wiersz został napisany, 
Derdmend mógł sobie tylko roić, że pośród Tatarów pojawi się taki 
artysta – wtedy ich po prostu nie było. Pierwsze karykatury i ilustracje 
na łamach tatarskich czasopism „Uklar” („Ukłar”, Strzały”, „Стрелы”; 
Uralsk 1906), „Qarçıga” („Karczyga”, „Jastrząb”, „Ястреб”; Orenburg 
1906–1907), „Yaşen” („Jaszen”, „Błyskawica” „Молния”; Kazań 1908–
1909), „Yalt-Yolt” („Jałt-Jołt”, „Rozbłysk”, „Сверкание”; Kazań 1910–
1917), często przerysowane, skopiowane z wydawanego w Tyflisie 
azerskiego czasopisma „Molla N sr ddin” („Mułła Nasreddin”, „Молла 
Насреддин”), były bardzo dalekie od zadań, które sformułował Rәsem 
(Rysunek). 

Jako dobry żart historii można potraktować fakt, że pierwszy zawo-
dowy artysta tatarski o wysokiej kulturze europejskiej, Baki Urmancze 
(tat. Baqi Urmançe, 1897–1990), o którego pojawieniu Derdmend nie 
miał pojęcia (gdy pisał wiersz Rәsem Urmancze był jeszcze chłop-
czykiem), po upływie sześciu dziesięcioleci, w roku 1968, naryso-
wał wspaniałą ilustrację do tego wierszu, opublikowaną jeszcze trzy 
dziesięciolecia później w zbiorze wierszy poety47. I tak się stało, że 
rysunek (rәsem) wykonany piórkiem i tuszem, zawierający w sobie 
cudowną melodię płynnej kreski oraz dźwięczne kontrasty światła 
i cienia, jakby ułożył się nad innym – werbalnym – poetyckim rysun-
kiem stworzonym przez Derdmenda. Obraz Urmanczego, powstały na 
gruncie sztuki pięknej, nie powtarzał dosłownie literackiego portretu, 
a jedynie z nim współbrzmiał. W tym samym czasie oryginał poetycki 
– wiersz Derdmenda – był nie tyle własnym dziełem poety, co repliką 
do Koranu. Stanowił śmiałą próbę powtórzenia wielkiego projektu 
Stwórcy, nadania mu nowego ujęcia, stworzenia własnego „rysunku” 

47 Дердменд., Поседевшая струна, Стихи. На татарском и русском яз. Казань: Издательство 
Магариф, 1999, с. 40 / Дэрдеменд, Агарган кыл. Шигырьлэр, Казан: «Мэгариф» Нэшрияты, 
1999, б. 40.
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na podstawie motywów mitologii muzułmańskiej, zaproponowania 
czytelnikom własnej artystycznej interpretacji historii stworzenia 
człowieka, równoległej do ajatów Koranu, nawet niezgadzającą się 
z nimi. 

Takie mnóstwo nałożonych na siebie przezroczystych projekcji 
– fantazji – jest typową cechą poezji „srebrnego wieku”, zawsze peł-
nej tajemnic, nieuchwytnych przeobrażeń, rzeczy niedopowiedzia-
nych do końca, aluzji, pozbawionych prymitywnej jednoznaczności. 
Derdmend był wielkim mistrzem tego stylu. 

W książce Kazan Türkleri (Kazańscy Turcy), wydanej w Turcji w roku 
1925, jej autor Gabdelbari Battał (Ğabdelbari Battal), badacz literatury 
tatarskiej, pisał: „Derdmend jest poetą głęboko myślącym. Jest wspa-
niałym mistrzem wiersza, rozumiejącym prawidłowości jego kon-
strukcji, poetą troszczącym się o współbrzmienie rymu i rymu. Jest 
najlepszym poetą kazańskim”48.

*     *     *

Poezja Derdmenda nie może być obca dla polskich Tatarów. Jest 
składnikiem wielkiej tataryki49, prawdopodobnie jej najdroższą 
perłą. 

Śmierć poety w roku 1921 oznaczała niepowetowaną stratę dla 
całej kultury tatarskiej, chociaż, być może, polscy Tatarzy, zaangażo-
wani wówczas w sprawę polskiego odrodzenia narodowego i pochło-
nięci euforią tego wydarzenia, nie zauważyli tego, nie odczuli. Wielki 
dzwon ogólnotatarskiego bólu nie zabrzmiał na skromnym cmen-
tarzu w małym uralskim miasteczku Orsk, daleko od Polski i Litwy, 
od Krymu, nawet od Kazania. A nawet jeśli dzwonił w Orsku, to 
nie był słyszany ani w Wilnie, ani w Warszawie. Dzisiaj jego cichy 
dźwięk zyskuje donośną siłę. Sto lat po śmierci poety – burzliwe 
stulecie wielkich wstrząsów społecznych, wojen, rewolucji, wyzwań 
– poetycka spuścizna Derdmenda wchodzi do literatury europej-
skiej i światowej, staje się znaną i rodzinną naszym współczesnym 
rodakom (w szerokim sensie) – w Tatarstanie, na Syberii, Krymie, 

48 Cytowane w tłumaczeniu autorki z książki: Дердменд, составители Р.Ф. Рахмани, Р.М. 
Касимова, Г.М. Хусэнова, Казань: Татарское Книжное Издательство, 2003, c. 15.

49 Tataryka (tatarica) – wieloznaczne pojęcie, w niniejszym sensie – kompleks wiedzy 
o Tatarach, kompleks pomników literatury i kultury tatarskiej, historia całej wspólnoty 
tatarskiej, obraz tatarskiego świata w jego szerokich granicach geograficznych i wymiarach 
chronologicznych. 
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w tatarskich wspólnotach muzułmańskich na Białorusi i Litwie, 
w Polsce, w Finlandii, w Ameryce. 

Tłumaczenie wierszy Derdmenda na języki tych państw i wspólnot 
jest aktualnym zadaniem, istotnym nie tylko dla tatarskich mniejszo-
ści, lecz również dla kultur narodowych krajów, w których zamiesz-
kują Tatarzy. Dla wolnego zachodniego świata poezja Derdmenda to 
lekcja, nauka historii, zapomniana stronica poezji „srebrnego wieku”, 
która stała się świetlistą granią kryształu tatarskiej klasyki literac-
kiej. Dla Tatarów Rosji, gdzie już na wpół rozbity statek (Korab) jeszcze 
obija się o brzeg obcej ziemi – to dzień dzisiejszy ich bólu, melodia ich 
obwisłych i rozdartych żagli, to wieczne „przeklęte pytanie”:

Jakaż to wciągnie 
Nas otchłań
I jakiejż ofiary zażąda?!

Какая тянет 
нас пучина
И жертвы требует какой…

Swietłana Czerwonnaja
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Derdmend – a melody of tatar sadness
(from the history of the kazan tatars poetry)

keywords: Russia, Tatars, Tatarstan, Tatar poetry, Tatar intelligentsia, 
Gabdulla Tukay, Musa Jalil, Zakir Ramiyev – Derdmend (Sad), Tatar 
press, social poetry, lyrical themes, Tatar heritage, Russian oppres-
sion, desire for independence, Great Tatarstan.

Abstract: It’s the first publication in the Polish Tatar press, devoted to 
the outstanding Tatar poet Derdmend. The first time the readers of the 
„Polish Tatars Yearbook” will be able to get acquainted with the still 
unknown for them name of the talented Tatar poet of the late 19th–
early 20th centuries, with a brief outline of his extraordinary, tragi-
cally ended life, with the main repertoire of his civil and lyric poetry. 
In addition to the Russian translations of Derdmend’s poems, written 
in different decades and published in Kazan poetry collections, for 
the first time in the history of our culture there are poetic transla-
tions of Derdmend into Polish, made by the famous Polish-Tatar poet, 
journalist and translator Musa Czachorowski. These translations will 
undoubtedly enrich all Polish literature. „Derdmend” (from the Tatar 
language – „Sad”) is the poetic pseudonym of Zakir Ramiyev (1859-
1921), an eminent public figure, philanthropist, the largest owner of 
a gold mine of pre-revolutionary Russia, one of the most educated and 
richest representatives of the Volgo-Ural Tatars ethnic group in pre-
-revolutionary Russia. He voluntarily handed over all his multimil-
lion assets to the Soviet government, which sentenced him to death 
by starvation and oblivion prematurely. The name of Zakir Ramiyev 
was for long removed from the official history of Tatar literature in 
the Soviet Union. Derdmend’s poetic legacy far exceeds the level of 
the didactics of the Enlightenment, which „lasted” in the Tatar culture 
until the middle of the 20th century and is compared with the highest 
intellectual values of Russian and world „silver age” poetry.
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iii. ArchiWum

krzysztof Olechnowicz

Poświęcam pamięci mojej Matki, Elmiry 
Olechnowicz z Koryckich, i jej Matki, a mojej 
Babci, Heleny Koryckiej z Assanowiczów, 
obu z majątku Kopciowszczyzna. 

DOLNOśLąScy tAtArzy (1)

Pewne szczegóły związane z pisaniem, patrz *M1.

Po II wojnie światowej osiedliło się we Wrocławiu wielu Tatarów. 
Pochodzili z różnych okolic, głównie z obecnej Białorusi. Każdy sta-
rał się zamieszkać jak najbliżej swoich krewnych lub znajomych. 
Największe tatarskie skupiska znajdowały się w rejonie ulic Kurkowej 
i Borowskiej (wprawdzie mieszkały tam tylko dwie rodziny, ale jedną 
z nich byli bardzo liczni Miśkiewiczowie) oraz w Widawie, będącej 
obecnie wrocławskich osiedlem. 

i. tatarzy we Wrocławiu i Oleśnicy

Wrocław
Na ul. Kurkowej właściwie każdy był ze sobą w jakiś sposób spokrew-
niony ewentualnie spowinowacony. Mieszkali tam: 
1. Emilia (Mila) i Chasień Aleksandrowiczowie z Nowogródka z troj-

giem dzieci: Janem, Emirem i Marią (Marysią). We Wrocławiu 
przebywali od połowy 1946 r. Emir w r. 1951 poszedł do wojska 
w Kołobrzegu, tam ożenił się i został. Marysia po ślubie w r. 1953 
przeniosła się do Gdańska.

2. Ewa i Jan (Jaś) Koryccy z Łowczyc z dwójką dzieci: Maciejem i Lejlą 
(Lilką), oraz jego matką, Marią Korycką. We Wrocławiu od r. 1946.



144144144 III. Archiwum

3. Helena Korycka z córką Marią (Munią) Orszulak (mąż Władysław, 
Polak) i jej synem, Józefem. Pochodzili z maj. Kopciowszczyzna. 
We Wrocławiu od VII 1946 r. 

4. Maria Zbaraszewska z Aleksandrowiczów z Baranowicz (Łowczyce) 
z bratankiem, Stefanem Aleksandrowiczem z Łowczyc. We 
Wrocławiu od r. 1946 lub od początku 1947. W r. 1952 przenieśli się 
na ul. Prusa. Mieszkali u nich wówczas dwaj studenci, bracia Kostek 
i Adam Szahidewiczowie. Stefan w r. 1962 przeniósł się do Gdańska.

5. Chadydża (Chadzia) i Maciej Bajraszewscy z Iwanowa z córkami 
Fatmą i Heleną. We Wrocławiu od r. 1949. Helena była z nimi do 
swego ślubu w r. 1955. Ich syn Adam mieszkał trochę dalej.

6. Adam Bajraszewski (syn Macieja i Chadydży) z żoną Polką. We 
Wrocławiu od r. 1947, mieszkali na ul. Szczęśliwej.

7. Miriema i Husein (Kostek) Połtorzycki (Chalembek) z Iwanowa. 
We Wrocławiu ch. od r. 1948 do 1952. Urodziło się im tu troje 
dzieci: Halina, Emir i Bronisław. Mieszkali na ul. Otwartej, boczna 
Kurkowej.

8. 8. Assan Smolski z Nowogródka. Zesłany, wrócił przez Zachód, na 
przełomie r. 1954/1955, prosto do Wrocławia. 

Na ul. Borowskiej mieszkali:
9. Ajsza i Chosień Miśkiewiczowie z Horodyszcza z ośmior-

giem dzieci: Adamem, Dawidem, Alikiem, Gafarem, Ismaelem 
(Smolikiem), Miriemą, Jakubem i Stefanem, który urodził się już 
we Wrocławiu – od V 1947 r. Wszystkie dzieci wyszły za Tatarów 
i stopniowo się wyprowadzały. Pierwszy, w r. 1962, Dawid, a ostatni 
Stefan, ch. w r. 1977 lub 1978.

10. Anifa i Selim Safarewiczowie z Nowogródka z dwójką dzieci: 
Anifą i Alikiem – od r. 1949. Anifa w r. 1950 wyjechała na studia do 
Poznania i już nie wróciła. 

Na ul. Kleczkowskiej mieszkali:
11. Felicja (Fela) Jasińska z córką Rozalią (Rozą) Bajraszewską 

z Kopyla i jej synem, Aleksandrem – od r. 1946 lub 1947.
12. Emilia i Jan Półtorakiewiczowie z Niemieża z córkami Rozalią 

i Taidą. Trzecia córka, Gaja, zginęła na minie w Rędzinie – od r. 1946.
13. Ewa Bajraszewska z Ordy – Horodyszcza (wędrowali), od r. 

1946/1947 do 1950. Tu wyszła za mąż za Stefana (p. 14),
14. Rodzeństwo Tamara i Stefan Szahidewiczowie z Niemieża. Ona 

we Wrocławiu od r. 1946, on w latach 1947–1950.
15. Zofia Jakubowska z Nowogródka. We Wrocławiu od r. 1946/1947 

do 1950.
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Widawa
16. Kończaka i Witold Talkowscy z maj. Łostaje z synem Selimem. 

W Widawie od IV 1947 r.
17. Idalia i Aleksander Półtorakiewiczowie z Niemieża z pięciorgiem 

dzieci: Olgierd, Zofia, Helena, Danuta i Stefan – zginął w r. 1946, 
najechał na niego samochód. W Widawie od r. 1946. W r. 1975 
przenieśli się do centrum Wrocławia. 

18. Gajana Polewicz z Kryczyńskich (mąż Polak, Józef) z dwójką 
synów: Leszek i Czesiek. W Widawie od r. 1956. II repatriacja.

38. Konstanty Mustaficz (ojciec Tatar, Józef, matka Polka) z siostrze-
nicą Niną (w ¼ Tatarka) z Niemieża. W Widawie od r. 1946.

19. Dina Aleksandrowicz, ch. z Wilna, miała maj. Popielewicze. 
W Widawie w okresie 1947–1952, przez 3–4 lata.

inne rejony
20. Sulejman „Sieńko” Aleksandrowicz z Horodyszcza z żoną Polką 

i synami: „Alik” i Eliasz. W r. 1948 urodziła się im córka Zosia. We 
Wrocławiu od r. 1946/1947. Eliasz od r. 1959 w Zielonej Górze.

21. Enwer, Lejla i Zulejka Bajraszewscy (rodzeństwo) ze Słonimia. We 
Wrocławiu od r. 1946, na przedmieściu w Leśnicy. Lejla w I 1948 r. 
przeniosła się do Gdańska, a Enwer szybko do centrum Wrocławia. 
Zulejka została w Leśnicy (zmarła w r. 2014).

Zulejka Bajraszewska i Musa Czachorowski, w domu przy ul. Jeleniogórskiej na 
wrocławskich Stabłowicach. Prawdopodobnie r. 2002. 
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22. Osman Bajraszewski ze Słonimia (stryjeczny brat z pkt. 21) z żoną 
Polką. We Wrocławiu od r. 1947/1948 r. Ich córka Helena doje-
chała w r. 1952.

23. Michał Korycki z żoną Polką, siostrą Elmirą Olechnowicz 
(mąż P Antoni, ostatni dowódca wileńskiego AK) oraz kuzynką 
Aleksandrą „Olcią” Korycką, wszyscy z maj. Kopciowszczyzna. We 
Wrocławiu mieszkali przy ul. Barlickiego 23 m 6, od VII 1946 r. 
W VI 1948 r. UB aresztowało Michała i Elmirę. Synowie z Olcią 
przenieśli się do ciotki Marii na ul. Kurkową 43 m 1. Latem 1950 
r. wszyscy, poza Olcią, zamieszkali na ul. Kurkowej 33 m1. Tam 9 II 
1952 r. dołączyła do nich powracająca z więzienia Elmira. Latem 
tego roku przeniosła się z matką Heleną i synami do zwolnio-
nego przez Miriemę i Husejna Połtorzyckich mieszkania na ul. 
Otwartej 7 m 4. Michał wrócił z więzienia w V 1950 r. i zamieszkał 
w pobliżu, przy ul Jagiellończyka. Do Olci wprowadził się powra-
cający z Zachodu Assan Smolski. 

24. Alraszyd Musicz ze Słonimia z żoną Polką. We Wrocławiu od r. 
1946/1947. Nie udzielał się, mało kto o nim wiedział.

25. Bronisław, Stefan i Eliasz (bracia) Radeccy ze Słonimia. We 
Wrocławiu od r. 1946/1947, wszyscy mieszkali w rejonie ul. Klary 
Zetkin. Żony Polki.

26. Maria Rodkiewicz (z Połtorzyckich) z Nowogródka z synem 
Stefanem i córką „Milą”. We Wrocławiu od r. 1946. Mąż Ibrahim 
zesłany, wrócił przez Zachód dopiero w r. 1975. 

27. Aleksander i Bronisław Gajnutdinow (bracia) z Wilna. Od r. 1946 
we Wrocławiu. W r. 1948 dołączył ich brat Michał i ch. od r. 1959 
ich matka Helena. Wszystkie żony Polki.

28. Ali Aleksandrowicz z Wilna. We Wrocławiu już w r. 1945 lub na 
początku 1946. Może był tu pierwszym z Tatarów.

29. Adam Szegidewicz, płk WP, w latach 1954–1972 zastępca i komen-
dant WSOWInż. we Wrocławiu. 

Wrocław miał sporo wyższych uczelni i szkół średnich, uczyli się 
w nich także Tatarzy, niektórzy z nich zostali na stałe. Wg Szurki 
Chazbijewicza, który w latach 1949–1954 studiował na WSE, byli tam 
również: Kostek Szahidewicz, Enwer Bajraszewski, Maciej Radkiewicz 
i jego siostra Helena.
30.  Aleksander Szahidewicz z Nowogródka. W latach 1947–1952 stu-

dent AWF, został.
31.  Maciej i jego siostra Helena Radkiewiczowie ze Słonimia, 
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studiowali na WSE. On w latach 1948–1953, ona 1949–1954 i oboje 
zostali. Helena w r. 1987 przeniosła się do Jeleniej Góry.

32.  Konstanty i Adam, bracia Szahidewiczowie z Nowogródka. 
„Kostek” w latach 1949–1954 studiował na WSE, Adam w latach 
1952–1957 na Politechnice. Kostek został we Wrocławiu, Adam 
wrócił do Kłodzka. 

33.  Aleksander „Szurka” Chazbijewicz z Ordy w latach 1949–1954 
studiował na WSE. Został na rok we Wrocławiu.

34.  Rozalia Smajkiewicz z Nowogródka. W latach 1952–1957 studio-
wała chemię i mieszkała we Wrocławiu do r. 1968. Jej brat Alik 
skończył tu Technikum Dentystyczne (lata 1948–1954).

35.  Rabija Attahanow z Nowogródka. W latach 1960–65 studiowała 
matematykę, została we Wrocławiu.

36.  Mustafa Mucharski ze Skidla. W latach 1962–1967 studiował che-
mię, został do r. 1970.

37.  W ½ Tatar Olutek i Zofia Żmijewscy z Wilna (ojciec Polak, Klemens, 
z Litwy. Matka Elmira Ryzwanowicz z maj. Kasparyszki na Litwie). 
We Wrocławiu od r. 1946.

39.  W ½ Tatarka Dżangara Fiłon (ojciec Białorusin, Fiłon, matka 
Miriema Smajkiewicz) z Nowogródka. W latach 1961–1967 studio-
wała geografię, została. Jej brat, Mirosław, studiował na AWF i tu 
pracował, ale dojeżdżał z Obornik.

Wymnienieni w poz. 37, 38 i 39 wyraźnie czuli więź tatarską. 
Stopniowo Tatarów ubywało, starsi umierali, młodsi zakładali 

rodziny i wyprowadzali się, rozpraszali. Istniała jednak wyraźna 
tendencja przemieszczania się w kierunku Białegostoku, rzadziej 
Trójmiasta i Elbląga, a więc na wschód i północ, bliżej „naszych 
stron””. Bardzo dużo było małżeństw mieszanych (z nie-Tatarami), 
dzieci z nich nie wracały już zwykle do tatarskości. Wyjątkiem okazała 
się tu rodzina Chasienia Miśkiewicza, którego wszystkie dzieci wyszły 
za Tatarów.

We Wrocławiu znajduje się maleńki miziar (wydzielona część 
z cmentarza komunalnego na Osobowicach), obecnie zapełniony. 
Spoczywają tam:
1.  Rozalia Bajraszewska (15 V 1911/25 V 2000), c. Felicji (p. 2).
2.  Felicja Jasińska (ur. w Ordzie 18 I 1871/21 IV 1965)
3.  Koryccy: małżeństwo Ewa (1914/1989) i Jan (1893/1964), oraz 

Maria (1870/1951) – matka Jana.
4.  Bronisław Gajnodzinow (26 X 1914/30 X 1974). Grób nr 5 to jego 

rodzina, tylko inaczej się pisali.
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5  Helena Gajnutdinow (1876/3 XII 1962) i Aleksander (1905/27 II 
1990) – matka z synem.

6.  Assan Smolski (syn Adama) (ur. w Mińsku 12 V 1888/17 II 1963).
7.  Gaja Półtorakiewicz (córka Jana i Emilii) z Wilna (17 I 1934/28 IX 

1945).
8.  Stefan Półtorakiewicz (23 VIII 1944/29 IX 1946). 
9.  Jan Półtorakiewicz (20 VI 1909/16 III 1971) z żoną Emilią (24 II 

1914/27 III 1996).
10.  Fatima Smoktunowicz (9 V 1929/27 IV 1979) i mąż Polak, Leonid 

(1 II 2012 – 80 lat).
11.  Honorata Korczyńska (28 I 1975/27 IV 1981).
12.  Omar Bajraszewski (14 VIII 1916/19 I 1987) i siostrzeniec Zbigniew 

(5 VIII 1952/16 I 2012).
13.  Bronisław Radecki (ur. w Słonimiu 29 X 1911/26 IV 1987). 
14.  Maria Orszulak z domu Korycka (12 V 1917/29 VI 1987).
15.  Sulejman Aleksandrowicz (23 II 1915/6 XII 1992) i żona Polka, 

Helena (11 VI 1917/18 XII 2005).
16.  Polak, Władysław Orszulak (21 V 1911/9 X 1993).
17.  Semman Mussa Turin (Etiopia) (12 IV 1955/8 VI 1994).
18.  Alraszyd Musicz (27 X 1912/4 VII 2002) 
19.  Aleksander Bajraszewski (28 X 1939/28 XII 2006). 
20.  Michał Korycki (16 IX 1915/21 VII 1997). 
21.  Amina Jashari (1999) – niemowlę. 
22. Aleksandra Chalima Korycka (c. Michała i Emilii) (3 V 1914/26 III 

2000).
23.  Zakwan al-Rifai (1 IX 1954/15 XII 2006). 
24. Bebars Jakub Ayyoub (20 VII–12 VIII 2006). 

Obecnie we Wrocławu nie ma pełnej rodziny tatarskiej. Na początku 
r. 2013 mieszkali tu:
1.  Bazarewicz Zofia (1941) z Brasławia (Oleśnicy), córka Szmila, mąż 

Polak, Dębski. p. *OLS–Ba
2.  Bajraszewska Zulejka (1926) ze Słonimia, córka Mahmeda, mąż 

Polak, Mazurek. p. *W8
3.  Korycki Maciej (1938) z Łowczyc, syn Jana, wnuk Macieja, żona 

Polka, Zofia. p. *W13
4.  Korycka Leila „Lilka” (1944) z Łowczyc, siostra Macieja, mąż Polak, 

Zdrzyński. p. *W13
5.  Półtorzycki Olgierd (1929) z Niemieża, syn Aleksandra, I i II żona 

Polki. p. *W17
6.  Półtorzycka Zofia (1934), siostra Olgierda, mąż Polak, szybki 
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rozwód. p. *W17
7.  Półtorzycka Danuta (1942), siostra Olgierda, mąż Polak, Kalk. p. 

*W17
8.  Półtorzycka Taida (1943) z Niemieża, córka Jana, mąż Polak, 

Bolsewicz. p. *W17
9.  Radkiewicz Maciej (1922) ze Słonimia, syn Stefana, żona Polka, 

Irena. p. *W20
10.  Safarewicz Alik (1931) z Nowogródka, syn Selima, żona Polka. p. 

*W22
11.  Szahidewicz Tamara (1928) z Niemieża, córka Romualda, mąż 

Polak, Bolsewicz. p. *W25
12.  Talkowski Selim (1939) z Łostajów, syn Witolda, żona Polka. p. 

*W29 
Są od około dwóch lat we Wrocławiu, nie wiadomo, czy na stałe, 

przyjechali z Oleśnicy:
13.  Szczęsnowicz Michał (1983) z Oleśnicy, syn Stefana, wnuk Aladyna. 

p. *OLS–Sz1
14.  Szczęsnowicz Dżenneta (1984), siostra Michała. p. *OLS–Sz1 

Mówiąc o Tatarach Wrocławia nie można pominąć pobliskiego 
miasteczka Oleśnicy, gdzie zjawiali się etapami. Rzadziej wchodzili 
w związki mieszane niż wrocławscy i na początku r. 2013 były tam 
dwie pełne pary. 

Oleśnica 
1.  Zinajda i Szamil Bazarewiczowie z Brasławia z córkami: Nina 

i Zofia „Sonia”, w Oleśnicy od r. 1946/1947. Zofia w r. 1971 przenio-
sła się do Wrocławia. 

2.  Elwira Szczucka (siostra Szamila, poz.1) z Brasławia z s. 
Fredysławem, w Oleśnicy od r. 1947. W r. 1970 ożenił się, żona Fela 
Bajraszewska.

3.  Józef Chasieniewicz, w Oleśnicy od r. 1948. W r. 1950 ożenił się, 
żona Fatma Szczęsnowicz.

4.  Aleksander Aleksandrowicz z Daugieliszek (Litwa), w Oleśnicy od 
r. 1946. W r. 1954 (1955?) ślub, żona Lidia Gębicka. W r. 1958/1959 
przenieśli się do Kamienia.

5.  Bronisław Aleksandrowicz (brat Aleksandra, poz. 4), w Oleśnicy 
od r. 1947. W r. 1957 r. ślub, żona Zofia Gębicka. 

6.  Maria Aleksandrowicz z Daugieliszek (Litwa) z synami: Adam 
i Konstanty, w Oleśnicy od r. 1958. Adam w r. 1959 wyprowadził się 
do Lidzbarka Warmińskiego. 
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7.  Nina i Maciej Jakubowscy z Miciuniszek z córkami: Halina 
i Marysia, w Oleśnicy od r. 1956/1957.

W Oleśnicy uczyło się w szkole średniej, ch. technikum (nie 
wiadomo, w jakim), zaczynali w Leśnicy, trzech Tatarów: Bekir 
Szabanowicz z Iwia, Bolek Talkowski i Olek Radliński. Po skończeniu 
nauki wyjechali. 

Na początku r. 2013 w Oleśnicy mieszkali: 
1.  Dżemila (1951) (ojciec Józef Chasiniewicz) i Stefan Szczęsnowicz 

(1946), małżeństwo.
2.  Jej siostra Halina (1952) i mąż Aleksander Murtazajew (1945). 
3.  Ich synowie: Mirek (1979) i Emil (1980) w nieformalnych związ-

kach z Polkami. 
4.  Lidia Bazarewicz (1952), po mężu Szahidewicz.

II. Rodziny wrocławskich i oleśnickich Tatarów  
*1W do *W31 + *oLS

1)  Aleksandrowiczowie z Horodyszcza. 
2)  Aleksandrowiczowie z Łowczyc. 
3)  Aleksandrowiczowie z Nowogródka. 
4)  Aleksandrowiczowie z Wilna. 
5)  Aleksandrowicz Dina. 
6)  Bajraszewscy z Iwanowa. Uz. Muchle. 
7)  Bajraszewscy z Ordy. 
8)  Bajraszewscy ze Słonimia. 
9)  Chazbijewiczowie z Ordy.  
10) Gajnutdinow z Wilna. 
11)  Jakubowscy z Nowogródka. 
12) Jasińscy z Kopyla. Uz. Konopaccy.  
13) Koryccy z Łowczyc.  
14) Miśkiewiczowie z Horodyszcza. 
15) Mucharscy ze Skidla. 
16) Musiczowie ze Słonimia. 
17) Półtorakiewiczowie ze Słonimia/Niemieża.
18) Połtorzyccy z Iwanowa.
19) Radeccy ze Słonimia.
20) Radkiewiczowie ze Słonimia. Uz. Bajraszewscy. 
21) Rodkiewiczowie z Nowogródka.
22) Safarewiczowie z Nowogródka. Uz. Adamowiczowie.
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23) Smajkiewiczowie z Nowogródka. 
24) Szagidewiczowie z Nowogródka.
25) Szahidewiczowie z Niemieża.
26) Szahidewiczowie z Nowogródka.
27) Szahidewiczowie z Nowogródka.
28) Szegidewiczowie z Baranowicz.
29) Talkowscy z Łostaj.
30) Ryzwanowiczowie z Kasparyszek.
31) Mustaficzowie z Niemieża.
*OLS Ba – Bazarewiczowie, (Ch) – Chasiniewiczowie, Sz1 – 
Szczęsnowiczowie, Uz. Mu – Muchowie i Po–Popławscy, (Mu) – 
Murtazajewowie, Uz. (Ge) – Gembiccy, Sz2 – Szczęsnowiczowie, Al – 
Aleksandrowiczowie, Ja – Jakubowscy.

*W1, Aleksandrowiczowie z horodyszcza, *OH + *W14, *5
•	 Sulejman Aleksandrowicz – ż. Miriema. Mieszk. w Horodyszczu, 

mieli 5 s. + 3 c. Ss. Abraham, Mustafa (wyjechał do USA) i Jan 
(w okresie rewolucji) zginęli bez wieści. S. Jakub – I ż. Fatma, 
mieli 5 s. Alej (1933), Konstanty (1934), Enwer (1938), Adam (1939), 
i Jasza (1945). Dziwne daty, może pomyłka?, może to dzieci jego 
syna? II ż. Miriema, dzieci nie mieli. 

•	 C. Aminia (1883/1956) – m. Dawid Miśkiewicz (o-c Mustafa, 
m-a Miriema Abramowicz) z Horodyszcza. Mieli 6 s. + 3 c. Sulejman, 
Ibrahim, Chosień, Miriema, Fatma, Zofia, Husein, Adam, Mustafa. 
O nich *W14. 

•	 C. Fatma „Fela” – m. Gafar „Abgafar” Ab (Kaukazczyk). Mieszkali 
w Horodyszczu, bez dzieci. 

•	 C. Elżunia – m. Jakow Safarewicz (zm. 1941/1943). Mieli: 1 c. + 2 
s. Mirosława i Stefan zm. dziećmi. Jako wdowa mieszkała z s. 
w Horodyszczu. Wyjechali na Wileńszczyznę.

•	 Szaban (1934), I ż. ch. nie-T Zina, rozwód, mieli 2 s. Mirosław 
i Stefan, II ż. T, dzieci? 

•	 S. Adam – ż. Zofia Ryzwanowicz z Olity na Litwie – było ich 15 
rodzeństwa, ale mieli 50 ha ziemi, garbarnię i „walenie” samo-
działu. Mieszkali w Horodyszczu, Adam był listonoszem. Potem 
przenieśli go do Słonimia, jak wybuchła II wś przyjechali z powro-
tem i tam zmarli. Mieli s. Sulejman „Sieńko”(23 II 1915/6 XII 1992) 
– ż. P Helena. Mieszkali z jego rodzicami w Horodyszczu. W r. 1946 
zesłany do Peczory (Komi), wrócił po dwóch latach w r. 1948. Żona 
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pracowała w Urzędzie Repatriacyjnym w Słonimiu i w r. 1948 wyje-
chała z dziećmi do Polski. Zatrzymano ją na granicy, gdy przesłu-
chujący prokurator wyszedł, przedzwoniła do swego biura. To ją 
uratowało. Została zatrzymana, bo wydała pozwolenie na wyjazd 
poszukiwanej przez NKWD kobiecie o dziwnym, obcym nazwisku, 
ch. Czajszarge, „jakaś arystokracja”, ale miała podkładkę, udało się. 
W Wałbrzychu znalazł ją mąż i pojechali do Wrocławia. Mieli 2 s. + 
1 c. 

•	 1 s. Aleksander „Alik” (1938) – ż. P Stefania. Od r. 1956 mieszk. 
w Zielonej Górze. 

•	 2 s. Eliasz „Lucik” (1942) – ż. P. Barbara, mieszk.we Wrocławiu, 
mają 3 c. 

•	 1 c. Zosia (1948) – I m. P, mieli 1 s. – zm. mając 3 lata, rozwód. II m. 
N, mieszk. w Niemczech, dzieci nie mają. 

*W2, Aleksandrowiczowie z łowczyc, p. *OL + * W13, *6, *7, *8
•	 Mustafa, syn Jakuba, Aleksandrowicz (zm. 1917) – Zofia „Zonia” 

Assanowicz (zm. 1941) z Kolonii Piaski koło Ostryny. Pochodził 
i mieszk. w Łowczycach, był tam mułłą. W czasie I wś uciekli przed 
Niemcami, zm. w drodze powrotnej koło Mińska. Oboje pochowo-
wani w Łowczycach. Mieli 1 s. + 3 c. Jan „Jaś”, Hela, Marysia i Fela.

•	 S. Jan „Jaś” (1892/1944) – ż. Zofia „Zosia” Korycka (1900/1985) 
z Ordy (o-c Maciej, m-a Mila), Mieszk. w Łowczycach, był tam 
mułłą. Mieli 4 s. + 2 c. 

kozakiewiczowie z iwanowa, p. *O
1.  Aleksander „Szura” (1925) – I ż. Miriema Szczęsnowicz z Iwia, tam 

mieszkali. Mieli 3 c.
 C. Roza (1948) – m. Sulejman Rafałowicz (muezin) z Iwia, tam 

mieszk. Mają 1 s. Alik + 1 c. Ema.
 C. Ania (1950) – m. Alik Murzicz z Lachowicz, mieszk. 

w Nowogródku, mają 2 s. Aleksander i Bekir.
 C. Tamara (1952) – m. B Czarnook, mieszk. w Nowopołocku, mają 2 

c. Tania i Ola.
 II ż. Fatma Achmatczyna, podobno z „ruskich Tatarów”. Mieli 1 s. + 1 c.
 S. Jan (1960) – ż. Ajsza Szabanowicz z Iwia, tam mieszk. Mają 1 c. 

Ema.
 C. Lila (1967) – m. Alik Iljasiewicz z Iwia, tam mieszk. Mają 1 s. 

Dima + 1 c. Ania. 
2.  Stefan (1928) – ż. P Irena Syrek (1942). Mieszkają w Gdańsku. 
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Wyjechał do Polski w r. 1946, razem z rodziną Jana Koryckiego 
z Łowczyc (m-a Maria + ż. Ewa z dziećmi: Maciej i Lejla). Zatrzymał 
się u siostry swego ojca Marii Zbaraszewskiej (m. P) w Brzezinach 
koło Łodzi. Reszta rodziny została w ZSRR. W r. 1947 przenieśli 
się do Wrocławia. W r. 1952 skończył tu prawo. Prokurator. Od r. 
1962 w Gdańsku. Mają 1 c.

 C. Ewa (30 IX 1969) – m. P Dariusz Wrona. Mieszk. w Gdańsku, 
mają 1 s. Bartosz + 1 c. Zuzanna. 

3.  Raszyd (1930/1994) – ż. Galina Szczęsnowicz (o-c Alej z Dolatycz, 
m-a Aminia Szczęsnowicz) z Korelicz (p. *OKr). Mieszk. 
w Nowogródku, ich dzieci też tam mieszk. Mieli 1 s. + 2 c. S. Jan 
(1958) – ż. R, mieszk. w Moskwie. Lekarz. Mają 2 c. Katia i Ola.

 C. Ałła – I m. „Iljusza” Eliasz Szabanowicz z Iwia. II m. Sieroża (?) – 
mieszk. na Ukrainie. Mają 2 c. Gala i Nastia. 

 C. Roza – m. B (?), mieszk. w Nowogródku. Mają 2 s. Andriusza 
i Sieroża.

4.  Hela (1931/?) – m. Aleksander Smolski (1930/1982) z Głębokiego. 
Mieszk. w Nowogródku, bezdzietni.

5.  Józef (1933) – ż. Lola (?), mieszk. w Łowczycach. Mają 2 c. Anisa 
(1963) i Lila (1961) – m. Wołodia Kiślak (?), mieszk. w Nowogródku, 
mają 2 c. Natasza i Ina. 

6.  Emilia „Minia” (1935) – panna. Mieszka w Baranowiczch. 
b)  Hela (najstarsza z sióstr, zm. młodo) – panna. 
c)  Marysia (1905/1982) – m. P Feliks „Felek” Zbaraszewski 

(1910/1980). Ślub w r. 1941 w Baranowiczach. On wywieziony 
w r. 1944 do kopalni węgla na Uralu, „dojechał” w r. 1947/1948, 
po wojnie mieszk. we Wrocławiu Dzieci nie mieli. 

d)  Fela (1906–1907/1956) – panna. Mieszkała: Nowogródek, 
Baranowicze, Nowogródek. 

Aleksandrowiczowie z Nowogródka i rodzina Assana Smolskiego 
z mińska, *OK–Zd. *33,*39

•	 Matwiej Aleksandrowicz (zm. ok. 1910 w Paktarni) z Uzdy. I ż. 
T, mieli 3 s. Pierwszy wyjechał do USA. Mieszkał w New Jersey, 
zmienił nazw. na Aleksander. Miał 3 s. Dwóch zostało po sowiec-
kiej stronie, mieli żony i dzieci. Nic o nich nie wiadomo. II ż. 
Chadydża Żdanowicz (siostra mułły Klecka Jakuba). Matwiej miał 
sklep monopolowy w Klecku. Potem mieszkali i gospodarowali 
w Paktarni (koło Nowogródka). Mieli. 2 s. + 1 c.

a)  Zina – m. Assan Smolski (12 V 1888/17 II 1963) (o-c Adam, 
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m-a Chadydża) z Mińska. Miał 2 braci i 3 siostry. Po r. 1920 uciekł 
z bratem Ibrahimem „Brońką” do Polski, reszta rodziny została 
w Mińśku. Tam jedna siostra zmarła panną, dwie pozostałe wyszły 
za B. Brat?

•	 Brat „Brońka” – ż. Roza Szahidewicz z Nowogródka, tam mieszkali. 
Mieli 1c + 2s. Fela i Alosza mieszkali w Polsce. Roma – ż. R, miesz-
kała w Kisłowodzku. Dzieci nie mieli.

•	 Assan do r. 1936 mieszkał w Paktarni, potem przeniósł się do 
Nowogródka. W r. 1939 Assana i „Brońkę” aresztowali i wywieżli 
na Wschód Sowieci. „Brońka” pewnie zginął, Assan wrócił przez 
Zachód do Wrocławia. Mieszkał z „Olcią” Korycką na ul. Kurkowej 
43/3. Żona została w Nowogródku. Mieli 1 c. Fatma + 1 s. Adam. 1 
c. Fatma „Chota” (1928) – m. Alik Aleksandrowicz z Nowogródka. 
Tam mieszkają, mają 4 c. + 1 s.
C. Zina – I m. P (rozwód), mieszkali w Mińsku. Mieli 1 c. II m. B, 
mają 1 s, mieszkają w Nowogródku. 
C. Tamara – m. B, mieli 1 c. 
C. Ałła – m. N z Białorusi „Franc”, milicjant, mieszkali 
w Nowogródku, mieli 1 s. + 1 c. Rozwiedli się. 
C. Anna – m. B, mieli 1 s.
S. Aleksander „Sasza” (był w wojsku w Afganistanie). I ż. R, roz-
wód, 1 c. II ż. Swieta Krynicka (o-c Matwiej syn Stiopy, m-a Tamara 
Asanowicz) z Lidy. Mieli 1 c. (1994), rozwiedli się – p. *OSKr/1B.
S. Adam – ż. R, mieli 1 c. – zmarła dzieckiem. Mieszkał na Syberii, 
wywieziony tam jako uczeń za pobicie nauczyciela, aktywisty. 
Potem mieszkał w Moskwie, ale wrócił na Syberią (Noworylsk).

b)  Bekir (1897–1898/1915–1916), psychicznie chory, zabili go Niemcy 
w szpitalu, jak miał 18 l.

c)  Chasień „Chosia” (2 VI 1896/27 X 1973) – ż. Emilia „Mila” Korycka 
(1896/1976) (o-c Maciej, m-a Maria Alijewicz) z maj. Łowczyce. Jak 
zmarł o-c „Chosia” jako dziecko musiał ciężko pracować. Po ślu-
bie (1927) mieszkali w Łowczycach, od r. 1937 w nowo wybudowa-
nym domu w Nowogródku. Wg *39 Chosia za Niemców był sołty-
sem, chcieli go wywieźć, raz wyciągnęła go za pół krowy ż. Mila, 
w końcu enkawudzista Jakowlew powiedział: „Aleksandrowicz, jak 
masz gdzie uciekać, to uciekaj, już dłużej ciebie nie mogę kryć”. 
Wyjechali więc do Polski jako rodzina Polaka. Wg arkusza ewaku-
acyjnego z 9 I 1945 r. pojechali: Kazik Strycharzewski, Aleksandra 
Korycka (żona), Adam Korycki (teść), Emilia Korycka (teściowa), 
Konstanty „Chosia” Aleksandrowicz z ż. Emilią „Mila” Korycka 
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i ich troje dzieci. Przyjechali do Lublina, stamtąd do Dratowa 
(wioska) i szybko przenieśli się do Wrocławia. Mieli 2 s. + 1 c.
S. Jan „Jaś” (1928/2011) – ż. P Ziuta, po 2–3 lat. rozwód, mieszkali 
we Wrocławiu. Mieli 1 s. Mirek (1952 lub 1954) – ż. P, dzieci?, nie 
ma kontaktu. 
S. Emir (1929/ III 1998) – ż. P Danuta z Pomorza. Przed wojskiem 
miał 1 c. – los nieznany. Mieszkali w Kołobrzegu. Zaradny życiowo. 
Mieli 2 c. + 1 s. 1 c. Barbara (1952) – m. P Janusz Modrzycki, mieli 
1s. Rafał + 1 c. Karolina. 2 c. Ewa (1955) – m. P Andrzej Olejniczak, 
bez dzieci. S. Adam (1957) – ż. P Ola – mają 2 s. Dawid i (?).
C. Maria „Marysia”(24 III 1933) – m. Stefan Milkamanowicz (11 
V 1920/1 V 1997) z *OS–d2. Sandykowszczyzny (o-c Aleksander, 
m-a Helena Majewska z Trok). Ślub 4 VI 1953 r. mieszkali 
w Sopocie. Mieli 1 s. Marek (16 V 1957) – ż. P Kamila Bukowska, 
mieszkją w Sopocie, mają 1 s. Łukasz (1985).

*W4, Aleksandrowiczowie z Wilna, *9, *25, *50
•	 Jan Aleksandrowicz (zm. 1939) – I ż. Maria Adamowicz z Krugła 

(pow. Sokółka). Mieszkali w Wilnie. W czasie I wś uciekli do 
Kazania (spotkali tam rodz. imama Stefana Jasińskiego). Jan miał 
duży maj. Tryple (ch. kilkaset ha). Jak się rozwiedli, to sprzedał 
go, a pieniądze podzielił na pięć równych części, dla siebie, żony 
i trójki dzieci. Mieli 2 s. + 1C c.
S. Jakub – kawaler, zginął w czasie II wś, ch. w 1939 r.
S. Stefan (1911/2004) – ż.? , mieli 2 s. – mieszk. w Brazylii. 
Skończył orientalistykę we Lwowie, studiował na Uniwerytecie 
Al-Alzhar w Kairze, przed II wś pracował w Konsulacie Gen. RP 
w Jerozolimie. Potem mieszkał w Rio de Janeiro, Brazylia.
C. Lena (1914) – I m. „Szadzik” Lebiedź (zm. podczas II wś) z Sorok 
Tatarów, tam mieszkali, mieli 2 s. + 1 c. II m. Aleksander „Saszka” 
Półtorakiewicz – zabili go po II wś, w r. 1945, może 1946, jacyś par-
tyzanci. Nie wiadomo, kto i dlaczego. Przyszli do Sorok Tatarów, 
zabrali sześciu młodych Tatarów i zamordowali. Miał jedną sio-
strę, mieszkała potem w Wilnie, panna.
II ż. Jana – Helena Safarewicz z Sorok Tatarów. Pobrali się i mieszk. 
w Wilnie. Od r. 1931 w Sorok Tatarach, był tam do II wś imamem. 
Zmarł na atak serca po wejściu Sowietów, na ulicy w Wilnie. Żona 
po wojnie miała przenieść się do syna we Wrocławiu. Wg *9 „Nie 
doszło do tego, bo w czasie sprzedawania i likwidowania dobytku 
została zamordowana przez miejscowego rabusia”. Mieli 1 s. Ali 
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(19 XII 1923/11 XI 1981) – ż. P Lucyna – mieszk. we Wrocławiu. 
Oboje studiowali tu orientalistykę (nie skończyli). Ali w czasie 
wojny był w Niemczech, być może pierwszy Tatar, który zamiesz-
kał we Wrocławiu. Ok. 1948 r. miał syna Wieśka (używa innego 
nazwiska), matka P. Ożenił się w 1950 r. Mieli 1 c. Joanna „Asia” 
(21 XII 1955) – m. P Jacek Góral. W r. 1979 skończyła biochemię 
na UW. Od r. 1981 w Niemczech, od 1984 r. w USA, koło Chicago. 
Doktorat z neurobiologi, asystent prof. Midwestern University. 
Mają: 1 c. + 1 s. Hanna (14 IX 1978) i Jan (31 X 1985).

*W5, Aleksandrowicz Dina
•	 I m. Jan Kryczyński (1876/1919) z Łostaj (o-c. Maciej „Szałka”, 

m-a Felicja Talkowska). Odziedziczył maj. Popielewicze. Zginął 
w czasie rewolucji, p. *OŁ. Mieli 1 s. Konstanty (1904/?) – kawaler. Był 
w niewoli niemieckiej (oflag), potem ok. 10 lat w Anglii, zmarł w USA. 

•	 II m. Fuad Aleksandrowicz, płk, dzieci nie mieli (wg *84). 
Mieszk. w Wilnie, latem w Popielewiczach. W czasie II wś: Wilno, 
Popielewicze, Oszmiana. Po wojnie krótko w Warszawie, a latach 
1946–1952 w Widawie. Wyprowdziła się do Gorzowa Wlkp.

*W6, Bajraszewscy z iwanowa + uz. muchlowie, *56, p. *O
•	 Maciej Bajraszewski (1896/27 II 1973) – ż. Chadydża „Chadzia” 

Żdanowicz (13 IX 1895/7 I 1986) z Klecka (o-c Jakub, mułła Klecka, 
m-a Aminia Aleksandrowicz). Jej rodz. p. *OK–Zd. Pisząc o nich 
w *O pomyłkowo pominięto jedną z ich córek. Oto ona. 

 C. Helena Bajraszewska (1935) – m. Jan Muchla (1927). Mieszk. 
w Suchowoli, mieli 1 c. Ewa (13 IV 1956) – m. nie-T, Bamburak 
– mieszk. w Suchowoli, mają 1 s. Adam, + 1 s. Stefan (1958) – ż. 
Elżbieta ch. Sulkiewicz, o-c ch. z Bohonik. Mieszk. w Suchowoli, 
mają 2 s. + 1 c. Maciej (1982), Janusz i Kamila. 

* Uzup. rodz. Jana, męża Heleny, *56
•	 Aleksander Muchla z Suchowoli miał 3 s. + 1 c. Synowie: 1 s. Bilał 

– ż. ?, 2 s. Gazyl, zmarł młodo, kawaler. C. Rozalia – m. Ibrahim 
Aleksandrowicz z Nowogródka, mieszk. w Suchowoli. Mieli 1 
s. Adam – ż. Felicja Muchla ze Świsłoczy (o-c Ibrahim), mieszk. 
w Suchowoli. Mieli 5 c. 3 s. Stefan – ż. Aisza Krynicka z Ostryny, 
potem jej II m. Konopacki. Mieszk. w Suchowoli, mieli 3 s. + 1 c.

1) Jakub – ż. Fatyma „Felicja” Milkamanowicz, mieli 2 s. Maciej 
i Roman.
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•	 A. Maciej (1893, oficj. 20 IX 1890/5 I 1970) – ż. Aisza Połtorzycka, 
(1902/1962) córka Abrahama z Suchowoli, tu mieszkali. Mieli 4 s. 
+ 1 c. 

a)  Jakub (1921) – ż. Rozalia Radecka (1926/1987) z Niekraszuńców 
(o-c Aladyn, m-a Fatma Milkamanowicz). Mieszk. w Białymstoku, 
dzieci nie mieli. Jej rodz. p. *ON dom 6. 

b)  Stefan (20 X 1923/2003–2004) – I ż. Zaira Lubiedź (2 VI 1927), 
córka Eliasza. Mieszk. w Suchowoli, potem w Sopocie. Rozwiedli 
się. Mieli 1 c. Elmira (9 VIII 1953) – m. P, Jacek Świgost, mieszk. 
w Gdańsku. Mają 1 s. + 1 c. Michał (1978) i Ewa (1983). 

 II ż. Aisza Bohdanowicz (18 XII 1930) (o-c Jakub z Lachowicz, 
m-a Fatyma Aleksandrowicz, jej I m. Borys Szabanowicz z Iwia). 
Mieszk. w Sopocie, dzieci nie mieli. 

c)  Jan (10 XI 1927) – ż. Helena Bajraszewska (1935) z Iwanowa (o nich 
patrz wyżej).

d)  Aleksander (1930) – ż. Zinajda Milkamanowicz (ch. 1930), jedy-
naczka ze Skidla (o-c. Maciej, 12 X 1909/16 XI 2002, m-a Maria 
Milkamanowicz, 18 IV 1918/30 X 1988). Jej rodz. p. *R1–Mil. 
Mieszkali w Gdańsku, mieli 2 c. 1 c.Dżemila (1957) – m. Stefan 
Ledziński z Kruszynian, mieszk. w Gdańsku. Mają 1 s. Tomasz 
(1982) + 1 c. Ola (1988). 2 c. Tajda (1961) – m. P Witold Jastrzębski, 
mieszk. w Warszawie. Mają 1 c. Małgosia (1989) + 1 s. Michał 
(1995).

e)  Fatyma „Felicja” – m. Aleksander Sulkiewicz z Jasionówki 
(1933/2001). Jego o-c Zachariasz„Zecha”z Bohonik (ż. Tamara, 
ch. Smolska) wżenił się do Jasionówki, przedtem nie było tam 
Sulkiewiczów. Miał 2 s. Aleksandra i Macieja (1934/ok. 2000) – 
ż. Zofia Szczęsnowicz (o-c Roman, m-a Maria Bajraszewska) 
i c. Ziunię – m. Alko Szczęsnowicz (o nich p. *OLS–Sz2). W cza-
sie II wś były tam już tylko 2 domy tatarskie: Sulkiewiczów 
i Szczęsnowiczów. W latach 80. i oni przenieśli się do 
Białegostoku. Po II wś mieszkali tam czasowo Assanowiczowie 
z Niekraszuńców. Jak mąż zmarł, żona z synem Adamem wyje-
chali się do Białegostoku. Fatyma i Aleksander mieli 2 s. Raszyd 
i Roman – ż. Halina Szczęsnowicz (1964) (o-c Aleksander, 
m-a Eugenia Miśkiewicz), p. *OLS–Sz1.

•	 B. Roman (4 VI 1894/15 XI 1970) – ż. Maria Adamowicz  
(14 I 1894/23 II 1956) (m-a z Chaleckich). Był jej II m. Jej I m. 
Jan Aleksandrowicz miał z II żony s. Ali, który mieszkał i zmarł 
we Wrocławiu, p. *W4. Mieszk. w Wilnie, mieli 1 s. Ali (1927)  
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– I ż. P Waldemara Kulesza, mieszkali w Gdańsku. Rozwód. Mieli 1 
c. Dżaneta (1950) – m. P Leszek Sokołowski, mieli 1 s. Dariusz, + 1 
s.. Emir (1955). II ż. Alego P Halina Grenda. Mieszkali w Gdańsku, 
mieli 1 c. Ola (ok.1980).

2)  Samuel (zm. w USA), ch. kawaler.
3)  Amurat (zm. ok. 1919) – ż.?, mieszk. ch. w Suchowoli. Mieli s. 

Aleksander i c. Amela, mieszkała w Widzach, mąż Połtorzycki, 
dzieci?

4)  Felicja (ok. 1856/1919 – 65 lat) – m. Sulejman Korycki z Suchowoli 
(Ojc. Aleksander z Białogórki (Wileńszczyzna). Mieli 5 s. + 2 c.

 S. Aleksander? i c. Tamara?
 S. Maciej – ż. Felicja Muchla (o-c Jakub) ze Świsłoczy, koło 

Wołkowyska. Tam mieszkali, przed II wś przenieśli się do 
Suchowoli. Mieli dzieci, m.in. Lima, Kuba, Rozalia, Sulejman, 
Stefan.

 S. Julian (1897) – ż. Milkamanowicz ze Skidla, mieli 2 c. Fela + ? 
Mieszk. w Rosji, „ukrywał się od bolszewików, bo był ochotnikiem 
w jeździe tatarskiej w 1920 r.”.

 S. Roman (1903) – ż. Maria Bajraszewska (gdzieś z Wołynia). 
Mieszkali w Suchowoli. Mieli s. Aleksandra, miał dużo dzieci, m.in. 
Lila, Adam, Tamara.

 S. Stefan (1909) – ż. ch. Mucharska z Kruszynian. Mieszk. 
w Suchowoli, dzieci?

 C. Zofia „Sofijka” – m. Aleksandrowicz z Sokółki. Mieli ch. 2 c.

*W7, Bajraszewscy z Ordy, kontynuacja, p. *O
*  Alej „Aluń” Bajraszewski (1891) – I ż. Aisza „Elżunia” Kurmanowicz. 

Oboje z Ordy. Mieli 2 s. + 2 c. Dawid (1915/2001–2002), Józef (ch. 
1922/1994), Ewa i Rozalia.

 C. Ewa (20 IX 1925/1996) z Ordy – m. Stefan Szahidewicz (1922/1970) 
z Niemieża. Mieli bliźnięta (s.+ c.) + c. (o-c Romuald, m-a Elżbieta 
Rejżewska – oboje z Niemieża). Ewa mieszkała na ul Kurkowej 45, 
potem z koleżanką Zosią Jakubowską na ul Kleczkowskiej, praco-
wały razem w Wojewódzkiej Radzie Narodowej. Jej ojciec i bra-
cia, Dawid i Józef, mieszk. w Elblągu. Ewa ze Stefanem pobrali się 
i mieli 1 s. (zmarł szybko) we Wrocławiu. W r. 1950 wyjechali we 
troje, Ewa, Stefan i Zosia Jakubowska, do Elbląga, tam Zosia wyszła 
za brata Ewy, Józefa. Potem przenieśli się do Białegostoku. Więcej 
o nich przy *W25.
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*W8, Bajraszewscy ze Słonimia, **28, *17 
Ismail „Siomka” Bajraszewski (15 I 1831) (o-c Maciej, m-a (?) 

Bajraszewska, oboje ze Słonimia), ż. Aisza Jakubowska (1829/ 1877) 
z Nowogródka. Mieszkali w Słonimiu. Mieli 3 c. + 2 s. 
a)  Azyma (1859/1877) – zmarła kilka miesięcy po matce.
b)  Asei – m. Abraham Janowicz-Czaiński – wdowiec z piątką dzieci. 

Ślub w r. 1885, uciekła od niego po pół roku, urodził się jednak syn 
Dawid. 

 S. Dawid (1886/1940?) – ż. Zejnab „Zula” Szczęsnowicz (ch. przed 
1911). Oficer rosyjski, potem major WP. W czasie I wś był 4 lata 
w niewoli niemieckiej. Aresztowany 18 IX 1939 r. przez Sowietów, 
zginął w więzieniu. Pobrali się w latach 30., mieli 2 c. 

 1 c. Anserianna „Asia” – mieszka w USA, ma mężą i dzieci. 
 2 c. Dżihan „Dżeni” – mieszka w Londynie, wdowa, ma dzieci.
 Zula miała brata Ibrahina – ż. Elmira Bajraszewska, było ich tylko 

dwoje, o nim p. *R3–Sz + Wo.
 Zulę z dwoma córkami wywieziono 10 II 1940 r. W transporcie 

jechały razem z rodziną Macieja Bajraszewskiego. Wysadzili ich 
pod Moskwą, bo jedna z córek upadła na piecyk i mocno się popa-
rzyła. Wydostała się z Andersem, po wojnie mieszk. w Londynie. II 
m. Zuli – P Julian Drotlew, dzieci nie mieli.

c)  Amina – m. Kambier Smolski (o-c Aluskin z Razanowszczyzny). 
Ślub w r. 1895, szybko zmarła. Mieli 1 c. – zmarła w czasie II wś, 
panna. II ż. Kambiera – Aminia Szynkiewicz (o-c Sulejman, 
m-a Fatma Bohuszewicz), był jej II m., I m. Ismael Woronowicz – p. 
*R3–Sz + Wo.

d)  Muhamed „Maciej” (10 II 1866/1942) – ż. Zehra „Zorka” Kutłujarow 
(22 XII 1885/29 I 1943) z Uffy. Wojskowy, zajmował się głównie 
kolejami. Ppłk rosyjski, płk WP. Przenosił się. Wg *28 na spółkę 
z Dawidem Janowicz-Czaińskim kupili koło Słonimia 25 ha fol-
wark Mariampol i nazwali go Karhinia, od tatarskiego karhat – 
czarna wrona. 

•	 Mahmeda z rodziną, z wyjątkiem c. Elmiry, tj. żonę, 4 c. Zofia, 
Leila, Dżanura, Zulejka i 2 s. Omar i Enwer wywieźli Sowieci, 
przy temperaturze –40°C, 10 II 1940 r. do „Wołogodzka Obłast, 
Babuszkiejski Rejon, Charylski Sielsowiet, Leso punkt Ługoda”. 
Miesiąc wieźli pociągiem, potem jeszcze trzy tygodnie saniami, 
młodzo szli pieszo, starsi jechali. Sznur sań ciągnął się ch. na km. 
Dżanura i Zosia były za słabe, Zulejka za młoda, rodzice za sta-
rzy, tylko Lala i Enwer pracowali na rodzinę. Dlatego Dżanura 
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i Zosia poszły do Andersa, Lala i Enwer musieli zostać przy matce. 
Rodzice zmarli, Lala, Zulejka i Enwer wrócili w r. 1946 i wyjechali 
do Polski, do Wrocławia. Enwer i Zulejka tu zostali, Lala wyszła za 
mąż do Gdańska. Mieli 4 s. + 6 c. 

1)  Ismael (1906) – szybko zmarł.
2)  Elmira (23 VII 1907/5 V 1988) – m. P Józef Stobrowski (zm. 1968), 

podobno gen. rosyjski, ziemianin, właściciel maj. Orłowice (ponad 
400 ha). Po śmierci I ż., syna i córki (gruźlica lub epidemia) zwo-
łał komitet z chłopów i rozparcelował pomiędzy nich połowę 
swego majątku. Po przyjściu Sowietów, mieszkał u rodziny żony 
w Słonimiu. Nie wywieźli ich, bo chłopi obronili. Archeolog, miał 
w Słonimiu swoje prywatne muzeum. Sowieci zrobili go w nim 
kustoszem, potem zdegradowali, w końcu zwolnili, a zbiory 
wywieźli. Mieli 1 c.

 C. Dżemila (1933 lub 1934) – m. R Siergiej Smirnow z Krymu, 
tam mieszkali. Miał dom po Tatarze w Ałuszcie. Mieli 2 s. Sasza 
Stobrowski ur. przed ślubem i Dima Smirnow. Elmira mieszkała 
w Słonimiu, od r. 1986 u córki na Krymie, tam zmarła.

3)  Fatyma „Fatma”(11 X 1909)/28 IV 1937) m. Israfel Beg, 
Azerbejdżanin (polski obywatel), płk, potem dowódca utworzonej 
przez Niemców tzw. Dywizji Kaukaskiej. Mieszkali w Warszawie, 
dzieci nie mieli.

4)  Zofia (30 I 1912/ch. 1942) – wywieziona, zm. na dyfteryt w drodze 
do Andersa, panna. 

5)  Fuad (1914) – zmarł, jak miał kilka miesięcy. 
6)  Omar (14 VIII 1916/19 I 1987) – ż. Szczęsnowicz. Rozwiedli się, 

mieli 1 c.
 C. Zora – m. B, mieszkali w Słonimiu, mieli 2 c. Angela i Ania 

+ 1 s. Sasza. Sportowiec, pływak. Wywieziony w r. 1940 razem 
z rodzicami. Buntował się, więc odłączyli go i wysłali do kopalni 
w Noworylsku, pracowało tam 10 tys. ludzi. Podał się za fel-
czera, podszkolił. Zwolniony dopiero w r. 1968, tam nie doszła 
amnestia. Wrócił do Słonimia i się ożenił. Miał kłopoty ze sobą, 
rodzina ściągnęła go do Gdańska, potem mieszkał i zmarł we 
Wrocławiu.

7)  Leila „Lala”(10 I 1919/30 V 2012) – m. Michał Korycki (8 XII 
1904/22 II 1994) z Wilna, (o-c Michał z maj. Łowczyce, m-a Joanna 
„Juhasia” Ryzwanowicz z maj. Kasparyszki na Litwie). Pobrali się 8 
I 1948 r. w Gdańsku. Mieszkali we Wrzeszczu przy ul. Chopina 4/3, 
potem na Żabiance. Mieli 2 s. + 1 c. Więcej nich p. *W13.
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 S. Selim (9 X 1948/27 XI 1995) – I ż. P Elżbieta Tęgowska, mieli 2 s. 
Selim (1974) i Osman (1976). II ż. P Joanna „Ania” Majewska, mieli 
1 c. Ania (ok. 1990). Zginął w wypadku samochodowym.

 S. Osman (26 I 1950) – ż. P Krystyna Gabriałowicz, mają 2 s. 
Aleksander (1974) i Marek (1981).

 C. Joanna „Fatma” (27 II 1952) – m. muzułmanin, Bośniak Munib 
(zm.), mieli 1 s. Amel (1976?).

8)  Dżanura (7 III 1921/3 X 1998) – m. P Romuald Gregorowicz. 
Wywieziona, wydostała się z Andersem. Mieszkała w Cardiff, 
Walia. Mieli 1 c. Alicja (1952 lub 1954) – m. Walijczyk „Deny” 
Phillips. Alicja i „Deny” mieszk. w Cardiff, mają 2 c. Lucy i Oliwia 
+1 s. Julian. 

9)  Enwer (1924/5 V 2001) – I ż. P Krystyna Gardocka. Mieszkali 
we Wrocławiu, ul. Hanki Sawickiej 5. Mieli 1 c. Emilia Dżanura 
(1952 lub 1954) – m. Francuz Roger. Mieszkają we Francji, mają 
1 s. Paskal (1985). II ż. Enwera – P Barbara. Mieszk. we Wrocławiu, 
mieli 1 s. Omar (1979), skończył medycynę. 

10) Zulejka (12 XI 1928/14.08.2014) – m. P Anatol Mazurek. Mieszkała 
we Wrocławiu, na Stabłowicach. Mieli 1 s. Zbigniew (5 VIII 1952/16 
I 2012) – ż. P, rozwód, bez dzieci. 

e)  Jachja „Jan” (najmłodszy/1928) – ż. Helena Lebiedź (1930) z majatku 
Dzieraki, (o-c Samuel, m-a Zofia Półtorzycka). Był zawiadowcą 
stacji, potem dyżurnym ruchu, mieszkali w Dzierakach. Oboje 
szybko zmarli. Po jego śmierci maj. zarządzała ż. Helena, poma-
gała jej m-a Zofia. Gdy zmarła Helena, maj. zarządzał „gwardzi-
sta Kuźniecow”. Jak potem zmarła i babcia Zofia, wszystkim zajął 
się Dawid Janowicz-Czaiński. Dzieci zamieszk. w Słonimiu u Zofii 
Mironowicz (z domu Talkowska), krewnej i przyjaciółki ich matki 
Heleny, po 2–3 miesiącach u wujka Macieja Bajraszewskiego. 
Matka Zofii Mironowicz, Maria Jabłońska (m. Jan Talkowski) miała 
siostrę (m. Półtorzycki), której córka Zofia (m. Lebiedź) była matką 
Heleny, ż. Jachji Bajraszewskiego. Mieli 4 s. 

 S. Samuel (1916/1992) – ż. P Janina Serdeczna, sprowadził ją 
z Polski. Zmobilizowany, zagarnięty przez Sowietów, wywieziony, 
wydostał się z Andersem. Z Anglii wyemigrował do Australii. 
Dzieci nie mieli.

 S. Osman (30 IV 1918/1999) – ż. P Olga Jednocz ze Słonimia, pobrali 
się w r. 1941. Uciekli przed Sowietami do Warszawy, od r. 1947/1948 
we Wrocławiu. Mieli 1 c. Helena „Ala”(26 X 1942/24 I 1913), naj-
pierw była w Słonimiu u krewnych, do Polski przyjechała w r. 1952. 
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Mieszkała we Wrocławiu, lekarka. M. P Pyclik – mieli 1 s. Krzysztof.
 S. Tamerlan (1921), kawaler. Był w AK, aresztowany, losy nieznane. 
 S. Jan (1925/II wojna) – kawaler. Wywieziony na roboty do Niemiec, 

pracował w fabryce amunicji w Wupertal. Zginął w czasie nalotu.

*W9, chazbijewiczowie z Ordy, p. *O 
 Aleksander „Szurka” Chazbijewicz (1926) z Ordy (o-c Aleksander, 

m-c Ewa Korycka), I ż. Sonia Smajkiewicz (1938) z Nowogródka. 
Jej rodz. p. *W23. Szurka studiował i potem mieszkał przez rok, 
do 1955 r. we Wrocławiu. Potem 11 lat w Szczecinie. Pobrali się 
w Gorzowie Wlkp., ona tam mieszkała, on został w Szczecinie. 
Rozwiedli się, bez dzieci.

 II ż. Leila „Lila” Szczęsnowicz (1934) z Dąbrowy Białostockiej 
(o-c Aladyn, m-a Eugenia Popławska). Był jej II m. I m. Lucik 
Milkamanowicz z Grygiszek. Rodz. Leili p. *OLS–Sz1. Mieszk. 
w Białymstoku. Mają 1 s. Tomasz (1965) – ż. Masza Szahidewicz 
(1980) za Słonimia, (o-c Dawid, m-a R Tamara). Dawid to s. 
Miriemy, siostry Chasienia Miśkiewicza z Wrocławia. Mieszk. 
w Białymstoku, mieli 2 s. Dawid (2000) i Arsłan (30 IV 2011). Jej 
rodz. p. *W14. 

*W10, gajnutdinow z Wilna, *21, *25, *60
 Niezamudzin Gajnutdinow – ż. Helena Szczucka (1876/3 XII 

1962) ch. z Trok, ch. jedynaczka. On był w armii rosyjskiej, 
w Wilnie (5 lat) i tam się pobrali. Mieszkali w Wilnie, jak był na 
emeryturze w Afindziewiczach. Mieli 3 s. + 1 c. Zosia – utopiła się 
w Nowych Święcianach jako nastolatka. S. Aleksander (1905/27 
II 1990) – I ż. T z Sorok Tatarów, mieszk. w Trokach. Mieli 2 c. ch. 
Lila i Sajda (przed II wś) – m. Litwin, mieszkają w Nowej Myszy. 
Mają 2 s. 

 II ż. P Albina Grygorowicz z Wilna – bez dzieci. Mieszkali we 
Wrocławiu, w ch. 1959 r. sprowadził tu matkę. Aleksander 
i brat Bronek byli ch. w partyzantce. Złapani, skoncentrowani 
w Miednikach, wywiezieni do Kaługi, wrócili po dwóch latach. 
Podobno z wywiezionych 13 tys. wróciły tylko 3 tys. 

 S. Bronisław „Bronek” (26 X 1914/30 X 1974) – ż. P Halina z Wilna, 
pobrali się i mieszk. we Wrocławiu. Pisał się Gajnodzinow Mieli: 
2 c. + 1 s. 1 c. Halina (1948/2004) – m. P, mieli 1 s. Mariusz. 2 c. 
Ewa (1953) – I m. P, mają c. Edyta. II m. Australijczyk – mieszk. 
w Australi, mają 2 c. Sonia i Sabina. S. Andrzej (1950) – kawaler. 
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 S. Michał (7 V 1910/20 VI 1967) – ż. P Janina. Pobrali się przed II 
wś. Zmienił wiarę. Po wojnie mieszk. w Szczecinie, od 1948 r. we 
Wrocławiu. Z zawodu garbarz. Mieli 2 c. 1 c. Lucyna (1939) – m. N, 
mieszk. w Polsce, potem w Niemczech. 2 c. Zofia (1942 lub 1943/
lata 80.) – m. P Krupski. Naczelny dyr. WPB nr 1, ona główny kura-
tor na Dolny Śląsk. Mieli 1 s. Wszyscy zginęli w wypadku samo-
chodowym, wracając z Niemiec.

*W11, Jakubowscy z Nowogródka
 Aleksander Jakubowski (zm. 1943) – ż. Maria Aleksandrowicz 

(lata 80.), mieszkali w Nowogródku. Mieli 1 s. + 2 c. S. Aleksander 
(ok.1920/ch. 2003) – ż. Angielka. Odszedł razem z Niemcami 
i dostał się do Angli. Ch. nie mieli dzieci.

 C. Zofia (1923/2003) – m. Józef Bajraszewski (1922/ch. 1994) 
z Ordy, brat Ewy, p. *W7 (o-c Aluń, m-a Rozalia Kurmanowicz, p. 
*O). Mieszk. w Elblągu, potem w Białymstoku, bezdzietni. 

 C. Eugenia (1924/1999) – I m. P, mieli 1 s. + 1 c. Mieszkali 
w Białymstoku. II m. Bronisław Adamowicz – rozwód, bez dzieci. 
Dane o tej rodz. trudne do uzyskania, tylko dlatego wspomnieni, 
bo Zofia do r. 1950 mieszkała we Wrocławiu. 

*W12, Jasińscy z kopyla + uz. konopaccy, (szkic), *18, *26, *69
 Jakub Jasinski – ż. Tanzila ze Śmiłowicz koło Lachowicz. Mieszkali 

w Kopylu. Mieli 3 s. + 2 c.
 Sulejman – ż. Miriema, ch. z Mińska. Mieszkali w Kopylu, ich dzieci 

porozjeżdżały się i gdzieś pożeniły. Mieli 4 c. + 1 s. Tanzila, Chota, 
Rózia, Sońka i Jakub.

 Husein – ż. ? – mieli dzieci. Był pisarzem u prystawa w Mińsku. Ich 
los nieznany.

 Helena – m. Miśkiewicz, mułła z Kopyla, tam mieszk. Mieli 1 s. – ż. 
T, mieli 4–5 dzieci + 1 c. zm. panną.

 Miriema – m. T kazański, wyjechała z nim do Kazania lub raczej 
do Turcji. Przyjechała w odwiedziny od rodziny, mówiła, że ma 1 s. 
Gireja, który został z rodzicami męża. W drodze powrotnej, ch. do 
Konstantynopola, statek zatonął, zginęła.

 Aleksander Jasiński – ż. Fela Bajraszewska (18 i 1871/21 IV 1965) 
z Ordy. Jej rodzina p. *O. Mieszkali w Kopylu, mieli 4 s. + 3 c.

1)  Jakub – ż. P Lida z Bojarów, tam mieszkałi, mieli garbarnię. Po 
wojnie w Berezie Kartuskiej. Mieli 1 s. + 1 c.

 S. Aleksander „Olek” (zm. ok. 1942, miał 22–24 lata), kawaler.
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 C. Hela – m. B, mieszk. w Mińsku. Mają 1s. Sasza + 1 c. Zajka (1953) – 
m. B Makarow, mają 2 s. Sasza (starszy?) – ż. R, mieli 2 s. Wojskowy, 
mieszkali nad Donem.

2)  Chasień „Chusia” (1900/1943) – ż. Anifa Bohdanowicz (1900/1950) 
z Mira (m-a Felicja). Mieli 2 s. + 2 c.

 S. Aleksander „Olek (1921) – ż. Ziunia Połtorzycka (ch. 1922/22 
XII 1969) (m-a Felicja Assanowicz). Mieszk. w Elblągu, mieli 1 c. 
Aleksandra „Oleńka” (1957) – m. P Janusz Chrywniak. Mieszk. 
w Elblągu, mają 1 s. Przemek (ch. 1983). Rodz. Ziuni p. *OP d6 Uz. 
do Felicji.

 C. Fela (16 III 1924/8 V 1997) – m. Stefan Safarewicz (26 VII 1920/1 
I 1999). Mieszk. na Wolinie, od r. 1953 w Elblągu. Mieli 2 s. Bronek 
(1944) i Kostek (1950), o nich p. *W22.

 S. Jan (1926) – ż. Sonia Kozakiewicz (1936) z Ordy (o-c Józef, 
m-a Tanzila „Tonzia” Bajraszewska). Mieszkali w Sokółce, mieli 1 c. 
Elżbieta (1956) + 1 s. Mirek (1961). Więcej o nich p. *O.

 C. Ziuta (1928) – m. P Marian Włodarczyk (zm.1990), mieszk. 
w Międzyzdrojach. Mieli 2 c. 1 c. Ania (1950) – m. P Duczmański, 
mają 1 s. Marek (1976). 2 c. Mirka (1953) – m. P Jarmuz, mają 1 c. 
Alicja (1979).

*Uzup. rodz. (skicz) ż. Anify Bohdanowicz. Miała braci:
a)  Samuel – ż. Róźka z Nowogródka, po II wś mieszk. w Gorzowie Wlkp. 

Mieli 2 s. + 1 c. 1 s. Ibrahim „Bronek – ż. T, mieszk. w Białymstoku. 
2 s. Stefan – ż. T, mieszk. w Gorzowie Wlkp. C. Zabejda – m. P, mieli 
2 c. Halina (1947) i Ewa. Mieszk. w Gorzowie Wlkp. 

b)  Mustafa – ż. Anifa, mieszk. w Mirze., mieli 1 s. + 3 c. S. Bekir – ż. T, 
mieszk. w Mińsku, mieli 2 c. 1 c. Ałła – m. T, mieszk. w Lachowiczach, 
2 c. Felicja (zm. młodo), panna. 3 c. Gala – m. T Krymski, mieszk. 
w Lachowiczach, mieli dzieci.

3, 4) Synowie Dawid i Adam wywiezieni w r. 1934/1935 r. z Kopyla, ch. 
zginęli, słuch o nich zaginął. Mieli wywieźć i rodziców, ale m. Rozy, 
Rosjanin, wstawił się za nimi i nie wywieźli. Jemu za to zabrali 
legitymację partyjną.

5)  Hela (zm. ch. 1986) – I m. Mucharski ze Słonimia, pobrali się za 
cara. Mieszk. w Mińsku, potem w Nowosybirsku na Syberii – prze-
nieśli, awans na naczelnika poczty. Tam zmarł. Dzieci nie mieli. 
II m. R Ulanowicz. Mieszk. w Nowosybirsku, potem na Białorusi. 
Mieli 2 s. + 2 c.

a)  Kościa – ż. B, mieszk. w Grodnie, mieli 1 s. + 1 c. 
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b)  Sasza – ż. R, mieszk. w Mińsku, mieli 3 c. 
c)  C. – m. R, mieszk. w Grodnie, rozwód, mieli 2 c.
d)  C. – m. R, mieszk. w Nieświeżu, mieli 2 s.
6)  Zina – m. Chasień „Kostia” Bajraszewski z Kopyla, tam mieszkali. 

Po wojnie w Międzyzdrojach. Mieli 3 s. + 2 c.
a)  Alik – zabity w czasie II wojny, kawaler.
b)  Maciej (zm. 1991) – ż. P, mieszk. w Międzyzdrojach, mieli 1 s. + 2 c.
c)  Jakub – Grzegorz (zmienili mu imię na granicy) – mieszk. 

w Międzyzdrojach.
d)  Hela (ch. 1940) – I m. Maciej Konopacki (1926) z Wilna. Mieszkali 

w Sopocie, była akuszerką. Rozwiedli się, mieli 1 c. Ewa (1964) – 
m. ch. Żyd Glazer – mieszk. na Florydzie. II m. P Marian Gutowski 
(zm. 1999). Przyjechał z USA, tu się pobrali, mieszk. na Florydzie, 
ona dalej tam mieszka.

*Uzup. szkic rodz. o-ca i m-ki Macieja Konopackiego
 Ojca: Amurat Konopacki z Mińska – I ż. Elwira Czymbajewicz, 

mieli ch. tylko 1 s. Hassan. II ż.T z Rosji, Ofli. Mieszk. w Wilnie, 
dzieci nie mieli. 

 S. Hassan (25 II 1879/11 V 1953) – ż. Helena Iljasewicz (V 1888/
III 1987) z maj. Teodorowo. Jak się żenili, był kpt., potem płk. 
art. armii carskiej. Mieli 1 c. Tamara (IV 1913/?) – I m. P Czesław 
Bohdanowicz. Pobrali się w r. 1940, rozwiedli. Mieli 1s. Zdzisław 
(1943), ur. w Wilnie, w r. 1999 mieszk. w Szwajcarii. II m. P 
Kazimierz Sokołowski (1915/1989), dzieci nie mieli. + 1 s. Maciej 
(29 I 1926) – ż. Hela Bajraszewska (ch. 1940), patrz wyżej.

 Matki: Maciej Iljasewicz (dziedzic maj. Teodorowo) – ż. Helena 
Józefowicz. Mieli 2 s. + 1 c. Maria – m. Romuald Buczacki, płk carski.

 S. Aleksander (płk carski) – ż. Janowicz-Czaińska. Mieli, są dwie 
wersje: wg herbarza 1 s. + 1 c. Wg Marii i Tamary (1913) 2 s. Stiopa 
(1913) i Konstanty (wyjechał do USA) + 1 c. Ziunia.

 S. Jan (ppłk carski) – I ż. Elżbieta Achmatowicz (ch.1870/V 1888) 
(o-c Maciej, m-a Helena Tuhan-Baranowska). Zmarła, mając 18 
lat, przy porodzie swego pierwszego dziecka, Heleny (V 1888/III 
1987), patrz wyżej. Jan widocznie zmarł szybko, bo Helena wycho-
wywała się, to u jednej, to u drugiej babci. Mając 16 lat wyszła za 
mąż, Hassan Konopacki (1879/1953), przy czym, wg *26, namó-
wiona przez wuja Aleksandra podpisała dokument, że zrzeka się 
majątku. Rodz. Elżbiety: p. *OŁ–Ach. II ż. Jana – Kalino, ch. bez 
dzieci.



166166166 III. Archiwum

e)  Halina – I m. P Antoni Francukiewicz, szybko się rozwiedli. Mieli 1 
s. Janusz. II m. P Kazimierz Kalinowski. Mieszk. w Międzyzdrojach, 
bez dzieci.

* Uzup. rodz. Chasienia Bajraszewskiego z Kopyla, męża Ziny 
Jasińskiej

 Wg *RS jego brat Mustafa „Musia” – ż. Halina Miśkiewicz (córka 
mułły) z Mira. Po r. 1920 przeszedł na stronę polską, prowadził gar-
barnię w Sławkowie, potem w Nieświeżu. Jak przyszedł w swaty, 
przyniósł ze sobą i od razu położył na stole woreczek złota, to był 
główny argument. Mieli 3 c., po wojnie mieszk. w Poznaniu, była 
z nimi też jej matka.

 C. Aisza – I m. P Ziemba z Krakowa, dzieci? II m. Aleksander „Alik” 
Kozakiewicz (1924) z Ordy (o-c Amurat „Mureczka”, m-a Aisza 
Sobolewska), dzieci nie mieli. Był jej II m. P, *O. 

 C. Tania – m. P, mieszk. w Poznaniu, mieli dzieci.
 C. Dżannet – m. P Soroko (lekarz). Mieszk. w Poznaniu, mieli kil-

koro dzieci. Rozwiedli się.
7)  Rozalia „Roza” (15 V 1911/25 V 2000) – m. R. Mieszk. w Kopylu, ch. 

mieli 1s. Aleksandra (azaniony). Przyjechała do Polski z siostrą 
Ziną i jej m. Stefanem Bajraszewskim, jako Bajraszewska i używała 
tego nazwiska. Ch. że miała II m. o tym nazwisku, ale raczej nie. 
W czasie wojny mieszk. z synem ch. Przez 2–3 lata u Jana i Aiszy 
Kozakiewiczów w Iwanowie, ich c. Tamara (potem Sobolewska) 
w tym czasie uczyła się w Baranowiczach.   

 S. Aleksander (28 X 1939/28 XII 2006) – ż. P Danuta, mieszk. we 
Wrocławiu. Mieli 1s. Aleksander (1970) – ż. P, i 1 c. Elwira (1975) – 
m. P.

*W13, koryccy z łowczyc, **30, *29, *28, *27
 Stefan Korycki z Ordy. Miał dwóch synów, Aleksandra i Jana, obaj 

pożenili się ok. 1855–1865 r.
 Aleksander – ż. Emilia Chalembek zostali w Ordzie. Mieli 5 s. + 3 c. 

O nich p. *O. W tym Maciej – ż. Mila Kozakiewicz z Iwanowa. Mieli 
2 s. + 3 c., w tym Zosia i Aleksandra.

 Zofia „Zosia” (1900/1985) – m. Jan „Jaś” Aleksandrowicz 
(1892/1944) z Łowczyc. Mieli 4 s. + 2 c. Aleksander, Stefan (mieszk. 
we Wrocławiu), Raszyd, Helena, Józef i Emilia.

 Aleksandra, Chalima „Olcia”(3 V 1914/26 III 2000) – panna. Od 
10–12 roku życia wychowywała się u Józefa i Heleny Koryckich 
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w maj. Kopciowszczyzna. Stale związana z tą rodziną, była 
kimś w rodzaju ochmistrzyni. Po wojnie w Gdyni, od r. 1946 we 
Wrocławiu. Mieszk. na ul. Barlickiego, ul. Kurkowej. Po powro-
cie do Polski Assana Smolskiego mieszk. tam razem, aż do jego 
śmierci. Jak zmarł, przeniosła się na ul. Prusa.

 Jan (1829/21 I 1891) – ż. Anna „Anetka” Buczacka (ch. 1840/26 
IX 1915), p. *M2. Mieszk. w ponad 100 ha maj. Łowczyce. Mieli: 
8 s. + 1 c. – zm. mając rok. Anetka, niewysoka, ale bardzo ener-
giczna, trzymała synów krótko. Mąż szybko zmarł, sama gospo-
darowała. Podobno chodziła zawsze z nahajką i już dorosłych 
biła. Kiedyś dała Saszy ch. po twarzy. On na to: „Mama, nie 
masz prawa, ja carski oficer (był płk.)”, ona na to „A ja matka 
carskiego oficera” i jeszcze mu dołożyła. Wszyscy synowie sza-
nowali ją i kochali. Najstarszym z synów był ch. Stefan, potem 
Maciej lub Michał. 

1)  Stefan (zm. 1931 lub 1932) – ż. ch. Bajraszewska. Mieszk. w ponad 
100 ha maj. Kazaklary (13 km od Wilna). Dom stał na samym skraju 
wysokiej (ch. ok. 20 m)skarpy, do rzeki było ze 100 m. W pobliżu 
były skupiska Tatarów w Białej Wace (2 km), Melechowiczach (1,5 
km) i szczególnie duże w Sorok Tatarach (4 km od Kazaklarów). 
Mieli 1s. Stefana + 1 c. – zm. dzieckiem.

 S. Stefan – ż. P Mańcia Pietrusewicz. Mieszkali w Kazaklarach, 
dzieci nie mieli. Za Niemców był sołtysem. Wieczorem wywołali 
go z domu i zastrzelili pod lasem, kto i za co – niewiadomo. Dzieci 
nie mieli.

2)  Maciej (daty przybliżone 1869/1936) – ż. Maria Alijewicz (1870/9 III 
1951) z Nowogródka. Miała siostry: pierwsza – m. Lebiedź, mieszk. 
w Nowogródku. Druga, Anna (zm. 1921) – m. Selim Safarewicz 
(1889/1955) z Iwia, mułła Nowogródka, p. *W22. Maciej nie był 
w wojsku, został na ojcowiźnie. Początkowo mieli ok. 100 ha, 
potem ubywało, np. 25 ha sprzed. pod lotnisko. W r. 1931 było 47 
ha ziemi + 17 ha lasu. Mieli 1 s. + 1 c. Po wojnie wyjechali z rodzi-
nami do Polski.

 S. Jan „Jaś” (1893/1964) – ż. Ewa Abramowicz (1914/1989) z Klecka 
(o-c Ibrahim, m-a Fursza Aleksandrowicz). Mieszk. w Łowczycach, 
po wojnie we Wrocławiu. Jej rodz. p. *OK–Ab. Mieli 1 s. Maciej + 1 c. 
Leila.

 Maciej „Maciek” (21 VI 1938) – ż. P Zosia Teowicka (1941), mieszk. 
we Wrocławiu. Mają 1 s. Marek – ż. P Urszula, mieszk. we Wrocław, 
mają 2 s. + 1 c. Marcin, Aleksander, Kamila.
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 Leila „Lilka” (XII 1944) – m. P Zenon Zdrzyński, mieszk. we 
Wrocławiu. Mają 2 s. Janusz (12 I 1973) i Radek (14 XII 1979) – ż. P, 
po r. 2006 obaj w Anglii. 

 C. Emilia „Mila” (1896/1976) – m. Chasień „Chosia” Aleksandrowicz 
(2 V 1896/27 X 1973) Mieszk. w Łowczycach, potem w Nowogródku, 
po wojnie we Wrocławiu. Mieli 2 s. + 1 c. P. *W3.

3)  Michał (20 X 1867/30 XI 1905) – ż. Joanna Ryzwanowicz „Juhasia” 
(29 VI 1879/31 X 1956) z maj. Kasparyszki, koło Jewia, Litwa (o-c 
Albert, m-a Zofia Iljaszewicz). O jej rodz. p. *W30. Był w wojsku 
rosyjskim sekretarzem maczelnika pow. nowosierakowskiego. 
Niepokoje rewolucyjne, opuszczali Kaukaz, szedł z żoną, niosąc 
dziecko na ręku. Przed dworcem zatrzymała ich grupa mężczyzn, 
„oddaj dziecko”, oddał je żonie. Zastrzelili go na miejscu, zdążył 
tylko powiedzieć „wychowaj syna”. Żona z synem mieszk. potem 
w Wilnie. Mieli 1 s. Dżyngisa. Michał dodali mu potem na cześć ojca. 
Joanna – II m. P Kazimierz Butkiewicz, już starsi, dzieci nie mieli. 

 Michał–Dżyngis „Mićka” (8 XII 1904/22 II 1994) – ż. Leila „Lala” 
Bajraszewska (10 I 1919/2012)(o-c Muhamad „Maciej”, m-a T 
Zehra „Zorka” Kutłujarow z Ufy), o ich rodz. p. *W8. Pobrali się 8 
I 1948 r. w Gdańsku. Mieszk. we Wrzeszczu, ul Chopina 4/3, potem 
na Żabiance. Mieli 2 s. + 1 c.

 S. Selim (9 X 1948/27 XI 1995) – mgr farmacji, I ż. P Elżbieta 
Tęgowska. Mieszk. w Gdańsku, rozwiedli się, mieli 2 s. Selim 
(1974) i Osman (1976) – ż. P, mają 1 s. Jarosław. II ż. P Joanna „Ania” 
Majewska, po I m. Langer. Mieszk. w Elblągu, mieli 1 c. – Ania (ok. 
1990). Zginął w wypadku samochodowym.

 S. Osman (26 I 1950) – ż. P Krystyna Gabriałowicz (1949). Oboje po 
medycynie, on chirurg. Mieszk. w Gdańsku, mają 2 s. Aleksander 
(24 IV 1974) i Marek (1 II 1981), żony P.

 C. Joanna „Fatma” (27 II 1952) – m. muzułmanin, Bośniak Munib 
(zm.) – mieszk. w Sarajewie, uciekli od wojny do Danii. Mieli 1 s. 
Amel (1976?).

4)  Ibrahim „Bronia” (25 IV 1873/3 IV 1912), kawaler. Mieszk. w Wilnie, 
urzędnik na kolei, „starszy szczatawod”. Zmarł na gruźlicę.

5)  Alej „Sasza” – płk carski. I ż. N, poznał ją koło Królewca, gdy 
Rosjanie weszli na krótko do Prus Wschodnich (ofensywa 
Brusiłowa). Po wojnie (1919–1920) odnalazł ją, pobrali się, po roku, 
może dwóch, rozwiedli, dzieci nie mieli. II ż. P, pobrali się ch. dwa 
lata przed jego śmiercią (ochrzciła go, miał sklerozę). Mieszkał 
i zm. w Wilnie.
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6)  Józef (ch. 1876/6 IV 1943) – ż. Helena Assanowicz (12 X 1881/10 XI 
1971) z maj. Kopciowszczyzna (o-c Amurat z Kol. Piaski, m-a Elmira 
Kryczyńska z maj. koło Niekraszuńców, ch. Kiemieliszki), w *H 
jest pomyłka, Elwira zamiast Elmira. O nich p. *OPAk + *H. O-c 
Heleny, Amurat Assanowicz, dorobił się na dostawach do wojska. 
Zaczął od furmanki, a potem miał cały tabor. Mając 43 lata, w r. 
1874 kupił 2 maj. Kopciowszczyznę i Sasowszczyznę, oraz 2 fol-
warki: Podhaj i Planty. W sumie ch. 600–700 ha. Mieszkał w tym 
większym, Kopciowszczyźnie, i tu w latach 1887–1888 zbudował 
nowy dom ( 8 pokoi + 3 na I p.) W domu nie było ubikacji, była 
daleko, pod lipami. Podobno szukając panny na żonę, zajechał do 
jakiegoś dworu i zobaczył służącą, idącą gdzieś z blinami. Spytał, 
gdzie je niesie: „dla panienki”, a gdzie ona: „siedzi w ubornoj”. Od 
razu wyjechał i mówił: „póki ja żyję, ubikacji w moim domu nie 
będzie”. „I tak jakoś zostało, choć co roku zamierzali ją zrobić.”

 Ożenił się ch. w r. 1879. Mieli 2 c., różniły się charakterami i nie 
bardzo się lubiły. Maria uczyła się w Białymstoku – „Uczyliszcze 
dla Błagarodnych Diewic” – po rosyjsku, w domu panował rosyjski. 
Prowadziła życie towarzyskie, ch. paliła papierosy, razem z mężem 
grali w karty po klubach. W posagu dostała maj. Sasowszczyzna. 
Helena uczyła się na tajnej pensji Panien Szarskich, w domu 
panował polski. Nie dbała o stroje, czasem nieznajomi brali ją 
za służącą: „słuchajcie, a gdzie pani”. Lubiła karmić kury, wg 
*30 „miała swoje ulubione, które znała po imieniu i których nie 
pozwalała zabijać, u nas kury często umierały ze starości”. Została 
w Kopciowszczyźnie. Gospodarowali, ziemi stopniowo ubywało, 
do II wś zostało ok. 320 , w tym 100 ha lasu i młyn. 

 Józef, chorąży Kozaków zabajkalskich, uczestnik wojny japoń-
skiej 1905, zmobilizowany w czasie I wś. Rewolucja zastała 
rodzinę w Połocku. Podobno zabito tam wszystkich oficerów, 
oprócz jego i jednego pół-Tatara. Przed jego domem dzień i noc 
stało dwóch żołnierzy z karabinami, pilnowali przed innym. 
W końcu przyszli i powiedzieli: „nie możemy już dłużej pil-
nować, sami się narażamy, uciekajcie”. Załatwili wagon i zała-
dowali rodzinę do Wilna. Mieli jechać do niemieckiej kwaran-
tanny, zauważyli ich znajomi Żydzi: „panie Korycki, co pan robi 
z dziećmi do kwarantanny”, odbili drzwi i wyładowali ich na 
tylny peron. W maj. gospodarowali Niemcy, wszystko było roz-
kradzione, ani konia, ani krowy, dom bez mebli, został tylko 
wielki fortepian Hoffera (za ciężki, by wywieźć). Józef był lubiany 
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i szanowany, choć wymierzał sprawiedliwość ręką, bił żołnierzy, 
chłopów i kogo uważał za stosowne. Tolerował drobne kradzieże, 
mówił: „to nie oni kradną, to bieda kradnie”. Zawsze leżały napi-
łowane deski; za darmo na pochówki, czasem na płoty. Jak przy-
chodzili po pomoc na przednówku, zawsze dawał z pół worka 
zboża, nigdy nie żądał zwrotu. Chłopi mu ufali, radzili się i często 
przynosili pieniądze na przechowanie jak do banku. Aż bał się, 
żeby ktoś kiedyś nie napadł i nie okradł. Jak chłopi na fali rewo-
lucyjnej (ch. 1939) rabowali majątki w klombie przed domem 
w Kopciowszczyźnie, dzień i noc, pewnie przez dwa tygodnie, 
koczowało po dziesięciu chłopów z widłami i siekierami, niepro-
szeni chronili. Podobno dwa razy byli potrzebni. Jak w r. 1940 
wywozili ludzi na wschód, chłopi i sam „predsiedatiel” ostrzegli: 
„uciekajcie, jesteście na liście”. Uciekli w nocy na Litwę. Józef, 
przeżywający wszystko głęboko, zm. nagle. P. *M4. Mieli 4 c. + 1 s. 
W *H pomyłkowo imię córki Elmira zmieniono na Emir.

 C. Elmira „Lila” (11 I 1909/19 XII 1993) – m. P Antoni Olechnowicz 
(13 VI 1905/8 II 1951). Ur. w Wilnie, zmarła we Wrocławiu. Skazana 
w r. 1948 na 5 lat więzienia, wyszła 9 II 1952 r. Ślub 16 X 1935 r. 
Mieszkali: Wilno, Warszawa, Baranowicze. Mąż, ostatni komen-
dant AK Okręgu Wilno, od r. 1940 w konspiracji, nie przebywał 
z rodziną. Zamordowany w Warszawie. Mieli 2 s. 1 s. Krzysztof (17 
II 1940 w Wilnie), kawaler, ichtiolog. Od r. 1975 przez wiele lat 
w Kalifornii, z 5-letnią przerwą na opiekę nad matką. Od r. 2003 
znowu we Wrocławiu. 2 s. Józef (20 VI 1946), po AWF w Warszawie. 
– I ż. P Małgorzata Fursa (1958), mieszk. w Chicago, rozwód, bez 
dzieci. II ż. P Grażyna Praska (1957), mieszk. w Warszawie, dzieci 
nie mają. 

 C. Anna „Niutka” (15 II 1910/20 VII 1998) – m. P Jerzy Jeziorański 
(1909/1981). Ur. w Kopciowszczyźnie, zm. w Chicago. Do wojny 
mieszk. w Grodnie, potem Wilno, Kowno, skąd 5 VI 1941 r. wywie-
zieni do Kazachstanu (Ługawoje). Wydostali się z Andersem. Po 
wojnie mieszk. Anglia, od r. 1947 Argentyna i od r. 1952 Chicago, 
USA. Mieli 1 s. Andrzejek (1938/1942 w Teheranie) + 1 c. Elżbieta 
„Elżunia” (27 V 1943 w Jaffie, Izrael) – m. Tom Gabby, Amerykanin 
polskiego poch. Mieszk. w Chicago, mieli 1 c. Teresa + 1 s. Omar. 

 C. Eugenia „Gania” (17 IX 1911/27 XI 1997) – m. P Janusz 
Araszkiewicz, wojskowy, lotnik. Ur. w Kopciowszczyźnie, zm. 
w Londynie. Dzieci nie mieli. Wywieziona razem z siostrą Niutką 
z Kowna, wydostała się z Andersem. Obie (tylko dwie, osobno) 
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składały przed frontem wojska przysięgę na Koran. Była szoferem 
ogromnej ciężarówki. Od r. 1945, po operacji w Izraelu, żyła tylko 
z jednym płucem.

 S. Michał (16 IX 1915/21 VII 1997) – ż. P Franciszka „Nula” Lejko (18 
I 1924) z maj. Glinkowszczyzna. Ur. w Witebsku, zm. we Wrocławiu. 
Po wojnie dwukrotnie więziony. Mieszk. we Wrocławiu, roz-
wód. Mieli 1 s. Marek (28 II 1949) – ż. P Anna Mokrzycka, mieszk. 
w Berlinie, potem w Toronto, na emeryturze w Polsce. Mają 1 s. 
Paweł (1989) + 1 c. Karolina (1985).

 C. Maria „Munia” (12 V 1917/29 Vi 1987) – m. P Władysław Orszulak 
(1911/1993). Ur. w Połocku, zm. we Wrocławiu, tu mieszk. Mieli 1 s. 
+ 1 c. + bliźnięta (1950), szybko zmarły. S. Józef „Mały” (7 XII 1946) 
– ż. Amerykanka, Stoltenmuer, mieszk. w Chicago, USA. Mają 
1 s. Charles (1986). C. Barbara (8 XI 1952) – m. P Janusz Ziemba 
(1950/2007). Adwokat. Mieszk. we Wrocławiu, mieli 1 s. Krzysztof 
(1979) – ż. P Helena, mają 1 s. Dorian + 1 c. Lena.

7)  Zachar „Zenia” (1885/1915–30 l), kawaler. Data ur. niepewna, 
w rodzinie mówiło się, że to Adam jest najmłodszy. Ppor. carski, 
zginął na patrolu pod Stanisławowem.

8)  Adam „Adaś” (22 X 1882/30 VIII 1965) – ż. Emilia Zabłocka (ch. 
1882/22 XI 1950) ch. z Zabłocia (o-c Jakub), miała brata Jaszkę. 
W wojsku carskim zajmował ważne stanowiska, w momencie 
rewolucji administrował dużym maj. Repiowo koło Bobrujska, 
może własność jego teścia? Potem było gorzej. Mieszkali 
w Zabłociu, ch. Nowogródku, Brześciu nad Bugiem, Wilnie, znowu 
Nowogródku, po wojnie w Warszawie, tam zmarli. Mieli c. Aisza. 
Skończyła prawo.

 Aisza „Ala” (15 XII 1909/9 VIII 1988) – I m. P Edek Aidukiewicz. 
Pobrali się tuż przed wojną, nawet rodzina o tym nie wiedziała, 
zginął w Katyniu. II m. P Kazimierz Strycharzewski (20 III 
1910/25 III 1993), sportowiec, trener siatkówki. Pobrali się 7 XII 
1944 r. w Nowogródku, po wojnie mieszkali w Warszawie. Dzieci 
nie mieli.

*W14, miśkiewiczowie z horodyszcza, p. *OH, *2, *31, *32, *37, *38, 
*44, *45, *46, *47, *48,*71

 Zawartość: wstęp, rodz. Chasienia: 1) Adam, Uz. Safarewiczowie, 
3) Alik Uz. Lebiedźie, 4) Gafar, Uz. Safarewiczowie, 5) Ismael, Uz. 
Giembiccy, 7) Miriema, Uz. Koryccy, 8) Jakub, Uz. Safarewiczowie.

9)  Stefan, uz. Safarewiczowie (mało). 
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 Mustafa Miśkiewicz – ż. Miriema Abramowicz. Mieszk. w Horo- 
dyszczu, mieli 3 s. + 2 c. Dawid, Fatyma, Adam, Husein i Aminia.

 Dawid – ż. Aminia Aleksandrowicz (1883/17 XII 1956) 
z Horodyszcza. Mieli 5 s. + 3 c.

a)  Sulejman „Siula”(przed 1904/1989) – Aminia Szagidewicz 
(1904/1986) z Nowogródka. Pobrali się w r. 1920, mieszk. 
w Horodyszczu. Mieli 5 s. + 1 c. Rodz. Aminii p. *W24.

1)  Dawid (1928) – ż. Zofia, mieszk. w Baranowiczach, mieli 2 c. 1 c. 
Liza (1954) – m. nie-T, mają dzieci: Paweł (1995) i Anastazja. 2 c. 
Marysia (1959) – m.?, mają dzieci Aleksander (1979) i Tania (1982).

2)  Adam (1931) – ż. Enia Mucha (1934) z Korelicz (o-c Kuba z Mira, 
m-a Żenia Szczęsnowicz). Mieli 1 s. „Alik” + 2 c. 1 c. Gala (1956) – 
m.?, mają dzieci Aleksander (1980) i Marysia (1983). 2 c. Tamara – 
m. B, mieli 1 c. (ch. 1993). Rodz. Eni p. *OKr.

3)  Mustafa (1934) – ż. Eugenia (1934), mieszk. pod Moskwą, mają 1 s. 
Albert (1960) – ż.?, mają dzieci: Michał (1981) i Maria (1986); + 1 c. 
Tamara (1961) – m.?, mają dzieci: Eugenia (1987) i Aleksander (1989).

4)  Alej „Alik” (1938) – ż. B „Ałła” (1938), mieszk. w Baranowiczach. 
Mieli 2 c. Gala (1963) i Żanna (1969/1985).

5)  Husein (1941) – ż. T Halina Rafałowicz (1941) z Klecka (o-c 
Bekir, m-a Fela Szczęsnowicz), o jej rodz. p. *OK–Rf. Mieszk. 
w Nowogródku. Mają 2 s. Bekir (1977) i Aleksander (1967) – ż. ch. 
nie-T, mają s. Edward (1993) i c. Anita (1998).

6)  Aisza (1945) – m. T Ilja „Lonia” (1938), mieszk. w Lachowiczach, 
mieli 1 c. Galina (1966).

b-c-d) Ibrahim (1906/10), Fatma (1910/15), Adam (1917/18) – zmarli 
dziećmi.

e)  Miriema (1906 lub raczej 1911) – m. Adam Szahidewicz (zm. 1948). 
Mieszk. w Słonimiu, mieli 2 s. + 2 c. 1 c. Azyma (1933) – m. ? Fajzier, 
mieli c. Galina – m. Aleksander, mieli c. Żanna. 2 c. Fatma (1936) – 
m. praw. Anatoli (1936), mieli s. Alik i c. Tatiana.

 1 s. Stefan (1940) – ż. R Tatiana, mieli s. Etien. 2 s. Dawid (1944) 
– ż. R Tamara (1956), mają 1 s. Jgor (1977) + 1 c. Masza (1980) – m. 
Tomasz Chazbijewicz (1965) z Białegostoku (o-c Szurka, m-a Leila 
Szczęsnowicz), p. *W9.

f)  Zofia (1914/2001) – m. Stefan Szahidewicz (1909/1965). Mieli 3 s. 
+ 1 c. Aminia (1940) – m. Michał Bohdanowicz, mieli 3 s. 1 s. Bekir 
(1960) – ż. n-T Margaryta, mieli s. Renat; 2 s. Alej (1962) – ż. Zuhra 
(1969), mieli 1 c. Elmira (1991) i 1 s. Dinar? (1993); 3 s. Rusłan (1976) 
– ż. P Krystyna, mieli 1 c. Sofija (1994).
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 S. Ibrahim (1942) – ż. Tanzila (1947), mieli 3 c. Sofija (1975), Anifa 
(1977/1982) i Tamara (1984).

 S. Alej (1944) – ż. P Leokadia (1977), mieli 1 c. Lena (1974) + 1 s. 
Michał (1979).

 S. Emir (1948) – ż. P Ludmiła.
g)  Husein (ch.1915) – zginął bez wieści w czasie II wś.
h)  Mustafa (1919) – ż. P Stefania – nic więcej nie wiadomo.
i)  Chasień (28V 1904/29 I 1985) – ż. Aisza Muchla (5 IX 1910/24 

VI 1961) ze Skidla (o-c Adam, m-a Azyma Mucharska, mieszk. 
w Niekraszuńcach, p. *ON). Mieszk. w Horodyszczu. Po wś we 
Wrocławiu. Mieli 8 s. + 1 c. Urodz. w Horodyszczu, tylko Stefan we 
Wrocławiu.

1)  Adam (6 I 1933/24 VIII 1998) – ż. Aisza Safarewicz (9 XI 1938) 
z Suchowoli (o-c Sulejman, ch. imam w Bohonikach, m-a Rozalia 
Milkamanowicz). Od r. 1962 mieszk. w Białymstoku. Mieli 2 c. 1 c. 
Dżenetta (20 I 1958) – m. Jan Adamowicz (17 III 1955) (o-c. Awsiej, 
m-a Ewa Adamowicz). Mieszk. w Białymstoku, mają 1 s. Michał (30 
IX 1980) + 1C Kamila (6 I 1982), p. *W22.

 C. Halina (30 VII 1959) – m. Roman Lubiedź (1957) ze Szczecina, 
tam mieszk. Mają 1 c. + 1 s. Anna, Agnieszka (21 V 1982) i Łukasz, 
Jakub (27 VI 1986).

*Uzup. rodz. Aiszy, żony Adama Miśkiewicza
 Sulejman Safarewicz (18 I 1910–11/1988–89), miał 4 sio-

stry: Rozalia, Szaryfa, Ewa + ? (m-a Szabanowicz, siostra 
Chadydży – m. Sulejman Radecki z Niekraszuńców, dom 8), p.  
*ON.

 Ż. Rozalia MIlkamanowicz (9 XI 1920/1987) ze Skidla. Tam mieszk., 
potem w Iwiu, od r. 1945 w Suchowoli, był tam chyba imamem. 
Mieli 2 c. + 1 s.

 C. Aisza (9 XI 1938) – m. Adam Miśkiewicz z Wrocławia. O nich 
patrz wyżej.

 C. Fatyma (7 IX 1940) – I m. Roman Aleksandrowicz, mieli 1 s. 
Tomasz (ż. Elżbieta, c. Dawida Miśkiewicza z Wrocławia, patrz 
niżej), II m. Fuad Lebiedź (1936) z Nowogródka (o-c Abraham, 
m-a Emilia Lebiedź). Mieszk. w Stargardzie Szczecińskim, dzieci 
nie mają. P. *W22.

 S. Mirosław (1949) – ż. Helena Milkamanowicz z Bohonik. Mieszk. 
w Białymstoku, mają 1 s. + 1 c. Adam(ok. 1977) i Elwira (ok. 1981) – 
m. P Krysik, 2004 r. mieli 1 c.
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2)  Dawid (27 XI 1933/20 VIII 1996) – ż. Mira Szumska (15 III 1940) 
z Dąbrowy Białostockiej, urodzona w Niekraszuńcach. Do wojny 
takiej rodz. tam nie było. Jedynaczka, o-c Aleksander, m-a Amelia 
Jasińska. Do r. 1962 mieszk. we Wrocławiu, potem w Dąbrowie 
Białostockiej. Mieli 2 c. Ewa urodz. we Wrocławiu i Elżbieta urodz. 
w Dąbrowie.

 C. Ewa (26 II 1961) – m. Roman Safarewicz (13 XII 1956) (o-c Lut, 
m-a Leila Korycka), brat Haliny, ż. Stefana Miśkiewicza z Wrocławia. 
Mieszk. w Białymstoku, mieli 2 c. Kamila (1988) i Rozalia (1991).

 C. Elżbieta (23 V 1966) – m. Tomasz Aleksandrowicz (15 IX 1963 
w Ełku) (o-c Roman, m-a Fatyma Safarewicz, był jej I m.). Mieszk. 
w Białymstoku, mieli 2 c. Urszula (1989, zm. po urodz.) i Małgosia 
(18 V 1991).

3)  Alik (27 VIII 1936) – I ż. Miriema „Mira” Szczęsnowicz (1938 lub 
1939) z Sokółki (o-c Aladyn, m-a Leila Talkowska). Mieszk. we 
Wrocławiu, od r. 1962 w Sokółce, potem w Białymstoku. Rozwiedli 
się w r. 1970. Mieli 1 s. Leszek (1963) – ż. P Barbara, w r. 2004 
mieszkali razem z Mirą w Toronto, Kanada. Mieli 2 s. Patryk (1992) 
i Adam (ok. 1994). 

 Maryla Smajkiewicz z Gorzowa Wielkop, (o-c Jan, m-a Zofia 
Mucha) – 1 c. Ewa (1973) – m. Połtorzycki, mieszk. w Elblągu.

 II ż. Dżenneta Bajraszewska ze Słonimia, mieszk. Szczecinie, 
rozwód, dzieci nie mieli. Jej I m. Sulejman Lebiedź (1931/1983) 
z Nowogródka (o-c Bronisław, m-a Sonia). Mieli 2 c. Aisza, mieszka 
w Australii, i Kamila.

*Uzup. rodz. Lebiedziów: Romana, m. Haliny, c. Adama Miśkiewicza 
i Sulejmana, I m. Dżennety Bajraszewskiej, II ż. Alika 

Miśkiewicza
 Sulejman Lebiedź – ż. Sonia, mieszk. w Nowogródku. Mieli 3 s. + 3 c.
 S. Bronisław – Sonia, mieli 1 c. Maria + 1 s. Sulejman – Dżenneta 

Bajraszewska. Pracował w Siedlcach koło Warszawy, jak zachoro-
wał przeniósł się do Szczecina. Mieli 2 c.

 S. Józef – ż. R, mieli 2 s. Stiopa i Sasza.
 Córki: Maria, Aisza i Ania.
 S. Aleksander (1889/1951) – ż. Helena Jakubowska (1899/1982) 

z Mińska. Miała 3 braci. Mieszk. w Nowogródku, po r. 1945 
w Gorzowie Wlkp., tam zm., żona potem w Szczecinie. Mieli 
1 s. Sulejman „Stefan” (1920/1951) – ż. P Genowefa. Mieszk. 
w Gorzowie Wlkp. Mieli 3 c. Halina, Janina i Ewa; + 1 c. Maria 
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(1928) – Amar Lebiedź (1928/2002), mieszk. w Szczecinie. Mieli 1 
s. Roman (1957) – ż. Halina Miśkiewicz (1959) z Białegostoku (o-c 
Adam, m-a Aisza Safarewicz).

4)  Gafar (1 I 1938) – ż. Maria Safarewicz (3 V 1947) z Krynek (o-c 
Roman, m-a Felicja Korycka) Mieszk. w Białymstoku, mają 3 s.

 S. Roman (1970) – ż. Tamara Bajraszewska ze Słonimia, tam poje-
chał i się pobrali. Rozwiedli się, mieli 1 s. Emil (ch. 1994).

 S. Adam (1976) – ż. P Monika Ogrodnik, mieli 1 s. Dawid (1998).
 S. Emil (1977) – w r. 2004 kawaler.

*Uzup. rodz. Marii, ż. Gafara Miśkiewicza
 Abraham, syn Abrahama, Safarewicz z Krynek – ż. ch. Felicja. 

Mieszkali w Krynkach. Mieli 4 s. Roman, Michał, Lut i Aleksander.
 S. Roman (1913/1973) – ż. Felicja Korycka (1924/1999, o-c 

Julian, m-a Rozalia Milkamanowicz) Mieli 1 s. Alik (1944) – ż. 
Sonia Szczęsnowicz z Suchowoli; + 1 c. Maria (1947) – m. Gafar 
Miśkiewicz (1 I 1938) z Wrocławia. Patrz wyżej. 

 O-c Romana, Abraham, miał brata Sulejmana. Jego syna 
Aleksandra, c. Dżaneta – m. Kuba Miśkiewicz z Wrocławia.

5)  Ismael, Janusz „Smolik” (3 I 1939) – I ż. Faryda Aleksandrowicz 
z Suchowoli, urodz. w Niekraszuńcach (o-c Jan, m-a Fela Radecka). 
Rozwód, bez dzieci. O jej rodz. p. *ON–d10. 

 II ż. Aisza Giembicka (7 XI 1944) ze Skidla, pot. z Sokółki (o-c 
Lucjan, m-a Helena Półtorzycka). Mieszk. w Sokółce, mają 2 s.

 S. Maciej (26 VI 1968) – ż. Elwira Kozakiewicz (23 VII 1973) 
z Lewickich koło Białegostoku, potem jej rodz. przeniosła się 
do Elbląga (o-c Stefan, s. Aleksandra „Alka” z Iwanowa i Ewy 
Koryckiej z Klecka, m-a Felicja Korycka z Suchowoli). Mieszk. 
w Sokółce, mieli 1 s. Kuba (1995). W *O pomył. zmieniono nazwi-
sko m. Elwiry na Giembicki, więcej o jej rodz. p. *O.

 S. Mirosław (25 VIII 1972) – w r. 2004 kawaler.

*Uzup. rodz. Aiszy II ż. Smolika Miśkiewicza
 Mustafa Giembicki – ż. Azyma? (zm.1953 lub 1954), mieszkali 

w Sokółce, mieli 3 s. + 1 c.
 C. Zofia – m. Romanowicz, mieszk. koło Warszawy. Mieli 2 s. Szamil 

– ż. P, 1 s.; i Leon (1935) kawaler.
 S. Maciej (najstarszy) – ż. Zofia Bohdanowicz z Bohonik. Mieszk. 

w Sokółce, mieli dużo dzieci, m.in. Stefan, Leon, Maria, Lila, Alina, 
Mirosław, Roman, Adam.
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 S. ?, (zm. młodo) – ż. T, mieszk. w Sokółce, mieli 1 c. Zofia, zm. panną, 
mając ok. 50 lat.

 S. Lucjan „Lut” (1910/19 III 1980) – ż. Helena Połtorzycka (21 VIII 
1916/29 I 1994) ze Skidla (o-c Jakub, m-a Felicja Assanowicz 
z Kolonii Piaski). Jej rodzina p. *OP. Urodził się, mieszkał i zm. 
w Skidlu. Mieli 2 s. +1 c. Stefan, Daniel i Aisza.

 Stefan (2 II 1937) – ż. P Anna, mieszk. w Warszawie, mają 2 s. + 1 c. 
Mirosław (1965), Tomasz (1971) i Magda (1972).

 Daniel (2 I 1938/1993) – ż. Zajra Baranowska (1946) z Malewicz 
koło Bohonik (o-c Jan, m-a Fatyma Siulkiewicz). Mieszk. w Sokółce, 
mieli 3 c.

 Alicja (1965) – m. Maciej Jabłoński (1964) z Białegostoku – jeden 
z bliźniaków (o-c Mirosław, m-a Emilia „Mila” Chalecka, c. imama 
z Białegostoku), mają 1 s. Adam (1999).

 Mirosława (1968) – m. Mirosław Jasiński z Elbląga (o-c Jan, 
m-a Zofia Kozakiewicz), p. *O + *W12. Mieszk. w Sokółce, mają 1 c. 
Ewa (1991).

 Urszula (1975) – m. Janusz Aleksandrowicz z Suchowoli (o-c Szawa, 
m-a Zofia Talkowska z Kruszynian). Mieszk. w Białymstoku, mają 
1 s. Kamil (2001).

 Aisza (7 XI 1944) – Ismail „Smolik” Miśkiewicz z Wrocławia, patrz 
wyżej.

6)  Sulejman (1940/1945) – zm. dzieckiem.
7)  Miriema (12 VI 1942) – m. Stefan Korycki (8 IX 1942) z Suchowoli 

(o-c Maciej, m-a Felicja Muchla). Mieszk. w Sztabinie, mają 1 c. 
Tamara (1965) – I m. Mirek Adamowicz (3 V 1965) z Białegostoku, 
tam mieszkają, mają 1 s. Raszyd (21 VII 1988). II m. P Adam 
Orzechowicz, mają 1 c. Katarzyna (1996).

*Uzup. rodz. Stefana, m. Miriemy
 Maciej Korycki (1890/13 VIII 1982) z Suchowoli – ż. Felicja Muchla 

(1901/1976). Mieszk. w Suchowoli, mieli 3 s. + 2 c.
 S. Jakub (1925/ch. 2000) – ż. Liza Szczęsnowicz (1925/1979) 

z Sokółki (o-c Roman, m-a Maria Bajraszewska). Mieszkali 
w Suwałkach, mieli 2 s. + 1 c. Więcej o jej rodz. p. *OLS–Sz2.

 Alik (ch. 1948) – ż. Maria Gębicka, mieszk. w Suwałkach. Mają 1 s. 
Mirek – ż. P – 1 c. 

 Halina (ch. 1949) – m. Adam Szczęsnowicz (1941) z Dąbrowy 
Białostockiej (o-c Aladyn, m-a Eugenia Popławska z Kruszynian). 
Mieszk. w Dąbrowie Białostockiej, ona mieszka w Suwałkach, 
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seperacja. Mieli 1 s. Romek (1967) – ż. P, mają 1 s. + 1 c.
 Mirek – ż. Ewa Radkiewicz, mieszk. w Suwałkach. Mają 1 c.– m. P 

(azaniony), mieli 1 c.
 C. Selima „Lima” (1923/1996) – m. Stefan Aleksandrowicz, mieszk. 

w Suchowoli. Mieli 4 s. + 2 c. Leon (najstarszy), Szawa, Mirosław, 
Lutek, Dżenneta i Elżbieta.

 C. Rozalia (1930) – m. Alik Półtorzycki, mieszk. w Szczecinie. Mieli 
1 s. + 2 c. Mirosław, Dżenneta i Elwira.

 S. Sulejman (1934) – ż. Selima „Lima” Radecka (1938) 
z Niekraszuńców (o-c Sulejman, m-a Chadydża Szabanowicz) p. 
*ON–d8. Mieszk. w Suchowoli, mają 1 s. Enwer + bliźnięta, Ewa 
i Adam.

 Enwer (1958) – ż. Rozalia Wiosnowska, ur. w Rybocicach (o-c 
Konstanty, m-a Maria, mieszk. w Nowogródku, po wojnie 
w Słubicach, potem w Suchowoli. Mieli 1 s. + 2 c.). Mieli 1 s. + 2 c. 
Elwira (1980), Kamila (1983) i Maciej (1988).

 Ewa (1960) – m. Janusz Sulkiewicz (1959/2001) z Sokółki (o-c 
Maciej, m-a Zofia Szczęsnowicz). Mieszk. w Suchowoli, mieli 1 c. + 
2 s. Tamara, Stefan i i Romek. O rodz. Janusza p. *OLS–Sz2.

 Adam (1960) – ż. Elżbieta Sulkiewicz z Sokółki, siostra Janusza, 
męża Ewy.

 S. Stefan (1942) – ż. Miriema Miśkiewicz (1942) z Wrocławia. Patrz 
wyżej.

8)  Jakub „Kuba” (28 IX 1945) – ż. Dżenneta Safarewicz (5 III 1950) 
z Sokółki (o-c Aleksander, m-a Maria Radecka). Mieszk. w Sokółce, 
mają 2 c. + 1 s. 

 C. Elżbieta (31 X 1973) m. P Tomasz Machałowski. Mieszk. 
w Szczecinie, mieli 1 c. Julia (2001).

 C. Urszula (12 VIII 1975) – m. Janusz Asanowicz (19 I 1968) (o-c 
Maciej, m-a Lejla Milkamanowicz z Sokółki). Mieszk. w Sokółce, 
mieli 1 c. Aleksandra (1997) + 1 s. Maciej ( 2001).

 S Kamil (24 VI 1982) studiował w Szczecinie.

*Uzup. rodz. Dżennety ż. Jakuba „Kuby” Miśkiewicza
 Sulejman Safarewicz, syn Abrahama (zm. ok. 1935, 44 lata) 

z Krynek – ż. Zofia Talkowska z Kruszynian). Mieli 2 s., obaj mieszk. 
w Sokółce.

 S. Aleksander (2 III 1923) – ż. Maria Radecka (1921/1985) ze 
Słonimia, jej rodz. p. *W19. Mieli 3 c. 1 c. Halina (1 XII 1948) – I m. 
P Eugeniusz, mieszk. w Skidlu, mieli 2 s. Janusz (1973) i Tomasz 
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(1975). II m. P, nie mają dzieci. 2 c. Dżenneta (5 III 1950) – m. Jakub 
„Kuba” Miśkiewicz z Wrocławia, patrz wyżej. 3 c. Jolanta (22 VI 
1957) – m. P Henryk (1957), mieszk. w Siemiatyczach. Mają: 2 s. + 1 
c. Karol (1980), Adam (1981) i Marta (1982).

 S. Daniel (ok. 1928) – ż. P Janina, mieszk. w Sokółce, mieli 1 c. 
Grażyna (1958) – m. P; + 1 s. Aleksander (1962) – ż. P.

 Abraham, brat Sulejmana syna Abrahama, miał s. Romana, tego c. 
Maria – m. Gafar Miśkiewicz z Wrocławia.

9)  Stefan (13 I 1951 we Wrocławiu) – ż. Halina Safarewicz (o-c Lut 
z Krynek, m-a Leila Korycka z Suchowoli, mieszk. w Wydminach). 
Mieszk. we Wrocławiu, od r. 1997 w Białymstoku. Mają 2 c.

 C. Róża (20 V 1976) – m. Mirek Chazbijewicz (1969, o-c Alik z Ordy, 
m-a Zina Szczęsnowicz z Dąbrowy Białost), o jego rodz. p. *OLS–
Sz1 + *O. Mieszk. w Dolida, mieli 1 s. Kamil (1998) + 1 c. Żaneta 
(2001).

 C. Mirosława (ch. 1977) – m. P, mieszk. w Gdańsku. Mają c. Paulina 
(1997) + s. (10–11), 1 s. + 1 c. zmarły jako niemowlęta.

*Uzup. rodz. Haliny, ż. Stefana
 Lut Safarewicz (1932–1933/1977) – ż. Leila Korycka (1931, o-c. 

Roman, m-a Maria Bajraszewska) z Suchowoli. Miał 2 braci, ch. 
nie miał sióstr. Ona miała 2 siostry i 3 braci, jej rodz. p. *R3–Ko. 
Mieszk. w Wydminach, potem w Białymstoku. Mieli 1 c. + 1 s.

 C. Halina – m. Stefan Miśkiewicz (1951) z Wrocławia. O nich p. 
wyżej.

 S. Roman (13 XII 1956) – ż. Ewa Miśkiewicz (26 II 1961 we 
Wrocławiu, o-c. Dawid, m-a Mira Szumska). O nich p. Dawid 
Miśkiewicz.

*W15, mucharscy ze Skidla, *15
 Mustafa Mucharski – ż. Aminia, mieszkali w Skidlu. Mieli 3s. + 2 c.
1)  Józef – ż. T, mieli 3 c., czy byli s. nie wiadomo.
 C. Zofia – I m. T , mieli 1 c. Zula, mieszk. w Giżycku + 1 s. Lut, ch. 

zginął w czasie II wś. II m. Stefan Bohdanowicz, mieszk. w Skidlu, 
mieli 1 c. Rozalia – m. Murawski, mieszk. w Wałbrzychu, mieli 2 c.

 C. Rozalia (zm. 1941 lub 1944) – m. Stefan Aleksandrowicz (zm. 
1941 lub 1944). Mieli 2 c. + 2 s.

 1 c. Zofia (zm. ch. 1940, mając 15–16 lat).
 2 c. Dżemila – I m. ch. Szabanowicz – 1 c. II m. Szabanowicz, 

mieszk. w Skidlu, mają 2 s. + 1 c.
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 1 s. Lut – ż. T Aminia, mieszk. w Iwiu, mają 2 s., żony T, tam mieszk. 
 2 s. brat bliźniak Dżemili, zm. zaraz po urodzeniu.
 C. Felicja (ch. 1922/2004) – m. Mucharski ze Swisłoczy, mieszk. 

w Skidlu, mieli 1 s. Lut – ż. B dzieci?; + 1 c. – m. T, mieli 1 c.
2)  Szaban – ż.?, dzieci? Wcześnie zmarli, ich wszystkie dzieci 

poumierały.
3)  Miriema – m. Adam Milkamanowicz. Mieli 2 c. + 1 s.
 C. Felicja (najstarsza) – m. Półtorzycki, mieszk. w Suchowoli. Mieli 

1 s. + 1 c. 1 s.Jakub – ż. Półtorzycka, mieszk. w Białymstoku, mieli 1 
s. 1 c. Ziunia – m. Jakubowski, mieszk. w Białymstoku. Mieli 2 s.

 S. Aleksander (zginął podczas II wś) – ż. T z Iwia, mieszk w Skidlu, 
mieli ch. 2 c. + 1 s.

 C. Rozalia (zm. 1941 lub 1944), panna.
4)  Aisza – m. Abel? Półtorzycki mieli 2 c. (może więcej), obie mieszk. 

z rodzinami w Skidlu.
 C. Tanzila – m. Jakub Milkamanowicz, mieli 2 s. Romek i Stefan.
 Romek – ż. Maria Szczęsnowicz (1925), mieszk. w Skidlu, mieli 1 c. 

+ 1 s. P. *ON dom11.
 Lila (7 XI 1946) – m. Maciej Assanowicz (12 I 1941) z Sokółki, 

ur. w Niekraszuńcach (o-c Aleksander „Saszka”z Kol. Piaski, 
m-a Felicja Muchla z Piasków), p. *OP. Mieszk. w Sokółce, mieli 2 s. 
Janusz i Mirek.

 Aleksander Ali (8 II 1950/2 VII 1998) – ż. Elżbieta Bachtajarow 
(1956, o-c Aleksiej T z Krymu, m-a Emilia Bohdanowicz, ur 1925), 
ma brata Michała (1952) – ż. praw., mieszk. w Skidlu, mieli 1 s. 
Saszka + 1 c. Ola. Ali i Elżbieta mieszk. w Sokółce, mieli 1 c. Emilię.

 Emilia (27 I 1986) – m. P Leszczyński, mieszk. w Sokółce, mieli 1 s. 
Jakub (2003).

 Stefan (zaginął podczas II wś).
 C. Rozalia – m. Stefan Muchla. Mieli 2 c. + 1 s. Aleksander (zginął 

podczas II wś), kawaler.
 Ziunia – m. Dawid ch. Milkamanowicz, mieszkali w Skidlu. Mieli 

troje dzieci.
 Selima – m. Aleksander Mucharski (1922/1988) (o-c Dawid ze 

Skidla, m-a Miriema). Mieli 1 c. Zinajda – m. Aleksander Krynicki 
z Grodna. Aleksander Mucharski miał potem jeszcze II ż. T 
z Kazania, mieli 1 s. + 1 c. III ż. P, bez dzieci.

5)  Sybit (zm. 1940 lub 1941) – ż. AIsza „Ziunia” Mucharska 
z NIekraszuńców (o-c Mucharem, m-a ch. Tanzila), mieszk. 
w Skidlu. Mieli 1 s. Alik + 5 c. Córki Ewa i Rażyja zm. w dzieciństwie, 
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Alik też pewnie zmarł młodo, bo nigdy go nie wspominano. Zostały 
3 c.

 C. Miriema (30 XI 1912) – m. Konstanty Jabłoński (11 III 1909/7 
I 1995) z Niekraszuńców (o-c Samuel, m-a Aisza Rajecka), tam 
mieszk., potem w Białymstoku. Mieli 2 s. + 1 c. (p. *ON dom11).

 C. Fatma „Fela”(1922) – m. Stefan Półtorzycki (1912) ze Skidla (o-c 
Aleksander, m-a Felicja).

 Jego brat Roman (1910) – ż. Maria Bohdanowicz, córka Rózi 
Mucharskej z Podhaja – p. *OPAk. Rozwód, bez dzieci. Ona mieszk. 
w Białymstoku, on w Jeleniej Górze. Jego II ż. P, bez dzieci.

 C. Zofia (1910/14 VI 1981) – m. Jan Mucharski (1907/1998) ze Skidla 
(o-c Dawid, m-a Miriema).

 Brat Dawida, Jan Mucharski, miał 4 c. +1 s. Maciej, mieszk. 
w Niekraszuńcach, dom3, p. *ON.

 Dawid Mucharski – ż. Miriema, mieli 3 s. 
1)  Jan (1907/1998) – ż. Zofia (1910/14 VI 1981), mieszk. w Skidlu, po 

wojnie w Białymstoku. Mieli 3 s. + 1 c.
 C. Leila (1930) – m. Jan „Jachia” Sobolewski (1925) z Iwanowa 

(o-c Maciej, m-c Rozalia Bajraszewska z Ordy). Pobrali się w r. 
1954 w Trzciance, po kilku latach przenieśli się do Białegostoku. 
Mają 1 c. Aisza (1958) – m. P, rozwiedli się, mieli 2 c. Faryda (1984) 
i Dżaneta (1997); + 1 s. Alik (1961) – ż. P, mają 1 c. Kamila (1984).

 S. Mustafa (14 IX 1935) – ż. P Ewa Konieczna. W latach 1962–1967 
studiował chemię we Wrocławiu, tu ożenił się w r. 1968, w r. 1970 
przenieśli się do Białymstoku. Mają 3 s. 1 s. Selim (29 I 1969 we 
Wrocławiu) – ż. P Elżbieta Ratajczak. Studiował na Politechnice, 
potem był 5 lat w Zielonej Górze, w r. 1996 wrócił do Wrocławia. 2 
s. Aleksander „Ali”(11 II 1975) – ż. P Aleksandra Jaśkiewicz, mają 
1 c. Anna. Stud. we Wrocławiu od r. 1995 na Akademii Rolniczej, 
został. 3 s. Marcin (Osman) (14 VI 1984) – ż. P, od r. 2004 studiował 
tu prawo, został.

 S. Emir (1937) – ż. P Krystyna, mieszk. w Białymstoku. Mają 2 s. 
Adam i Jan.

 S. Ramazan (1943/1991), kawaler.
 2) Aleksander (1922/1988) – I ż. Selima Muchla (1928) ze Skidla 

(o-c Stefan, m-a Rozalia Półtorzycka, córka Aiszy Mucharskiej 
ze Skidla), tu mieszk. Mieli 1 c. Zinajda (1948) – m. Aleksander 
Krynicki (1934/2002) z Grodna, była jego II ż. (o-c Kuba, syn 
Siuli „Amerykańca” z Sandykowszczyzny, m-a Zosia Assanowicz 
z Kolonii Piaski), p. *OS–Kr/1B + *OP. Mieszk. w Grodnie, mieli 1 
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c. Tania (1988). Aleksander miał potem jeszcze dwie żony: II ż. T 
kazańska, mieli 1 s. mieszk. w Grodnie, + 1 c. mieszk. w Rosji. III ż. 
P, bez dzieci.

3)  Lut (1927/1981) – ż. Felicja Aleksandrowicz (ch. 1933) ze Skidla, 
tam mieszk. Mieli 2 s. + 1 c.

 S. Borys (ok. 1955) – ż. T ch. z Sandakowszczyzny, mieli 1 s. Po roku 
się rozwiedli.

 S. Aleksander – ż. praw., mieszk. w Grodnie, mają ch. 1 s. + 1 c.
 C. Leila „Lila” – m. praw., mieszk. w Wilnie. Rozwiedli się, mieli 1 c.

*W16, musiczowie ze Słonimia, *50
 Wg *Al. „Za Cara” rodzina Musiczów mieszkała w Sochaczewie 

(w pobliskiej wsi Białka, był miziar). Ojciec był tam urzędnikiem 
W czasie I wś uciekli przed Niemcami w głąb Rosji, wrócili, ale 
już do Słonimia. Pewnie stamtąd pochodzili. Matka zm. w Rosji, 
o-c. nie pożył długo w Słonimiu, musieli pracować. Było ich troje: 
2 siostry Lila i Miriema i brat Alraszyd.

 Alraszyd Musicz (27 X 1912/4 VII 2002) – ż. P, mieszk. we 
Wrocławiu. Dzieci nie mieli. Przed wojną prac. w PZU, tu też. 
Był kierowcą dyrektora aż do emerytury. Mieszkał koło placu 
Grunwaldzkiego, potem na ul. Curie-Skłodowskiej, nie udzielał 
się, mało kto go znał.

 Lila (starsza, zm. mając ok. 90 lat), pielęgniarka – m. Musicz 
z Wileńszczyzny. Mieszk. w Krośnie Odrzańskim, dzieci nie mieli. 
Tylko on miał swoich 3 s. z I żony. 

 Samuel (wojskowy), Alik i Tamara – m. Ibrahim Połtorzycki, 
mieszk. w Słodkowie (wioska).

 Miriema (ch. 1907/2008) – m. P Olejnik, dzieci nie mieli. Pobrali 
się przed wojną, on znalazł się w Anglii, ona mieszk. w Szczecinie. 
Więcej wiadomości o tej rodz. nie do uzyskania.

*W17, półtorakiewiczowie ze Słonimia, *78, *79, *84
 Dawid Półtorakiewicz – ż. T, zmarła przy porodzie s. Jana. Był 

prawnikiem w Słonimiu, rozstrzelany w r. 1917 lub 1918 przez 
sowietów. Mieli 2 s., wychowywał ich wujek, obchodził się z nimi 
źle. Obydwaj pożenili się w Niemieżu i tam mieszkali do repatria-
cji w r. 1946.

 S. Aleksander (28 IV 1907/6 II 2001) – ż. Idalia Kryczyńska (1909/29 
VIII 1986) z Niemieża (o-c Aleksander, m-a Zofia Illiasewicz 
z Litwy), o jej rodz. p. *W29. 
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 Wg *Niny do Polski przyjechały trzy rodziny w jednym wagonie. 
Dwóch braci Półtorakiewiczów z rodzinami i Konstanty Mustaficz 
z matką i siostrzenicą Niną. Wyjechali z Nowej Wilejki w Pal. 
Niedzielę. Do r. 1975 mieszkali w Widawie, potem w centrum 
Wrocławia. Mieli 3 c. + 2 s.

 1 s. Olgierd (1929) – I ż. P, rozwód, przeniosła się do Niemiec. Mieli 
bliźnięta s. + c. (ch. 1961): Elżbieta – m. Niemiec, 1 s. i Roman – ż. P, 
mieszk. w Gdyni. II ż. P., bez dzieci.

 2 s. Stefan (23 VIII 1944/29 IX 1946), zabity przez samochód 
ciężarowy.

 1 c. Zofia (1934) – m. P, szybko rozwód, bez dzieci.
 2 c. Helena (1936) – m. P Obraca (zm.), mieszk. w Trzebnicy. Mieli 1 

s. Jerzy – ż. P, mają 1 s.
 3 c. Danuta (1942) – m. P Leonard Kalk, mieszk. we Wrocławiu. 

Mają 1 c. Magda.
S . Jan (20 VI 1909/16 III 1971) – ż. Emilia Szahidewicz (24 II 1914/27 

III 1996) z Niemieża (o-c Romuald, m-a Elżbieta Rejżewska). 
Razem z nimi do Polski przyjech. siostra Emilii, Tamara. Po mie-
siącu w Goleniowie (koło Szczecina), przenieśli się do Rędzina, 
otrzymali tam ziemię z domem. We wrześniu tego roku najechali 
wozem na minę. Córka Gaja zginęła, Jan i żona przeżyli. Mieszk. 
na ul. Klęczkowskiej. Koło Oleśnicy kupili gospodarstwo, jak prze-
jął je PGR, wrócili. Żyli b. biednie. Jan miał platformę, woził węgiel, 
dużo chorował, dość szybko zmarł. Mieli 3 c. 1 c. Gaja zginęła na 
minie (17 I 1934/28 IX 1946); 2 c. Rozalia (7 XI 1936 w Wilnie) – 
m. Jan Szahidewicz (12 II 1934/ 25 VI 1977) z Nowogródka (o-c 
Józef, m-a Aisza Smajkiewicz). Mieszk. w Białymstoku, mieli 1 c. 
Jolanta + 1 s. Józef (p. *W27); 3 c. Tajda (22 X 1943) – m. P Zdzisław 
Bolsewicz (zm. 2002), syn brata męża Tamary Szahidewicz, p. 
*W25. Skończyła AWF. Mieszk. we Wrocławiu, mieli 1 s. Arnold 
(1969) – ż. P, bez dzieci; + 1 c. Regina (1974), panna, lekarka.

*W18, połtorzyccy z iwanowa, p. *O
 Husein „Kostek” Połtorzycki (1917) z Iwanowa (o-c Jan „Junus” 

Chalembek, m-a I ż. Helena Sobolewska) – ż. Miriema „Marysia” 
Kozakiewicz (1922/1924 VII 1995) z Iwanowa (o-c Samuel 
„Soma”, m-a Emilia Kozakiewicz z Ordy). Po wojnie zmienił 
nazwisko na Połtorzycki i jako taki mieszkał we Wrocławiu. Tu 
urodz. się ich dwoje dzieci. Mieli 2 s. + 2 c. Halina, Emir, Bronek 
i Emilia. P. *O.



183183183Krzysztof Olechnowicz: Dolnośląscy Tatarzy (1) 

*W19, radeccy ze Słonimia, *62
 Józef Radecki (zm. 1953, 65 lat) – ż. Zinajda Iliaszewicz (zm. 

ch. 1944, 46 lat) z Uzdy. Miała trzech braci. Ur. się i mieszk. 
w Słonimiu, po wojnie w Sokółce, tam zm., poch. w Bohonikach. 
Mieli 3 s. (mieszk. we Wrocławiu) + 2 c. ( mieszk. w Sokółce).

 C. Rozalia (19 IV 1913) – m. Samuel Radecki (1903/1971) z Sokółki 
(o-c Sybit, m-a Zofia Korycka z Suchowoli). Mieli 1 s. Mirosław (25 
VIII 1945), kawaler, mieszk. w Białymstoku.

 C. Maria (1921/1985) – m. Aleksander Safarewicz (2 III 1923) 
z Sokółki (o-c Sulejman, m-a Zofia Talkowska). Mieszk. w Sokółce, 
mieli 3 c. Halina, Dżaneta i Jolanta. Więcej o nich p. *W14 Uzup.

 S. Bronisław (1911/1987) – ż. P Helena Baranowska. Ślub w r. 1952. 
Mieszk. na ul. Żytniej 15. Mieli 1 s. Aleksander (1954) – ż. P, mieli 1 
c. Anna; + 1 c. Sławomira (1957), panna.

 S. Stefan (ch.1920/2000) – ż. P Helena, był jej II m. Z I małż. miała 1 
s. Waldemar i 1 c. Halina. Mieszk. przy ul. Ciepłej, mieli 1 s. Maciej 
(1954) – ż. P (rodz. z kresów), mieszk. w Australii, ch. bez dzieci; + 
2 c. 1 c. ?, 2 c. Zinajda „Zina” (1951) – m. P , mieszk. we Wrocławiu, 
mają 1 s. + 1 c.

 S. Eliasz „Lucik” (1924) – ż. P Helena Stasiewicz. Mieszk. na ul. 
Klary Zetkin 13, od r. 2002 w Drawsku Pom. Mieli 2 s. 1 s. Ireneusz 
(1955) – ż. P Alicja, mieszk. we Wrocławiu. Mają 3 s. Paweł, Adam 
i Kewin; 2 s. Adam (1965) – ż. P Teresa, mieszk. we Wrocławiu. Mają 
1 c. Klaudia, mieszka w Niemczech; + 1 c. Elżbietę – m. P, mieszk. 
we Wrocławiu. Mieli 1 s. + 1 c.

*W20, radkiewiczowie ze Słonimia + uz. Bajraszewscy (mało), *63
 Mustafa Radkiewicz (zm. 1929) – ż. Aisza ze Słonimia (zm. 1931). 

Mieli 1 s. + 1 c. zm. dzieckiem.
 Stefan (1901/1987) – ż. Maria Bajraszewska (1898/1978) ze 

Słonimia (o-c Mustafa, m-a Aminia) Mieszk. w Słonimiu, po r. 1945 
w Sokółce, od 1947 w Jeleniej Górze, tu zm., poch. w Bohonikach. 
Mieli 3 s. + 1 c.

 S. Maciej (1922/2005) – ż. P Irena. W r. 1948 zaczął studia na WSE we 
Wrocławiu i został. Mieszk. na ul. Mikołaja Reja 2. Dzieci nie mieli.

 S. Lut (1923/1997), mieszk. w Jeleniej Górze, kawaler.
 S. Dżefar (1931/1995) – ż. P, mieszk. w Jeleniej Górze, mieli 1 s. 

Adam (1970).
 C. Helena (28 III 1925/3 III 2012) panna. Do matury mieszk. 

w Białymstoku, we Wrocławiu studiowała w latach 1949–1954 
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na WSE i mieszkała aż do emerytury. W r. 1987 przeniosła się do 
Jeleniej Góry, a po pięciu latach do Białegostoku. 

*Uzup. rodz. ich matki Marii
 Mustafa Bajraszewski, syn Aleja – ż. Aminia (m-a Rażyja), miesz-

kali w Słonimiu. Mieli 1 c. + 1 s.
 C. Maria (1898/1978) – m. Stefan Radkiewicz (1901/1987).
 S. Ramazan (ok. 1901/1947 lub 1948) – ż. Emilia, mieszkali 

w Słonimiu. Mieli 1 c.? + 3 s. 1 s. Ibrahim, zm. mając 5 lat; 2 s. 
Mustafa (1924/1998) – ż. praw., był w WP, mieszkał w Słonimiu. 
Mieli 1 s. + 1 c.; 3 s. Adam (bliźniak 1924) – ż. praw., też był w WP, 
mieszk. w Słonimiu. Mieli 4 s. + 1 c.

 Wg *Heleny „Zula” Zejnab Szczęsnowicz – m. Janowicz Czaiński, 
była krewną Marii, „bo mama wysyłała jej na Sybir, paczki żywno-
ściowe i np. buty zakopianki”.

*W21, rodkiewicze z Nowogródka, *64, *65
 Maciej Rodkiewicz – ż. Fatma, mieszk. w Nowogródku. Mieli 4 s. + 

3 c.
1)  Jakub (13 VIII 1895/5 I 1980) ż. Fatma Szabanowicz (10 VII 

1890/15 IX 1968), był jej II m. I m. Szabanowicz, mieli 1 c. Halina 
+ 2 s. Kuba (zm. 18 lat) i Aleksander, + więcej zmarło. Mieszkali 
w Nowogródku, po II wś we wsi Rybocice (pow. rzepiński), od r. 
1967 w Słubicach. Zginął w wypadku, najechał na niego TIR, oboje 
pochow. w Warszawie. Mieli 2 s. + 2 c.

 S. Maciej (1923/1945) – ż. Hela. Mieli 1 c. Miriema (1945/1975), 
panna, inwalidka, mieszkała w Nowogródku. Maciej służył w Armii 
Czerwonej, zginął w Czechach.

 C. Maria (1924/1979) – m. Konstanty Wiesnowski, mieszk. 
w Nowogródku. Mieli 2 c. + 2 s. Najstarszy Aleksander, Roman, 
Halina i Rozalia.

 C. Emilia (1924/2002) – m. P Czubachowski, mieszk. we wsi Wójcin 
koło Strzelna. Mieli 4 c. + 2 s. Halina, Andrzej, Jan, Elka, Hanka 
i Danka.

 S. Ibrahim (1930) – ż. Aisza Radecka (1931) z Niekraszuńców (o-c 
Sulejman, m-a Chadydża Szabanowicz z Iwia), o jej rodz. p. *ON 
dom8. Do r. 1966 mieszk. w Rybocicach, potem w Słubicach, a od 
1989 w Białymstoku. Mieli 3 s. + 2 c.

 Aleksander (1955) – ż. P, mieszk. w Słubicach. Mieli 1 c. + 1 s. 
Małgosia i Marek.
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 Maciej (1956) – ż. Emilia Szczęsnowicz z Dąbrowy Białost., tam 
mieszk. (o-c Mustafa, m-a Aisza Bogdanowicz). Mieli 2 c. Ania 
i Mirosława.

 Ewa (1958) – m. Mirosław Korycki (o-c Jakub, m-a Aisza „Liza” 
Szczęsnowicz). Mieszk. w Suwałkach, mieli 1 c. Elżbieta.

 Zosia (1961) – m. Roman Szczęsnowicz z Dąbrowy Białost., tam 
mieszk. Mieli 1 s. + 1 c. Michał i Elwira.

 Adam (1963) – ż. Alina Bogdanowicz (1964), mieszk. w Sokółce. 
Mieli 1 s. Michał + 1 c. Elwira.

2)  Adam – ż. Aisza z Zabłocia, mieszk. w Nowogródku. Mieli 2 s. + 1 c. 
Stiopa, Maciej i Maria.

3)  Aleksander – ż. T z Iwia, tam mieszk., potem w Nowogródku.
4)  Maria – m. Rafałowicz, mieli 1 c. + 1 s. Maria i Aminia mieszk. 

w USA, tam wyszły za mąż.
5)  Aminia – I m. Bohdanowicz, II m. i III m. też Tatarzy. W sumie ch. 

4–5 dzieci.
6)  Halima ( zm. w wieku 8 lat).
7)  Ibrahim (1905/1982) – ż. Maria Półtorzycka (1915/1986) 

z Nowogródka. O jej rodz. widomo tylko, że miała po II wś brata 
w Nowogródku (zm. b. dawno temu). Mieszk. w Nowogródku. 
Sowieci aresztowali Ibrahima, potem wywieźli. Dostał się do 
Anglii, był w USA (New York). Do Polski wrócił pod koniec lat 1970. 
Chory, krótko potem zmarł. Żonę, jej 75-letnią matkę i troje dzieci 
wywieźli w IV 1940 r. do Aktiubińska. Tam staruszka zmarła. W r. 
1945 pierwszym transportem przez Lwów przyjechali do Polski. We 
Wrocławiu od r. 1945 lub 1946. Mieli 1 s. + 2 c. Mieszk. na Kozanowie, 
jak Ibrahim wrócił, kupili mieszk. na ul. Powstanców Śl.

 S. Stefan (1934/22 II 2005) – ż. P Irena, mieszk. we Wrocławiu, 
dzieci też. Mieli 2 s. 1 s. Jerzy (1961) – ż. P, mieli 2 s.; 2 s. Maciej 
(1963) – ż. P, mieli 1 s.

 C. Mila (1932/ 2004) – m. P Stanisław Wójcik, mieszk. we 
Wrocławiu, dzieci też. Mieli 2 c. Grażyna ok. 1960) – m. P, mieli 2 c.; 
i Jola (młodsza) – m. P, mieli 2 s.

 C. druga, najmłodsza (zm. na Syberii).

*W22, Safarewiczowie z iwia, Nowogródka + uz. Adamowiczowie  
i uz. Lebiedziowie, *69, *70, *72

 Safarewicz z Iwia miał s. Selima i c. Furszę.
A)  Selim Safarewicz (1883/3 V 1955) – I ż. Anna Alijewicz (zm. 

1921) z Nowogródka. Miała dwie siostry i może + ? Pierwsza 
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– m. Lebiedź, mieszk. w Nowogródku. Druga, Mania – m. Maciej 
Korycki z Łowczyc (o-c Jan, m-a Anna Buczacka), o nich p. 
*W13. Po ślubie w Nowogródku wyjechali do USA. Podobno 
wg *69 „jego matka sprzedała sad, żeby wyprawić ich do 
Ameryki”. Mieli 3 s. + 1 c. Dwóch pierwszych ur. się w USA, tam  
mieszkali.

 S. Bronisław „Beny” (zm.1979 lub 1980) – ż. Aisza, mieszk. 
w Milforth, Connecticut. Mieli 2 s. Michał (ok.1940) – ż.?, mieli ch. 2 
s., i Dawid (ok. 1946) – ż. amer. T, dzieci? 

 S. Jan „Dżan” (1912 lub 1913) – ż. amer. T Anifa, mieszk. na Florydzie. 
Mieli 2 s. Jerry (ok.1942/1984) – ż. Amer. dzieci nie mieli, i Brian 
(ok. 1946) – ż. Amer., mieszk. w Mer.

 C. Fela (1918 lub 1919) – m. Lucjan „Lucik” Połtorzycki z maj. 
Olszymowo (o-c Chalil, m-a Aisza Elżbieta Krynicka). Po wojnie 
mieszk. w Słodkowie. Mieli 2 s. + 1 c. Roman, Bronisław „Belka” 
i Dżaneta. Więcej o nich i o jego rodz. przy nim – p. *R2–Po. 

 S. Stefan (26 VII 1920/1 I 1999) – ż. Fela Jasińska (16 III 1924/8 
V 1997) (o-c Chasień, m-a Anifa Bohdanowicz z Mira). Pobrali 
się w r. 1943 w Nowogródku, po wojnie mieszk. w Jarzębowie na 
Wolinie, od r. 1953 w Elblągu. Mieli 2 s.

a)  Bronek (27 II 1944) – ż. Tania Adamowicz (5 IX 1948) z Białegostoku, 
ur. w Topielec (o-c Munia, m-a Aleksandra Assanowicz z Mira). 
Mieszk. w Białymstoku, mają 1 s. + 1 c. Ania (6 IX 1968) – m. Marek 
Połtorzycki z Białegostoku, tam mieszk. Mają 1 s. + 1 c. Kamil (1991) 
i Aleksandra (10 IV 2000).

 Adam (17 II 1980).

* Uzup. rodz. Tani, żony Bronka (27 VII 1944)
 Munia Adamowicz (12 II 1900/7 XI 1998) – ż. Aleksandra 

Assanowicz (12 XI 1913/7 V 1999) z Mira (o-c Rafał, m-a Rozalia). 
Munia pochodził z Sorok Tatarów (o-c Chasień, m-a Zina). 
Miał starszego brata Dawida i młodszą siostrę Zinę. Mieszk. 
w Łaszukach koło Miadzioła. Mieli 4 s. + 2 c.

1)  Adam (26 III 1934) – ż. Felicja Szczęsnowicz z Dąbrowy Białost. 
I m. Radecki, mieli 1 c. Aisza. Mieszk. w Białymstoku, mieli 1 s. + 1 
c. Mirosław (ok. 1965) i Felicja – m. Mirosław Safarewicz, mieli 2 s. 
Michał i Adam.

2)  Bronisław (1 I 1936) – I ż. Azyma, mieli 1 s. Andrzej (1968). II ż. Zina, 
nie mieli dzieci. III ż. Halima Mucharska, mieszk. w Białymstoku. 
Nie mieli dzieci.
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3)  Ewa (10 III 1938) – m. Awsiej Adamowicz (3 IX 1910/14 IX 2003) 
z Miadzioła (o-c Mustafa, m-a Azyma Asanowicz). Mieszk. 
w Białymstoku, mieli 1 s. + 1 c.

 Jan (17 VII 1955) – ż. Dżaneta Miśkiewicz (20 I 1958) z Białegostoku 
(o-c Adam, m-a Aisza Safarewicz). Mieszk. w Białymstoku, mieli 1 
s. + 1 c. Michał i Kamilia, więcej p. *W14–Adam. 

 Maria (7 XII 1957) – m. P Krzysztof Hariasz (18 II 1955), mieli 1 c. 
Faustyna (12 V 1989).

 Rodzeństwo Awsieja: Adam, Jakub i Miriema, zmarli bezpotomnie. 
 Fatma – m. Enwer Jakubowicz (może Jakubowski?), mieli 1 c. 

Micia.
 Zulicha – m. Adam Solski – 1 c. Munia/Mania – m. Bora Muchla – 2 c.
4)  Konstanty (9 II 1940) – ż. P Janina, mieli 1 s. + 1 c. Bogdan i Janina. 
5)  Aleksander (14 IV 1944/17 IX 1981) – ż. P, mieszk. w Białymstoku, 

mieli 1 c. Anna (1980).
6)  Tania (5 IX 1948) – m. Bronek Safarewicz (27 VII 1944), o nich 

patrz wyżej.
b)  Konstanty „Kostek” (25 I 1950) – I ż. Peruwianka Lola, rozwie-

dli się, dzieci nie mieli. W wieku 17 lat uciekł przez Czechy do 
Austrii. Od r. 1970 w USA. Mieszk. Los Angeles, Seatle, wró-
cił do Elbląga. II ż. Ewa Jakubowska (1953) z Elbląga (o-c Alej 
z Horodyszcza, m-a Anifa Abramowicz z Klecka). Mieli 1 s. 
Stefan, Tom (12 VII 1983 – w LA). Ślub w r. 1981, w 1990 prze-
nieśli się do Seatle. Rozwiedli się w r. 1992. O rodz. Ewy p. *OH–
d13. III ż. P Ewa, mieszk w Elblągu, mają 1 s. Maksymilian (23 IX 
2002).

 Seliama II ż. Chanifa Lebiedź (18 VIII 1902/ 1989) z Nowogródka 
(o-c Sulejman, m-a Ewa). Do r. 1945 mieszk. w Nowogródku, potem 
w Słodkowie (pow. stargardzki). Od r. 1949 we Wrocławiu. Mieli 1 c. 
+ 1 s.

 C. Chanifa (2 V 1926) – I m. P Maksymilian Hampel, mieszk. 
w Szczecinie. Mieli 1 c. Elżbieta (2 X 1954) – m. P, mieszk. 
w Szczecinie, mieli 2 s. Tomasz i Jakub. II m. Stanisław Gorzałczany, 
mieszk. w Szczecinie, bez dzieci.

 S. Alik (23 III 1931) – I ż. Halina Czechowicz z Gorzowa Wielk. (o-c 
P, m-a Zabejda Bohdanowicz z Nowogródka), szybko się rozeszli, 
mieli 1 s. Kuba. II m. Haliny – Jan Jasiński, mieli 1 s.

 Alik miał jeszcze s. Ryśka (1952 lub 1953), matka P Kamieniecka. 
Ż. P nie ma styczności z Tatarami. II ż. P, jest c. (1980) + s. (ok. 1992).

 Wstawka: Soma Bohdanowicz – ż. Rozalia po mężu Rodkiewicz, 
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mieszk. w Nowogródku. Mieli 2 s. Stefan i Ibrahim + 1 c. Zabejda + 
z jej I małż. c. Aminia – m. Połtorzycki.

 C. Zabejda – m. P Czechowicz, mieli 2 c. Ewa – m. ½ T Janek, 
i Halina – I m. Alik, patrz wyżej.

*Uzup. rodz. Chanify II ż. Selima Safarewicza
 Sulejman Lebiedź – ż. Ewa, mieszk. w Nowogródku. Mieli 2 c.
 Chanifa (1902/1989) – m. Selim Safarewicz (1883/3V 1955), o nich 

patrz wyżej.
 Emilia (6 IV 1905/10 III 1994) – m. Abraham Lebiedź (1897/1974) 

z Nowogródka, tam mieszkali. Po wojnie w Stargardzie 
Szczecińskim. Mieli 3 s.

 S. Adam (1927/1990), kawaler.
 S. Amar (29 VIII 1928/19 VIII 2002) – ż. Maria Lebiedź (1928) 

z Nowogródka. Mieszk. w Szczecinie. Mieli 1 s. + 1 c.
 Roman (ok. 1957) – ż. Halina Miśkiewicz (1959), ur. we Wrocławiu 

(o-c Adam, m-a Ziunia Safarewicz). Mieszk. w Szczecinie, mają 1 c. 
+ 1 s. Anna (1982) i Łukasz (1986), p. *W14–Adam. Mirka (1960) – 
m. P Mirek, mieszk. w Szczecinie. Mają 2 c. Aleksandra i Natalia.

 S Fuad (1936) – ż. Fatima Safarewicz (7 IX 1940) (o-c Sulejman, 
m-a Rozalia Milkamanowicz). Mieszk. w Stargardzie Szczec., 
dzieci nie mieli. Jej rodz. p. *W14–Adam – Uz.

B)  Fursza (1890/1952) – m. Jakub Smajkiewicz (1899/1983) 
z Nowogródka (o-c Sulejman, m-a Rozalia Milkamanowicz). Aisza 
była jego II ż. Mieli 2 c. Marysia, Fatyma i Sonia. Więcej p. *W23.

 Maria (1914/1986) – I m. P Szrubis, mieszk. w Gorzowie Wielkop. 
Mieli 2 c. Zofia (1941), II m. Konopacki z Nowogródka, nie mieli 
dzieci; i Anna (1945) – m. P. 

Krzysztof Olechnowicz
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STOSOWANE SKRÓTY I OZNACZENIA

O-c – ojciec, m-a – matka, s. – syn, c. – córka, m. – mąż, ż. – żona, T – Tatar, 
Tatarka, P – Polak, Polka, B – Białorusin, Białorusinka, R – Rosjanin, 
Rosjanka, L – Litwin, Litwinka, praw. – prawosławny lub prawosławna, 
brak oznaczenia oznacza, że małżonek lub małżonka są Tatarami, ur. 
– urodził się, urodziła się, zm. – zmarł, zmarła, ch. – chyba, ok. – około, 
rodz. – rodzina, mieszk. – mieszka, mieszkali, data podana w nawiasie 
za nazwiskiem oznacza rok urodzenia np. (1945). Skrótów występu-
jących sporadycznie nie wymieniam. Ponieważ używane imiona czę-
sto różnią się od metrykalnych, pozostawiałem je bez zmian, często 
podając obie wersje. 
* dodane są dla zwrócenia uwagi. Dla oznaczenia rodzin lub pozycji 

stosowane są skróty. I tak np. *W1, *W8, rodzina 1 i 8 w zbiorze 
Wrocławia.

*OLS–Al – rodz. Aleksandrowiczów z Oleśnicy. 
*OS–d1, *OS–Kr/1A – rodz. z domu 1 i rodz. Krynickich linii 1 z okolicy 

Sandykowszczyzna.
*ON–Ro – Niekraszuńce, rodzina wydzielona z maj. w sąsiedztwie, 

Romanowicze.
d1–2–3 itd. oznacza dom lub pozycję (równoważne z rodziną). Uz. = 

Uzup. = uzupełnienie.
(Ja) skrót podany w nawiasie znaczy, że rodzina występuje w treści 

innej rodziny (np. rodz. męża córki), zaznaczane tylko przy więk-
szej ilości informacji.

*1–88 tylko nr z gwiazdką oznacza informatora. 
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INFORMATORZY 

Spis częściowy, ze względu na wielką ilość nie mogłem wymienić 
wszystkich, niewymienionych przepraszam, szczególnie tych, co 
przekazali wiele informacji.

*H Herbarz Rodzin Tatarskich w Polsce. Stanisław Dziadulewicz 
wznowien. wydania z 1929 r.

*O K. Olechnowicz, Rodziny tatarskie Ordy i Iwanowa, „Rocznik Tatarów 
Polskich”, tom VI, Gdańsk 2000, s. 204–234.

1)  Abramowicz Fatma (1935) z Białegostoku (Horodyszcza, Gorzów 
Wielkop.), o-c Mustafa Szahidewicz, m-a Miriema Giembicka.

2)  Adamowicz Kamila „Kama” (1982) z Białystoku, mieszk. 
w Warszawie. O-c Jan, m-a Dżenetta Miśkiewicz, c. Adama, s. 
Chasienia z Wrocławia.

3)  Achmatowicz Aleksander (1930) z Warszawy (Wilna). O-c. 
Konstanty „Kerym”, m-a P Lucyna Tabeńska.

4)  Ajdarow Walik (1924) z Ostrudy (maj. Sasowszczyzny). O-c Szaryf, 
m-a Halima „Hala” Bohdanowicz.

5)  Aleksandrowicz Helena (P) z Wrocławia (Horodyszcza), m. 
Sulejman „Sieńko” Aleksandrowicz z Horodyszcza.

6)  Aleksandrowicz Szura (1925) z Iwia (Łowczyc), o-c Jan, m-a Zofia 
Korycka z Ordy.

7)  Aleksandrowicz Stefan (1928) z Gdańska (Łowczyc, Wrocławia), 
brat Szury p. 6.

8)  Aleksandrowicz Józef (1933) z Łowczyc, brat Stefana p. 7.
9)  Aleksandrowicz Joanna (m. P Góral) z Wrocławia, mieszk. w USA. 

O-c Ali Aleksandrowicz z Wilna, m-a P Lucyna.
10)  Aleksandrowicz Nina z Oleśnicy, o-c Bronisław Aleksandrowicz, 

m-a Zofia Gembicka.
11)  Aleksandrowicz Tamira (1935) z Białegostoku (Sokółki), o-c 

Roman Szczęsnowicz, m-a Maria Bajraszewska.
12)  Asanowicz Omar (1937) z Gdańska (Wilna), o-c Mustafa, 

m-a Rozalia Gębicka z Wilna.
13)  Assanowicz Adam (1932) z Białegostoku (Niekraszuńców), o-c. 

Aleksander „Saszka” z Kol. Piask, m-a Muchla z Piasków.
14)  Assanowicz Bekir (1910) z Warszawy (Jaszun), o-c Mustafa z Kol. 

Piaski, m-a Elmira Połtorzycka z Dowbuciszek.
15)  Assanowicz Jan (1919) z Białegostoku, o-c Aleksander, m-a Helana 

Jabłońska z Niekraszuńców.
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16)  Attahanow Rabija (1943), (m. P Swół) z Wrocławia (Słonimia), o-c 
Mahmet z Taszkientu, m-a Maria Szagidewicz z Nowogródka.

17)  Bajraszewska Helena (1942) z Wrocławia (Słonimia), m. P, o-c 
Osman, m-a P Olga Jednot.

18)  Bajraszewska Roza (1914) z Wrocławia (Kopyla), o-c Aleksander 
Jasiński, m-a Fela, córka Dawida, Bajraszewska z Ordy.

19)  Bogdanowicz Mirosław (1958) z Supraśla, o-c Bronisław 
z Kruszynian, m-a Tamara Korycka z Suchowoli.

20)  Chasień „Kostek” Bohddanowicz (1910) z koło Baranowicz, o-c 
Maciej, m-c Fursza Jakubowska z Klecka.

21)  Gajnutdinow Helena (P) z Wrocławia, mąż Aleksander 
Gajnutdinow z Wilna, mieszk. we Wrocławiu.

22)  Jakubowska Aminia „Minia” (1919) z Białegostoku (Klecka, Krosno 
Odrz.), o-c Ibrahim Rafałowicz, m-a Almira Jakubowska, oboje 
z Klecka.

23)  Jakubowski Bekir z Gdańska (Klecka), imam, o-c Chasień, 
m-a Aminia „Minia” Aleksandrowicz, ż. Tamara (z Wilna), siostra 
Asanowicza Omara, p. 12.

24)  Jakubowski Ali (1921) z Trzcianki (Klecka), o-c Chasień, 
m-a Aminia Woronowicz z Lachow.

25)  Jasiński Mustafa „Stefan”(1911) z Białegostoku (Malawicz 
Górnych), imam, o-c Jan, m-a Michalina Bohuszewicz.

26)  Konopacki Maciej (1926) z Sopotu (Wilna), o-c Hassan, m-a Helena 
Iljasewicz z maj. Teodorowo.

27)  Korycka Lejla „Lilka” (1944) z Wrocławia (Łowczyc), m. P Zdrzyński, 
o-c Jan, m-a Ewa Abramowicz z Klecka.

28)  Korycka Leila „Lala”(1919) z Gdańska (Słonimia), o-c Muhamed 
„Maciej” Bajraszewski, m-a Zehra „Żarka” Kutłujarow z Ufy.

29)  Korycka Chalima Aleksandra (1914) z Wrocławia, panna (Orda, maj. 
Kopciowszczyzna), o-c Maciej, m-a Mila Kozakiewicz z Iwanowa.

30)  Korycki Michał (1915) z Wrocławia (maj. Kopciowszczyzna), o-c 
Józef z maj. Łowczyce, m-a Helena Assanowicz z Kopciowszczyzny.

31)  Korycki Sulejman (1934) z Suchowoli, mąż Selimy p. 32. O-c 
Maciej, m-a Felicja Muchla.

32)  Korycka Selima (z Niekraszuńców), ż. p. 31. O-c Sulejman Radecki, 
m-a Chady Szabanowicz.

33)  Kozakiewicz Aminia (1919) z Klecka, o-c Ibrahim Zdanowicz, 
m-a Miriema Aleksandrowicz.

34)  Kozakiewicz Ewa (1934) z Białegostoku (Klecka), o-c Józef Korycki 
z Klecka, m-c Hela Bajraszewska z Ordy. 
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35)  Krynicki Bora (1931) z Grodna (Sandykowszczyzny), o-c Józef 
„Osia”, m-a Helena „Lunia” Bohdanowicz z Podhaja, córka Rózi 
Mucharskiej.

36)  Krynicki Aleksander „Szura”(1929) z Grodna, brat Bory p. 35.
37)  Lebiedż Halina (1959) ze Szczecina, o-c Adam Miśkiewicz 

z Wrocławia (Horodyszcza).
38)  Lebiedź Maria (1928) ze Szczecina (Nowogródka, Gorzowa Wlkp.), 

o-c Aleksander Lebiedź, m-a Helena Jakubowska.
39)  Milkamanowicz Maria „Marysia” (1933) z Sopotu (Łowczyc, 

Wrocławia), o-c Chasień Aleksandrowicz, m-a Emilia „Mila” 
Korycka z maj. Łowczyce.

40)  Milkamanowicz Maria (1925) z Sokółki, o-c Stefan Szczęsnowicz, 
m-a Helena Jabłońska.

41)  Milkamanowicz Tanzila Tania (1928) z Sandykowszczyzny, o-c. 
Salich Radliński.

42)  Milkamanowicz Dawid „Dodzik” ze Skidla, o-c Jan, m-a Fela 
Assanowicz, córka Amurata z Kol. Piaski.

43) Milkamanowicz Zina, ż. Dawida, p. 42, o-c Stefan Muchla z Piasków, 
m-a Rózia Połtorzycka.

44) Miśkiewicz Gafar (1938) z Białegostoku (Horodyszcza, Wrocławia), 
o-c. Chasień.

45)  Miśkiewicz Maria (1947) (z Krynek), ż. p. 44, o-c Roman Safarewicz, 
m-a Felicja Korycka.

46)  Miśkiewicz Ismael „Smolik”(1939) z Sokółki, brat Gafara, p. 44.
47)  Miśkiewicz Aisza (1944) (ze Skidla), ż. p. 46, o-c Lucjan Giembicki, 

m-a Helena Połtorzycka.
48)  Miśkiewicz Dżenneta (1950) z Sokółki, o-c Aleksander Safarewicz, 

m-a Maria Radecka.
49)  Miśkiewicz Enia z Korelicz, o-c Kuba Mucha z Mira, m-a Sonia 

Szczęsnowicz z Korelicz.
50)  Miśkiewicz Ali (1945) z Białegostoku, o-c Ibrahim, m-a Faryda 

Bajraszewska, ob. ze Słonimia.
51)  Mucharska Zofia (1943) z Białegostoku (Kruszynian, Gdańska), o-c 

Bronisław Popławski.
52)  Muczarska Zofia (1921) z Białegostoku (Niekraszuńców), o-c 

Adam Aleksandrowicz z Głębokiego, m-a Halima Radecka 
z Niekraszuńców.

53)  Mucharska Ziunia ze Skidla, o-c. Maciej Milkamanowicz, 
m-a Maria Milkamanowicz.
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54)  Mucharski Junia (1927) z Grodna (Podhajec), o-c Maciej, m-a Ewa 
Mucharska z Niekraszuńc.

55)  Muchla Nijara (1917) z Poznania (Wilna), o-c. Mustafa, m-a Helena 
Talkowska.

56)  Muchla Stefan (1923 ) z Sopotu (Suchowoli), o-c Maciej, m-a Aisza 
Połtorzycka.

57)  Murtazajew Stefan (1942) z Sokółki (Kruszynian), o-c Emir 
z Krymu, m-a Almira Popławska z Kruszynian.

58)  Murtazajew Dżemila (1944) z Sokółki (Horodyszcza), mieszk. 
w Białymstoku, o-c Eliasz Bohdanowicz z Podhajec, m-a Aminia 
Aleksandrowicz z Horodyszcza.

59)  Połtorzycka Maria (1917) z Olsztyna (Podhajec, Grodna), o-c 
Aleksander Bohdanowicz z Horodyszcza, m-a Rozalia „Rózia” 
Mucharska z Podhajec.

60)  Radecki Ali (1923) z Gdańska (Sokółki, Warszawy), o-c Adam, 
m-a Chadydża Szczęsnowicz.

61)  Radecka Rozalja (1913) z Sokółki (Słonimia), o-c Józef, m-a Zinajda 
Iliaszewicz z Uzdy.

62)  Radecki Aleksander (1954) z Wrocławia, o-c. Bronisław ze 
Słonimia, m-a P H. Baranowska.

63)  Radkiewicz Helena (1925) z Białegostoku (Słonimia, Wrocławia, 
Jeleniej Góry), o-c Stefan, m-a Maria Bajraszewska.

64)  Rodkiewicz Ibrahim (1930) z Białegostoku (Nowogródka, Robocic, 
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83)  Szczęsnowicz Stefan (1946) z Oleśnicy (Dąbrowy Białost.), o-c 
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Lower Silesian tatars (1)

keywords: Polish Tatars, World War II, emigration, new settlements, 
family ties, Tatar cemetery.

Abstract: After the border change that followed World War II, many 
Tatars abandoned their homes and moved to new lands in the west 
and north of Poland, including Wrocław and Oleśnica. The Tatars 
created a large cluster in these cities, often connected by kinship or 
even earlier residence in one place. They studied, worked and started 
families. Over time, some went to relatives in other cities, where more 
Tatars lived. Krzysztof Olechnowicz for years wrote down names and 
family connections of the Tatar community in western Poland.        
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iV. LiterAturA

Jan Jachja Sobolewski

pOWrót DO DOmu 

W Lachowiczach na długo nie pozostałem. Zjedzona kanapka, wypita 
herbata, krótki odpoczynek i ruszyłem w dalszą drogę. Do Iwanowa 
miałem 35 kilometrów i musiałem przebyć tę trasę w jeden dzień i to 
bez odpoczynku. Był kwiecień, polne drogi w wielu miejscach rozmię-
kłe. Trzeba było sporo nadrabiać, omijając takie bajorka. Duże utrud-
nienie sprawiało także nieoznakowanie dróg. Polskie nazwy miejsco-
wości zostały usunięte, ale nowych (białoruskich) nie umieszczono. 
Na rozstajach dróg stały tylko słupy (dawniej postawione), ale bez 
drogowskazów, które teraz zerwano. Aby obrać właściwy kierunek, 
musiałem często zasięgać informacji u napotykanych ludzi, co też zaj-
mowało mi wiele czasu. 

Na jednym ze skrzyżowań dróg stał mężczyzna, z ubioru wyglą-
dający na mieszczanina, ale po chłopsku pomstujący na tych, którzy 
poniszczyli drogowskazy. 

– Młody człowieku, dokąd zmierzasz? – zawołał i nie czekając na 
odpowiedź, dodał: – Wprawdzie w dzisiejszych czasach tego się nie 
zdradza.

Nie robiłem jednak tajemnicy z mej podróży i wyjaśniłem: 
– Idę teraz do Klecka i dalej do Iwanowa.
– Do Iwanowa, mówisz – powtórzył jak echo. – A ja idę do Ordy.
Przystanąłem i zacząłem przyglądać się memu rozmówcy. 
– Domyślam się, kim pan jest – powiedziałem.
– No kim jestem?
– Nazywa się pan Szurka Korycki i jest mężem Soni Koryckiej, 

Koryckiej również z domu, mojej kuzynki. Jesteśmy w trzecim 
pokoleniu jako brat i siostra. Pracował pan w kancelarii notarialnej 
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w Nowogródku. Teraz idzie do krewnych w Ordzie. Na pewno pań-
skiego szefa sowieci przymknęli, a pomocnik wieje. 

– To dużo o mnie wiesz. No, a jak twoje nazwisko i imię? Kto są twoi 
rodzice? – dopytywał się Korycki.

– Jestem Jan Sobolewski, mój ojciec to Maciej Sobolewski, zaś 
matka Rozalia z Bajraszewskich. Właśnie moja matka jest siostrą stry-
jeczną Józefa Koryckiego, pańskiego teścia, byłego imama dżemiatu 
w Kruszynianach – drobiazgowo wyjaśniłem naszą koligację. 

– To jesteśmy szwagrami – Szurka Korycki wyciągnął dłoń, którą 
mocno uścisnąłem.

– No popatrz, w jakiej to sytuacji się spotykamy i poznajemy. 
Powiedz, jak mnie rozpoznałeś, przecież widzimy się po raz pierwszy? 
– dopytywał się. 

– Prosta sprawa, widziałem was na zdjęciu, które swego czasu znaj-
dowało się u cioci Bajraszewskiej w Iwanowie. Na zdjęciu była Sonia 
siedząca na krześle, a ty stałeś obok niej. Tatar Tatara zawsze rozpo-
zna, a poza tym zdradziłeś się na rozstaju dróg, gdy zastanawialiśmy 
się, którędy mamy pójść. Powiedziałeś wtedy „jedynie Ałłach wie, 
dokąd ta droga nas doprowadzi”. Dla mnie było to wystarczającą wia-
domością, że jesteś muzułmaninem. Ponadto twoja mowa wskazuje, 
że nie używasz białoruskiego na co dzień .

– Spostrzegawczy jesteś, będę musiał bardziej uważać na swoją 
wymowę.

Przez pewien czas szliśmy w milczeniu. Dzień był pogodny, ciepły. 
Słońce już zbliżało się do południa, gdy Szurka zaproponował odpo-
czynek. Usiedliśmy na przydrożnych kamieniach. Zaczęliśmy się 
posilać. Wodę piliśmy zimną z wiejskiej studni. 

Rozmawialiśmy o różnych sprawach i tak przeszliśmy ponad 25 
kilometrów. Wtedy mój towarzysz podróży rzekł: 

– Tu rozdzielimy się. Ja idę w kierunku wsi Damatkanawicze i dalej 
do wsi Orda, a ty, młody szwagrze, maszerujesz prosto do Klecka i jesz-
cze do Iwanowa. Pozdrawiaj tam wszystkich, matkę, ojca, ciocię Zosię 
i jej męża Alunia. 

Pożegnaliśmy się jak przyjaciele i każdy poszedł swoją drogą. 
Przekroczyłem most na rzece Łań i wszedłem na ulicę Słonimską 

miasta Kleck. Wszędzie było bardzo dużo Żydów. Siedzieli na ławecz-
kach, krzesełkach albo schodach ganków twarzami zwróconymi 
w stronę słońca – opalali się. Widać było na nich zadowolenie, a nawet 
radość. Fakt ten oznaczać może tylko jedno, że istniejąca sytuacja ich 
w całości zadowala. Wszędzie było słychać gwarę żydowską. Wyglądało 
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tak, jakby w Klecku mieszkali sami Żydzi. Rzadko ukazywali się woj-
skowi w długich szarych szynelach. 

Minąłem rynek. Stały tam jeszcze drewniane hale targowe. 
Przeszedłem ulicę Nieświeżską, minąłem koszary wojskowe, wio-
ski Pukielewczyznę i Nowinki, przemaszerowałem przez nieduży 
lasek i moim oczom ukazały się najpierw chutory, a następnie wieś 
Iwanowo. Mimo słonecznej pozłoty wieś wyglądała szaro. Bielone 
kredą ściany domów zostały spłukane przez jesienne deszcze. 
Słomiane strzechy zawsze były koloru szarego. Otaczające zabudowa-
nia drzewa nie miały jeszcze liści. Nasz dom, otoczony klonami, stał 
na niedużym pagórku. Przeszedłem podmokłą łąkę, sad i stanąłem na 
progu rodzinnego domu. Powitanie nie było szczególne. Domownicy 
byli jakby trochę zaskoczeni moim powrotem. Do domu powrócił 
ojciec, a uprzednio brat, ale ojciec znowu gdzieś pojechał. Paulina, jak 
zawsze, siedziała przy warsztacie tkackim. Produkowała szare płótno, 
które później bielono za pomocą wody i słońca. 

Pierwsza faza wywozu ludności polskiej na Syberię lub do 
łagrów na razie jakby przycichła. Słuszne były nasze domysły, że 
to tylko taktyka okupanta. Czekano na miejscowych donosicieli, 
tak zwanych wiejskich aktywistów, a oni byli najgorsi. Jeśli taki 
na kogoś był zły, to biegł z donosem na niego, że we wsi zauważył 
wroga ludu. Można było dostać się do łagru za zarżnięcie cielaka od 
własnej krowy – był zakaz. Moja matka sprawę rozwiązała w bardzo 
prosty sposób. Prosiła takiego aktywistę, aby zarżnął cielaka lub 
jałówką i za jego robotę pozwalała mu wziąć sobie kawałek mięsa 
z ubitej sztuki. W taki sposób wiejski aktywista w donosach był bar-
dzo powściągliwy. 

Nie wszyscy wiejscy aktywiści byli draniami. Jednego razu przy-
szedł do naszego domu Roman Kierko. Wprawdzie jego syn był akty-
wistą, ale czasami i on chodził do sielsowietu (rady wiejskiej) w Łani. 
Akurat w naszym domu było dużo ludzi. Kierko trochę posiedział, 
pogawędził o różnych sprawach i w końcu rzekł:

– W mieszkaniu jakoś jest duszno, za ciepło. Panie Sobolewski, 
idziemy zapalić papieroska, tam na podwórku usiądziemy na ławce.

Od razu domyśliłem się, że gość chce ojcu coś ważnego przekazać. 
Usadowiłem się za węgłem domu tak, aby usłyszeć całą rozmowę obu 
mężczyzn. 

– Panie Sobolewski – rozpoczął mowę Kierko – źle pan postępuje. 
Stale pana nie ma w domu, gdzieś wyjeżdża. Chłopcy też rozproszeni, 
to zła metoda na obecne czasy. Łatwo winę zwalić na nieobecnych, bo 
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oni nie mogą się bronić. Trzeba być aktywnym i samemu atakować, 
a argumentów w ręku ma pan wiele. 

– Jakie ja mam argumenty – zdziwił się ojciec. 
– Panie Sobolewski, przecież pan jest kamandzirem brygady Armii 

Czerwonej z 1920 roku. Do dnia dzisiejszego nikt pana nie zdemo-
bilizował, a brygada nie została rozwiązana. Ja mam spis osobowy 
byłej brygady, nawet jest zaznaczone, kto dostał karabin, a kto był 
nieuzbrojony. Na całą brygadę było 20 karabinów i pozostało nam 
tylko po 10 naboi na karabin. Większość naboi zużyliśmy w czasie 
ćwiczeń. Brygada pod pana dowództwem szła do Warszawy, pomagać 
bolszewikom.

– Jaka brygada? Już na pierwszym zakręcie część chłopów opu-
ściła szeregi, a gdy na 20 kilometrze musieliśmy się cofnąć do lasku, 
bo zobaczyliśmy w oddali konnych jeźdźców, to reszta żołnierzy ucie-
kła. Zostało nas zaledwie kilka osób, a i ci którzy zostali oświadczyli, 
że wracają do domu. Nawet nikt nie chciał iść na zwiad, aby dowie-
dzieć się, kim byli ludzie na koniach. Papiery brygady oddałem tobie 
na przechowanie. Ty byłeś w ostatniej grupie, która opuściła swego 
dowódcę. Pokręciłem się jakiś czas po okolicy, zobaczyłem, że bol-
szewicy uciekają na wschód, to ja także wróciłem do domu. Ponadto 
nie byłem pewny, po czyjej stronie opowiedzą się żołnierze brygady. 
Czy teraz warto te problemy poruszać? Nasza brygada to wielka 
kompromitacja.

– Panie Sobolewski, czy o tych sprawach musimy mówić? 
Napotkaliśmy silny oddział polski, a my nie mieliśmy dostatecznej 
ilości broni i amunicji, po krótkiej walce byliśmy zmuszeni wycofać 
się do lasu. Przeważnie leśnymi drogami zmierzaliśmy do Warszawy. 
Po drodze napotkaliśmy bolszewickie wojsko wracające na wschód. 
Trzeba mówić, że nasza brygada jako jedna z ostatnich wycofała się 
z frontu. Nie mieliśmy żadnej łączności z wojskiem bolszewickim, nie 
było żadnych rozkazów. Słabsze jednostki już w odwrocie opuściły 
szeregi, ale trzon brygady dotrwał do końca, aż do ustalenia granic 
Polski. Można także wykorzystać grupę Bertosza i Dziemiana za kra-
dzież owiec z pańskiego gospodarstwa, tego faktu nie zgłosił pan na 
policję. Przecież te grupy były prokomunistyczne. W celu zastrasze-
nia pana, spaliły pańską stodołę. Również tego faktu nie zgłosił pan 
na policję. Groziły panu wiele razy różne partyjne jaczejki, że brak 
poparcia dla nich z pana strony. Wtedy im powiedział, że „trzeba być 
prawdziwym rewolucjonistą, walczyć o dobrobyt ludzi, a nie złodzie-
jem”. Za te słowa zapłacił pan spaleniem stodoły. 
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Trzeba wykorzystać sytuację pańskiego syna Romana, przecież 
była pogłoska, że wraz kolegami chciał przejść granicę do Związku 
Radzieckiego. Przekroczyć granicy nie udało się, bo ich złapali kopiści. 
To nieważne, jak faktycznie było, ale ważna pogłoska, opinia wioski, że 
Roman Sobolewski uciekał do Sowietów i tego należy się trzymać, a to 
oznacza, że on jest swój, sowiecki. Ja zgłosiłem go na funkcję mlecza-
rza w zlewni mleka, to niewielka robota, dwie godziny dziennie. Niech 
Janek i Roman pokazują się ludziom, niech zaczną chodzić do szkoły 
na wieczorne zajęcia. W obecnym układzie to wszystko składa się na 
opinię rodziny. 

– Zaliczyli mnie jako element niepewny, kułak, za dużo ziemi, była 
siła najemna itp. – powiedział ojciec.

– Na to też wymyśliłem sposób – nie poddawał się Kierko. – Od 
prawdziwych obszarników ludzie, ichnia siła najemna, odeszli. 
U pana, panie Sobolewski, był prawzór kołchozu. Wszyscy pracownicy 
jedli przy wspólnym stole z gospodarzami. Przywoził pan krawców, 
wszystkim szyto odzież, tak samo szewcy wszystkim wykonywali obu-
wie. Paulina do dnia dzisiejszego mieszka w pańskim domu. To nie 
była siła najemna, to byli domownicy. Wspólnie pracowali i wspólnie 
korzystali z dochodów gospodarstwa. Pomagał pan wielu ludziom, 
którzy byli biedni i potrzebowali jakiegoś wsparcia.

– No dobrze, ale kto sowieckim władzom to wyjaśni, wytłumaczy? – 
zaniepokoił się ojciec.

– Ja to zrobię, będzie wiejskie zebranie, to zabiorę głos i wszystko 
szczegółowo wyjaśnię, wszystkich zawstydzę. Jak dobrych ludzi można 
oskarżać o antykomunizm, skoro oni pierwsi byli za komunizmem.

– Roman, słuchaj, nie przedobrzyj sprawy. Przecież wiesz, jak było 
z brygadą. Chłopi po prostu uciekli do domu. Nikt nie kwapił się iść na 
front, z którego można było nie wrócić do domu.

– O to właśnie chodzi, kto dziś przyzna się, ze był dezerterem, że 
zostawił swego dowódcę i szefa sztabu.

– Jakiego szefa sztabu? – zdziwił się ojciec.
–No mnie, Romana Kierkę. Dał mi pan spis żołnierzy brygady, 

a to oznaczało, że powołał mnie pan na szefa sztabu brygady. Ja te 
papiery posiadam i to są dokumenty naszej obrony. Proszę mówić, 
że ja byłem z panem do końca. Wróciliśmy do domu, jak bolszewicy 
uciekli na wschód. Cała prawda tu nie jest potrzebna. Komitetczyki 
i politruki tej prawdy nie znają, tylko my ją znamy, a ona będzie 
taka, jaką my przedstawiamy. W porządku? – zachęcał ojca jego 
rozmówca.
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– Dobrze, Roman, ale taką wersję wydarzeń ty przedstawisz. Ja jedy-
nie mogę zgodzić się, że w końcowej fazie istnienia brygady ty byłeś 
szefem sztabu. To znaczy, jak wszyscy pouciekali, jedynie ty zostałeś ze 
mną i trwaliśmy do końca wojny.

– O to właśnie chodzi – odparł Roman Kierko. Wstał i odszedł 
wielce uradowany.

Okazało się, że chłop to sprytny i zapobiegliwy, chodziło mu prze-
cież o własną skórę dezertera i wyrobienie sobie dobrej opinii u bol-
szewickich władz. Opinii człowieka niezawodnego i solidnego. 

Minął pewien czas bez większych zdarzeń. Mój brat Roman przyj-
mował od chłopów mleko i odprawiał je do wioski Łań. Co dalej 
działo się z mlekiem, tym już się nie interesował. Razem zostali-
śmy zapisani do szkoły na wieczorne zajęcia. Była to dziesięciolatka 
w Łani z białoruskim językiem wykładowym. Czekaliśmy na rozpo-
częcie roku szkolnego 1940/41. Ponieważ w roku szkolnym 1939/40 
do szkoły nie uczęszczaliśmy, uznano to za złe postępowanie – za 
niechęć do władzy sowieckiej. Na tajnej naradzie młodzieży tatar-
skiej postanowiono, że do szkół należy chodzić bez względu na to, 
jaka ona jest. 

Późnym wieczorem już zbieraliśmy się do snu, gdy ktoś załomotał 
w okno i krzyknął: „schód na świetlicy” (zebranie). Ja akurat nie byłem 
rozebrany. Ojciec spojrzał na mnie i powiedział: 

– Idź, Janie, i posłuchaj, co tam będą mówić, a słuchaj uważnie, 
tylko głosu nie zabieraj. 

Tak też uczyniłem. W świetlicy było już pełno ludzi. Za stołem sie-
dzieli jacyś politrucy w zielonych bluzach. Czarnobaj otworzył zebra-
nie, podał porządek obrad i przedstawił „gości”. Pamiętam, że wysoki 
politruk był kierownikiem wydziału propagandy komitetu powia-
towego partii w Nieświeżu. Drugiego politruka nie przedstawiono. 
Zaczęto omawiać sprawy czynów społecznych nakładanych na gospo-
darzy w zależności od obszaru posiadanej ziemi. Komitetczyk mówił 
niewiele, ale ten drugi, o wiele młodszy, po prostu czynił wymówki, że 
wieś leniwa, zimą mało wyrąbała lasu, na budowę drogi do Bobowni 
mało kto jeździ, w dostawach obowiązkowych poważne zaległości, 
ochotników na budowę lotniska wieś nie dostarczyła, trzeba było 
zastosować mobilizację. Przyczyn takiej opieszałości i uników można 
doszukiwać się w niechęci ludności do władzy sowieckiej. Wiadomo, 
wioska z dużą ilością kułaków, którzy kształtują opinię całości, ale my 
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zlikwidujemy takie opory i wprowadzimy właściwy stosunek ludzi do 
sowieckiej władzy. 

Jeszcze długo młody agitator szkalował ludność wsi Iwanowo, 
zaczął prawie rzucać nazwiskami: „Weźmy na przykład zaułek tatar-
ski, dużo z nich pojechało do Bobowni w celu budowy drogi?”. Tu nie 
wytrzymał Roman Kierko, zerwał się z ławki i krzyknął głośno. 

– Towarzyszu, ile wy macie lat? – tu wskazał palcem na młodego 
agitatora, który był mocno zaskoczony takim obrotem sprawy.

– No, dwadzieścia siedem – zabrzmiała odpowiedź.
– Tak przypuszczałem. Jeszcze biegałeś w długiej koszulinie, 

jak my biliśmy się o Sowiet. Tu masz spis żołnierzy brygady, która 
powstała na bazie naszej i okolicznych wiosek. W dwudziestym roku 
maszerowaliśmy w kierunku Warszawy na pomoc bolszewikom. 
Właśnie Tatar, Maciej Sobolewski, był dowódcą brygady. Brygada ta 
do dnia dzisiejszego nie została rozwiązana. Nałożono na naszą wio-
skę wyrąb lasu i jego wywózkę. Jan Sobolewski, syn Macieja, przez 
dwa tygodnie rąbał las, a później jego ojciec też przez dwa tygodnie 
rąbał. Nasi ludzie jeździli do wioski Łotysze i do wyrębu lasu cho-
dzili często po 15 kilometrów. Dłużej na wyrębie lasu być nie mogli, 
bo kończył się im prowiant. Władza nie zadbała, by tam na miejscu 
można było cokolwiek kupić do jedzenia. Już nie mówię o zapłacie, 
bo to czyn społeczny.

Roman Kierko jeszcze długo mówił, że nie było żadnej zdrady 
i donosów do polskiej władzy o kradzieży owiec z naszego gospodar-
stwa, o spaleniu stodoły przez bandę Bertasza i Dziemiana: 

– Komendant Żerko bandziorów i złodziei wyłapał, ale nie mógł 
dociec, kto był w brygadzie i kto z jej członków posiadał broń. To była 
nasza tajemnica. Ja byłem sekretarzem komitetu gromadzkiego, dla-
tego komendant brygady powierzył mi archiwum tej brygady, a teraz 
one leżą przed wami. Młody człowieku, proszę nas nie oskarżać bez-
podstawnie. Trzeba najpierw wiedzieć, co mówić. 

Wreszcie zamilkł i na sali zapanowała grobowa cisza. Jedynie 
komitetczyk szeleścił papierami, które Kieroko położył mu na stole. 
W końcu chrząknął kilka razy i powiedział: 

– Wszystko jest jasne. Wybaczcie młodemu człowiekowi, on nie 
znał historii waszej wsi.

Zebranie dobiegło końca, ludzie zaczęli wychodzić ze świetlicy. 
Wtedy komitetczyk zwrócił się do Kierki: 

– Czy dokumenty te mogę zabrać ze sobą?
– Nie – padła odpowiedź. – Jak otrzymam rozkaz, to je oddam.
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Już na podwórku chłopi klepali Romana Kierkę po ramieniu, 
mówiąc: „Zuch z ciebie, dobrze im powiedziałeś, tak trzeba”. Inni 
cichutko zmykali do swoich domów. 

Na drugi dzień opowiedziałem ojcu, co się działo na zebraniu. 
– Nie spodziewałem się po Romanie, że tak postąpi.
Po namyśle dodał:
– Roman Kierko jest mocno gadatliwy. Chce niby dobrze, ale może 

za dużo powiedzieć, tam gdzie nie trzeba. Po co wspominał o broni 
i pokazywał listy. Na te tematy lepiej z nim w ogóle nie rozmawiać – 
zakończył dyskusję.

Po kilku dniach Roman Kierko przyszedł do ojca i długo rozma-
wiali. Później dowiedziałem się, że z Kierką kontaktował się pracow-
nik NKWD i wypytywał się o ojca. Widocznie ten mówił pozytywnie 
o naszej rodzinie, bo dano nam spokój. Miejscowi aktywiści przestali 
wieczorami zaglądać nam w okna. 

Poza tym stryj Józef wrócił z łagru i opowiadał, że w Związku 
Radzieckim „bardzo dobrze się żyje”. Tylko najbliższa rodzina wie-
działa, skąd powrócił. 

I tak zaczęliśmy wieść nasz żywot w Białoruskiej Socjalistycznej 
Republice Radzieckiej – stale nękani to obowiązkowymi dostawami 
żywności, to wyrębem lasu, to pracami społecznymi przy budowie 
drogi i ich odśnieżaniu w czasie zimy. A zimy w tamtych latach były 
bardzo mroźne i śnieżne, szlaki komunikacyjne prawie nieprze-
jezdne. W dzień były oczyszczone, a nocą ponownie zasypane śnie-
giem. Konie zapadały się po brzuch. Dużo zwierzyny leśnej wyginęło. 
Jedynym środkiem komunikacyjnym były narty. 

Wiosną 1940 roku nastąpił pobór do wojska. Młodsze roczniki fak-
tycznie przekazano jednostkom wojskowym, zaś starsze pognano do 
budowy lotnisk wojskowych. Podczas niemieckiej okupacji rozma-
wiałęm o tym z Janem Rusakiem i Józefem Kozakiewiczem. Chodzili 
do pracy we własnych ubraniach. Jak wracali do domu, to zatrzymy-
wały ich patrole niemieckie. „Jedyną przepustką były nasze ręce – 
mówili obydwaj budowniczowie lotnisk – jak były odciski na dłoniach, 
to kazali iść do domu”. 

W roku 1940 w nasze okolice przybyło dużo sowieckiego wojska. 
Zaczęto budować lotnisko na polach sąsiedniej wsi Pukielewczyzna. 
Żołnierze mieszkali w namiotach, rozstawionych w lasku obok wsi 
Kosmowicze. Tam, na wolnym powietrzu, wyświetlano sowiecki filmy 
propagandowe. Chodziliśmy oglądać nie z ciekawości, a raczej obawy 
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przed konsekwencjami, jakie mogły spotkać opornych i niezadowolo-
nych. Udawaliśmy zadowolonych. 

Wiosna 1940 roku szybko minęła. Tylko trwożne echo czystek 
i wywozów kładło się bladym strachem na mieszkańców Iwanowa 
i okolicznych wiosek. Po okolicach jeździł czarny samochód cię-
żarowy z budą, dlatego nazywaliśmy go „czarnym krukiem”, zaś 
Rosjanie „czernym woronem”. Biada była temu domowi, przed którym 
się zatrzymał. Rodzina niewiele miała czasu na spakowanie swego 
dobytku i już jej nie było w danej osadzie. Dlatego mieszkańcy wio-
sek pilnie śledzili, w jakim kierunku „czarny kruk” jedzie i gdzie się 
zatrzymuje. Wiele ludzi porobiło w domach ukryte wyjścia i w ostat-
niej chwili ratowali się przed wywózką ucieczką. 

Nadeszło lato, zboże nawet nie zostało zwiezione do stodół, gdy 
aktywiści zaczęli gonić ludzi do obowiązkowych dostaw ziarna 
na rzecz państwa. Nie pomogły tłumaczenia, że ziarno jest jesz-
cze wilgotne, musi jakiś czas pozostać w kłosach (wysezonować). 
Obowiązkowe dostawy musieliśmy wozić do Hordzieja (35 km) i tam 
stać w ogromnych kolejkach. Tłumaczenia chłopów, że to jest bez-
myślna strata czasu, w dodatku w okresie, kiedy rolnik jest najwięcej 
obciążony pracą, nie były brane pod uwagę. Traktowano je wręcz jako 
opór wobec władzy sowieckiej. Podobnie rzecz się miała z dostawami 
kartofli i mięsa. Tłumaczenia, że opasy jesienią mają dobre pastwi-
ska i nabiorą lepszej wagi, na nic się zdały. Później koledzy opowia-
dali, że we wsi Smolicze jeden chłop nie wytrzymał takiej nagonki na 
obowiązkowe dostawy dla państwa i powiedział, że „to gospodarka nie 
planowa, a raczej rabunkowa”. Dla chłopa skończyło się to zsyłką na 
Sołowki. 

W tamtym czasie nauczyliśmy się za dużo nie mówić i nie dys-
kutować. Mówią czarne, to niech będzie czarne, chociaż jest białe. 
Tak dożyliśmy do rozpoczęcia roku szkolnego. W szkole była trochę 
inna atmosfera. Nauczyciele starali się przekazać nam wiedzę ścisła 
z zakresu matematyki, fizyki, chemii, natomiast w zakresie literatury 
usiłowano nas zapoznać z klasyką rosyjską – Puszkin, Lermontow, 
Tołstoj. Mało zaś mówiono o pisarzach sowieckich. Czasami wspo-
minano o Gorkim, Czajkowskim, Jesieninie. Z pisarzy białoruskich 
wymieniano Jakuba Kołasa i Jankę Kupałę. 

W szkole spotkałem dużo dawnych kolegów i koleżanek. Byliśmy 
już prawie młodzieżą, nurtowały nas inne tematy. Panowała silna agi-
tacja do wstępowania w szeregi komsomołu, ale chętnych za wiele 
nie było. Sowieci urządzali zebrania, które kończyły się zazwyczaj 
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potańcówką, aby zachęcić młodzież do uczestnictwa. Urządzano je 
nawet podczas postu. Był to sprawdzian lojalności obywateli wobec 
„nowej władzy”. W takich przypadkach obowiązywała tajna umowa 
między prawosławnymi a muzułmanami, że gdy prawosławni mają 
post, to my, muzułmanie, robimy tłok na sali tanecznej. Tak samo 
postępowali katolicy. Na zabawy przychodzili również Białorusini, 
którzy byli niepewni co do dalszych swoich losów, oraz komsomolcy. 

Zabawa jak zabawa, tańczono, pito wino z kufli napełnianych 
wprost z beczek, ale pijanych nie było widać. Zjawiali się jacyś ofice-
rowie w zielonych długich bluzach – dużo pili (jednym duszkiem cały 
kufel). 

W szkole zaczęły się zawiązywać nowe przyjaźnie i koleżeństwo. 
Najgorsze były nocne powroty z zajęć. Do domu przychodziliśmy 
około 22–23 godziny czasu środkowoeuropejskiego. Jeśli wracaliśmy 
gromadą, to było wszystko w porządku, jednak często bywało tak, że 
drogę z Łani do Iwanowa trzeba było przejść samotnie. Najgorzej szło 
się zimą, zwłaszcza gdy była zamieć lub mgła. 

Książki do nauki, przy pewnej zapobiegliwości, można było nabyć. 
Najgorsze było przyswajanie różnych terminologii, twierdzeń, mak-
sym, definicji itp. Wkuwaliśmy na pamięć. Wymogi nauczania były 
bardzo wysokie, a my chcieliśmy tym wymaganiom podołać. Chodziło 
o udowodnienie, że młodzież polska jest też zdolna i umie się uczyć 
bez względu na panujące warunki. Starsza młodzież miała jeszcze 
dodatkowe zajęcia z zakresu przysposobienia wojskowego. Ganiano 
ich po polach jak kot myszy w pustej stodole. Pobór do wojska był 
regularny: jesienią i drugi raz na wiosnę. Później rodziny otrzymy-
wały listy, tylko z numerem poczty, ale gdzie krewniak lub znajomy 
przebywał, nikt nie wiedział. 

Rok szkolny dobiegł końca i rozpoczęły się wakacje 1941 roku. Nie 
miałem czasu na odpoczynek, musiałem wykonywać nałożony na 
gospodarstwo czyn społeczny. Poza tym nie było siły najemnej, musie-
liśmy sami wykonać wszystkie prace w gospodarstwie i zdać obowiąz-
kowe dostawy. Całodzienne obowiązki nie pozostawiały wiele czasu na 
rozmyślania, na ocenę sytuacji w jakiej żyjemy. Może i dobrze. Głębsza 
analiza istniejącego stanu rzeczy doprowadzała do zadumy nad utratą 
własnej osobowości i braku perspektywy na przyszłość oraz powodo-
wała wzmaganie strachu przed wywózką. Moje samopoczucie jesz-
cze bardziej się pogorszyło w wyniku rozmowy, jaką odbyłem z moją 
dawną koleżanką ze wsi Dziemidowicze. Tuż przed samą wojną 1939 
roku rozmawiałem z nią dośc nieostrożnie, m.in. powiedziałem:
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– Mieszkańcy wsi Dziemidowicze to są sami komuniści.
Wala, jak ją nazywano, poczuła się nieco urażona, ale wtedy nic mi 

nie odpowiedziała. Przypadkowo spotkałem ją w roku 1941 roku, pod-
czas obchodów Święta Pracy. Po przywitaniu się natychmiast zapytała:

– No i jak, Dziemidowicze to komuniści?
Nie namyślając się długo, odpowiedziałem:
– Oczywiście, że komuniści, a ty masz jakieś wątpliwości, bo ja nie. 

Nie miałem ich też w roku 1939, gdy rozmawialiśmy na ten temat.
Wala była całkowicie zaskoczona moją odpowiedzią. Stała nieru-

choma i tylko mrugała oczami. 
– Ty zawsze obrócisz kota ogonem – stwierdziła.
– Jak kot daje się obrócić, to dlaczego nie.
Wala w milczeniu odeszła do swoich koleżanek i kolegów. Ja zaś 

pomyślałem, że nie jest dobrze. Może mi zaszkodzić, jeżeli będzie 
mściwa. 

Miałem jeszcze kilka zdarzeń, które były powodem moich rozmy-
ślań. Rodzina Bronisława Sobolewskiego rozgłaszała, że w roku 1939 
nie powrócił z wojny. Wszyscy uważali, że zaginął podczas działań 
wojennych. Był podoficerem polskiego Korpusu Ochrony Pogranicza 
(KOP). 

Gdy pewnego razu wszedłem do mieszkania Bronisława 
Sobolewskiego, zastałem go przy stole podczas posiłku. Obok sie-
działa jego matka i dość głośno ze sobą rozmawiali, nie usłyszeli więc, 
że pukałem. Drzwi wejściowe były otwarte. Przybyłem z podwórka, 
a nie od strony ulicy – bo tam w płocie była furtka zabezpieczona 
zasuwą. Oboje byli mocno zdziwieni, ze nie zauważyli mego wej-
ścia. Przywitałem się z Bronkiem, moim kuzynem, i rozpocząłem 
rozmowę. 

– Na wsi mówiono, że zginąłeś na wojnie, a tu widzę cię całego 
i w dobrym zdrowiu.

– Z wojny wróciłem na początku października 1939 roku i od 
tego czasu się ukrywam. Trochę wędrowałem, przebywałem u krew-
nych. Zatęskniłem jednak za domem i od pewnego czasu jestem tu, 
w Iwanowie. Wszędzie dobrze, ale najlepiej we własnym domu.

– Kiepsko się ukrywasz. Jeśli ja cię odnalazłem, to może tak zrobić 
człowiek dla ciebie niepożądany.

– Byłoby fatalnie – stwierdził Bronisław. – Mam nadzieję, że mnie 
nie zdradzisz.

– Co ty, Bronek, takie rzeczy mówisz? Jakże bym mógł tak postąpić? 
Przecież jesteś moim kuzynem, nie wrogiem.
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Jeszcze chwilę rozmawialiśmy, a na odchodnym Bronek i jego 
matka usilnie mnie prosili, bym ich tajemnicy nikomu nie ujawnił, 
nawet moim domownikom. Przyrzekłem, że tajemnicy dotrzymam. 
I tak zrobiłem, ale nie dotrzymała jej Ewa, siostra Bronisława, bowiem 
wiedziała o niej również moja siostra, Marysia. Obie były uczennicami 
tej samej klasy. Nauczyciel lubił posługiwać się zbiorem zadań mate-
matycznych, opracowanych przez Rypkina. Były dość skomplikowane 
i do rozwiązania niektórych z nich była potrzebna wiedza z wielu 
dziedzin nauk ścisłych. Dziewczyny nie bardzo sobie radziły z roz-
wiązywaniem. Zaproponowałem siostrze moją pomoc. Marysia na to 
odpowiedziała:

– Nie dasz rady. Ewa już prosiła jednego pana o pomoc, ale nic 
z tego nie wyszło.

– Co to był za pan? – zapytałem.
– Nie powiem – odrzekła Marysia.
– To zapomnij o tym panu – powiedziałem. – Nikomu ani słówka 

o nim, a Ewie powiedz, by lepiej trzymała języka za zębami i mniej 
paplała, bo skutki takiej gadaniny mogą być fatalne.

Zadania rozwiązałem, czym narobiłem sobie kłopotu, bowiem 
Marysia i jej koleżanki stale prosiły mnie o pomoc w matematyce, 
a szczególnie w rozwiązywaniu zadań. 

Podobne spotkanie miałem z młodszym synem Szpilewskiego. 
Ukrywał się u Zinaidy Kozakiewicz, której męża, Jana Kozakiewicza, 
bolszewicy skazali na długoletni pobyt w więzieniu. Przyczyną skaza-
nia było sianie wrogiej propagandy wobec sowietów. Jan Kozakiewicz 
znał język niemiecki , ponieważ był przez kilka lat jeńcem wojennym 
armii niemieckiej. W Polsce pracował w gminie w charakterze sekre-
tarza. Kupił radio i słuchał polskich i niemieckojęzycznych audycji. 
Później opowiadał miejscowym chłopom, że u bolszewików nie jest 
dobrze, na Ukrainie ludzie umierają z głodu, a kołchoźnicy chodzą 
w łapciach. Właśnie to było przyczyniło się do jego skazania na długi 
pobyt w więzieniu. 

Wiosną, szczególnie 1941 roku, wysoko na niebie ukazywały się 
często srebrzyste nieduże samoloty. Sowieccy żołnierze długo im 
się przyglądali, a później mówili, że to są nasze samoloty. To latają 
Germańcy, ale mamy zakaz do nich strzelać. W takiej atmosferze pra-
wie dobiegł końca czerwiec, gdy jak grom z jasnego nieba gruchnęła 
wieść – wojna! Niemcy zaatakowały Związek Sowiecki. Wiadomość 
ta całkowicie nas zaskoczyła, szczególnie zaś Żydów. Trzeba wie-
dzieć, że znaczna ich liczba przedostała się z terenów okupowanych 
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przez Niemców do strefy sowieckiej. Drogi, jakie ich tu przywiodły, 
były różne: w wyniku legalnej wymiany ludności polskiej i żydow-
skiej oraz nielegalnie przez granicę niemiecko-sowiecką. Tego dnia 
byłem w Nieświeżu. Z głośników podano o nalotach i bombardowaniu 
wielu miast przez niemieckie lotnictwo. Ludność miasteczka nie tylko 
była zaskoczona, ale i przerażona. Żydzi, zwłaszcza przyjezdni, którzy 
odróżniali się od miejscowych, byli mocno przestraszeni. Ich środo-
wisko ogarnęła panika. Komisarze, w długich zielonych bluzach i gra-
natowych spodniach, usiłowali uspokajać ludność miasteczka. 

Rozpoczęto mobilizację ludności do Armii Czerwonej. Ponieważ 
tu na miejscu nie było ani umundurowania, ani uzbrojenia, odsyłano 
zmobilizowanych do Bobrujska. Szli tam pieszo. Później jeden z tych 
zmobilizowanych, człowiek z naszej wsi, Jakub Kozakiewicz opowia-
dał: „Tą samą drogą jechało dużo różnych samochodów. Gdy lepiej im 
się przyjrzałem, a nawet gdy na przymusowych postojach z nimi roz-
mawiałem, stwierdziłem, że to byli Żydzi, którzy uciekali przed zbliża-
jącym się frontem. Większość to emigranci z niemieckiej strefy oku-
pacyjnej Polski. Do Bobrujska nasza kolumna nie dotarła. Po drodze 
kilka razy nas bombardowano, rozproszyliśmy się po lasach. Nie było 
żadnego dowództwa, wróciliśmy do domów, zaś samochody z Żydami 
zdążyły uciec przed nalotami. Samochodów z Żydami nikt nawet nie 
próbował zarekwirować na potrzeby wojska. Taka była polityka, Żydzi 
byli wszędzie i oni wydawali rozkazy”. 

W tej wojnie Niemczy zastosowali taktykę dezorganizacji zaple-
cza przeciwnika. W tym celu na tyły Armii Czerwonej zrzucili desant 
wyposażony w motocykle. Żołnierze niemieccy na motocyklach 
szybko przemieszczali się z miejsca na miejsce i z pagórków i zagaj-
ników prowadzili ostrzał cofających się jednostek sowieckich. Górą 
latały niemieckie samoloty, poza bombardowaniem wskazywały 
motocyklistom większe zgrupowania wojsk przeciwnika. Do takiego 
zgrupowania natychmiast podjeżdżali motocykliści, ustawiali się 
z kilku stron i rozpoczynali ostrzał przeciwnika. Kontratak czerwo-
noarmistów trafiał w próżnię, bowiem Niemcy wycofywali się i pro-
wadzili ostrzał z innej strony. W rezultacie takiej taktyki dowódz-
two zgrupowania nie znało liczebności i położenia wojsk niemiec-
kich. Każdy natomiast ruch wojsk sowieckich był ostrzeliwany przez 
wroga. Wywoływało to w wojsku sowieckim dezorientację, bałagan 
i w końcu panikę. W popłochu uchodzili na wschód. Gdy taki oddział 
Armii Czerwonej się cofał, a trafiał pod ogień karabinów maszy-
nowych spadochroniarzy, zazwyczaj nie podejmował żadnej walki, 
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pozostawiał wozy (tabory) i krył się do lasów. Był tylko jeden przy-
padek, że jednostka wojskowa cofała się w sposób zorganizowany. 
Na jej czele posuwał się konny zwiad, który Niemcy zaatakowali 
i to była ich pomyłka. Główne siły cofającej się jednostki otoczyły 
spadochroniarzy i ich zlikwidowały. Później coraz rzadziej jakieś 
oddziały wojsk sowieckich w wielkiej panice uciekały na wschód. 
Spadochroniarzy niemieckich przybywało coraz więcej, dywersja 
była na każdym kroku. 

My – polscy Tatarzy – byliśmy ucieszeni, że nasi zaborcy biją się 
między sobą, że przestał nękać nas strach wywózki na Syberię, że 
możemy napluć w twarz wiejskim aktywistom. Póki co siedzieliśmy 
cicho, bo jeszcze nie nadszedł czas na działania. Lotem błyskawicy 
obiegła okoliczne wioski wiadomość o zastrzeleniu kobiety przez 
czerwonoarmistę. Otóż uciekająca na wschód sowietka podeszła do 
wiejskiej kobiety i poprosiła o wodę do picia. Ta jej odpowiedziała: „Dla 
ciebie jest woda tam, w kałuży, idź i się napij”. Sowietka poskarżyła się 
akurat uciekającemu oddziałowi sowieckiemu. Za to właśnie sowiecki 
żołnierz zastrzelił chłopkę i wrzucił ją do studni. Zemsta była bardzo 
sroga. Od tego czasu, gdy jakieś wojsko przetaczało się przez wieś, to 
ludność chowała się po różnych zakamarkach. Tak samo, a może jesz-
cze lepiej, chowali się wiejscy aktywiści, komsomolcy. 

Pewnego dnia kolega powiedział do mnie: „Janek, ludzie mówią, 
że w lesie jest pełno jagód, chodź zobaczymy, jak jest”. Poszliśmy we 
trzech. Faktycznie, jagód było sporo, ale nie taka obfitość jak opowia-
dano. Już zamierzaliśmy iść do domu, gdy nagle w lesie wybuchła 
strzelanina. Kto do kogo strzelał, tego nie wiedzieliśmy. Schowani 
w krzakach, czekaliśmy na dalsze wydarzenia. Strzelanina jak rap-
townie wybuchła, tak raptownie ucichła, tylko dał się słyszeć tupot nóg 
biegnących ludzi i koni. Odczekaliśmy jakiś czas i gdy zapanowała cał-
kowita cisza, wyszliśmy na drogę. Rozglądając się wokoło, spostrzegli-
śmy furę. Ostrożnie zbliżyliśmy się do niej. Był to furgon wojskowy, 
ale przy nim nie było ani ludzi, ani koni. Szybko zorientowaliśmy się, 
że były tam jakieś papiery, torby wojskowe i cały worek ryby suszonej 
(po rusku zwana traska). Zapakowaliśmy rybę do swoich toreb, wycię-
liśmy z leszczyny kijki, na które je zaczepiliśmy i umieściliśmy na 
ramiona jak karabiny. Ruszyliśmy miedzą do wsi, szliśmy gęsiego, ja 
na przedzie. Gdy oddaliliśmy się od lasu na kilkadziesiąt metrów, nad 
naszymi głowami zagwizdały kule. Nie namyślając się długo krzyk-
nąłem: „Chłopaki, w kartofle!”. Leżeliśmy między bruzdami, a kule 
z gwizdem mknęły nad nami. Byliśmy ciekawi, co dzieje się we wsi, 
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bo strzelano do nas właśnie z tego kierunku. Ukradkiem podnosi-
liśmy głowy i zza liści kartofli spoglądaliśmy w kierunku wsi, gdzie 
zauważyliśmy duży ruch. Jacyś ludzie biegali między domami. Dość 
długo leżeliśmy w bruzdach, aż we wsi zapanował spokój. Z zachowa-
niem wszelkiej ostrożności zaczęliśmy się zbliżać. Spostrzegliśmy, że 
mieszkańcy Iwanowa wychodzą ze swoich kryjówek. Zapytałem napo-
tkanego sąsiada:

– Co to za ludzie biegali po wsi i do nas strzelali? 
– To było wojsko sowieckie, uciekali przed okrążeniem przez 

Niemców, którzy posuwali się skrajem lasu. Żołnierze sowieccy strze-
lali do niemieckich spadochroniarzy.

Wyjaśniłem sąsiadowi i zebranym przypadkowo ludziom, że w lesie 
nie było Niemców. Właśnie z lasu wracamy i sowieci do nas strzelali. 
Na szczęście nie trafili, bo szybko skryliśmy się w kartoflisku. 

– Pod lasem to wy byliście? – zapytał sąsiad.
– Tak, my – odpowiedzieliśmy wszyscy trzej.
Sąsiad złapał się rękami za głowę, a następnie powiedział: 
– Uciekali w ogromnej panice, zostawili nawet kilka furgonów, teraz 

ludzie je szabrują!
Zaczął rechotać się na całe gardło, potem głośno krzyknął:
– Uciekają jak myszy przed kotem, a zapowiadali, że „jak zajdzie 

potrzeba, to u nas każdy staje się bohaterem”. Dziś widzieliśmy to 
bohaterstwo. Fałsz i obłuda, a myśmy chcieli im wierzyć. 

Sąsiad zwrócił się i poszedł do domu. Podobnie uczynili pozostali 
mieszkańcy wsi. 

Jeszcze co jakiś czas nocą przechodziły ukradkiem nieduże 
oddziały wojskowe Armii Czerwonej. Kilka dni później szosą z Klecka 
do Nieświeża posuwała się duża jednostka wojsk niemieckich. 
Obserwowałem ją z ukrycia. Żołnierze jechali samochodami. Było 
bardzo dużo motocyklistów, zaś działa (artyleria) ciągnęły potężne 
konie rasy belgijskiej. 

Następnego dnia wojsko niemieckie wkroczyło do naszej wsi. 
Biwakowali niedługo. Wielu żołnierzy znało język polski. Jak nikogo 
z ich kolegów nie było w pobliżu, to rozmawiali z nami po polsku, ale 
nie zdradzali swego miejsca pochodzenia. Chłopi korzystali z braku 
władzy administracyjnej i rozpoczęli wywóz drewna z lasu. Bowiem 
jak wkroczyli do nas sowieci, to lasy zostały upaństwowione i nie 
wolno było z nich korzystać. Teraz była okazja nadrobić stracony czas. 
Ja i ojciec też byliśmy w lesie po dłużycę. Chodziło nam o uzupełnie-
nie już zgromadzonego drewna na odbudowę drugiej części domu. 
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W toku prac nawet nie zauważyliśmy, że leśną ścieżką spaceruje nie-
miecki żołnierz. Przywołał mnie do siebie. 

– Komu to drewno wozisz? – zapytał.
Wytłumaczyłem mu, że to nasz las i drewno wozimy na odbudowę 

domu. Niemiec dobrze znał język rosyjski. Odwrócił się i wskazał ręką.
– Tam w zagajniku stoi ranny koń, ma uszkodzoną nogę, weź go do 

swojej stajni, daj mu wody, pokarmu też nie żałuj, później zaprowadź 
do weterynarza, niech mu nogę zreperuje. Będzie z niego bardzo 
dobry koń do prac polowych – tłumaczył mój rozmówca.

Tak też uczyniłem. Konia długo kurowałem, przemywałem mu nogę 
naparem z kory dębowej. Kula uszkodziła staw kopytny. Weterynarza 
znalazłem po dość długim poszukiwaniu, ale był niekompetentny. 
Trzeba było konia uśpić i rozciąć kopyto, by wydostać kulę. Koń na 
pastwisku chodził aż do jesieni. Później oddaliśmy go chłopu z sąsied-
niej wsi. 

Wojska niemieckie rozlokowały się w Iwanowie oraz w sąsiednich 
osadach. Wiele osób wypuszczono z sowieckich więzień, ujawniły się 
także osoby ukrywające się przed wysyłką. 

Skończyła się jedna okupacja, a nastała druga.

Jan Jachja Sobolewski

return home 

keywords: Polish frontiers, Tatars, World War II, Soviet invasion, 
Soviet agitation, Tatar resistance, approaching German assault.

Abstract: On September 17, 1939, Soviet troops entered the lands of 
eastern Poland. The Polish Tatars living there fell under the Bolshevik 
rule. The Soviets wanted to make them their citizens. They forced to 
comply with Soviet law, orders and bans. The Tatars were against it, 
but they had no support. As an action that was considered opposi-
tion to the Soviet authorities, he was threatened with being sent to 
labor camps or to Siberia. All this was experienced by Polish Tatar 
Jan Jachja Sobolewski, who managed to leave Soviet captivity after the 
war. He went to Poland. 
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Chłopiec otworzył oczy. W pokoju panował gęsty półmrok, rozja-
śniany nieco światłem gazowej latarni, która stała wprost przed 
oknem. Wysunął się spod puchowej pierzyny i postawił stopy na 
chłodnej podłodze. Sięgnął rękę po ubranie leżące nieopodal na 
taborecie. Niewiele widział, ale nie chciał zapalać lampki. Nie mógł 
znaleźć majtek, nie zawracał więc sobie nimi głowy. Wsunął nogi 
w barchanowe kalesony, potem naciągnął podobną podkoszulkę 
z długimi rękawami. Po niej przyszła kolej na sukienne spodnie. 
Miały tylko jedną ukośną szelkę i zwężające się na dole nogawki, 
wygodne do wkładania w buty. Nie było skarpet, musiały widocznie 
spaść ze stołka. Osunął na kolana i macał dłonią po podłodze. Znalazł 
je wreszcie, założył na stopy, upychając w nie również spodnie. Lubił 
te skarpety, zrobione przez matkę z czerwono-czarno-brązowej 
włóczki. Jedna ozdobiona była na pięcie dużą rdzawą cerę. Nigdy 
nie pamiętał, na której. Dlatego była czasem na prawej, a czasem na 
lewej stopie. Założył jeszcze sweter z równie grubej włóczki, także 
wykonany matczynymi rękoma. 

Nie wiedział, która jest godzina. Za oknem było ciemno i pusto, 
wszystko pokrywała gruba warstwa śniegu. Z pokoju, gdzie spały 
matka i siostra, nie dolatywał do niego żaden dźwięk. Ojciec, woj-
skowy, pełnił służbę w jednostce. Chłopiec nie myślał jednak o tym 
wszystkim. Nie planował tego wcześniej. Nawet o tym nie śnił. Po pro-
stu obudził się i czuł, że musi wyjść z domu. Powoli otworzył drzwi 
do przedpokoju, który był wspólny dla dwóch rodzin: ich oraz sąsia-
dów. Tam włączył światło. Słaba żarówka nie zdołała oświetlić w cało-
ści dużego pomieszczenia. Usiadł na podłodze, aby włożyć buty. Miały 
skórzane trzewiki i obszyte skórą szare filcowe cholewki, sięgające do 
pół łydki. Były rozcięte z tyłu i zapinane na dwa paski ze sprzączkami. 
U nikogo nie widział podobnych. Sięgnął jeszcze po ciepłą kurtkę, 
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z której rękawów wystawały jednopalcowe rękawiczki, szalik oraz 
czapkę. Był już gotowy.

Zgasił światło i delikatnie odsunął zasuwkę na drzwiach do klatki 
schodowej. Pchnął je dłonią, uchyliły się odrobinę, z lekkim, jak mu 
się wydawało, westchnieniem. Pchnął ponownie, szpara rozszerzyła 
się na tyle, że przez nią wyszedł. Drzwi zamknęły się za nim i znowu 
odniósł wrażenie, że rozległo się ciche westchnienie. Stał teraz 
w ciemności, wsłuchując się przez moment w swój oddech. Pokiwał 
głową, jakby utwierdzając się w powziętej decyzji, i zszedł ostrożnie 
po nieoświetlonych schodach. Jeden, dwa, trzy… Zawsze, wchodząc 
lub schodząc, liczył stopnie i to przyzwyczajenie zostało mu na całe 
życie. Drzwi wyjściowe, dwuskrzydłowe, drewniane i ciężkie, otwo-
rzyły się z trudem. Blokował je śnieg, którego nikt jeszcze nie odgar-
niał. Był na dworze. Rozejrzał się wokół, wszędzie panowała ciem-
ność, jedynie stare latarnie zaznaczały wokół siebie kręgi żółtawego 
światła. Kamienica stała za jego plecami, cicha, przyczajona, jakby 
nie mogła się zdecydować, czy chce pójść z nim, czy woli zostać. Po 
prawej stronie, gdzie nie było ani latarń, ani domów, przemknął jakiś 
szarobiały cień. Chłopiec bardziej go wyczuł, niż zobaczył. Pewnie 
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wilk, pomyślał. Nie wydało mu się to ani trochę dziwne. Przecież 
jedynie wilk mógłby wędrować samotnie pośród nocy. Całkiem jak 
ja, uśmiechnął się. Jestem wilkiem.

Było cicho, słyszał jedynie lekkie skrzypienie śniegu pod stopami 
i bicie swojego serca. Puk-puk, puk-puk, puk-puk… Zachęcające, 
aby bez obawy wejść w tę rozbieloną śniegiem krainę. Prawdziwą, 
chociaż wyglądającą jak przeniesiona z innego świata. Obiecującą, 
że znajdzie tam coś wyjątkowego. Coś, co żyło w niej od zarania 
dziejów, a od dzisiaj będzie częścią niego, podobnie jak on będzie 
częścią tego czegoś – już na zawsze nie do rozdzielenia. Czymś 
jednym. Jedynym w swoim rodzaju. Poszedł więc, zapadając się 
po kolana w śnieżną pokrywę. Rozciągała się przed nim równa 
przestrzeń, niedotknięta jeszcze czyimkolwiek śladem. Od tysięcy, 
może i milionów lat oczekiwała na odkrycie, na zadomowienie się 
w niej, uznanie za własną. Odkrywał ją, ona zaś zagarniała go krok 
po kroku, oddech po oddechu, czyniła kimś innym, niż dotąd był. 
Z każdym uderzeniem pulsu stawał się coraz bardziej przynależny 
do niej. Jeszcze o tym nie wiedział, nie czuł, ale od tego momentu 
jej tchnienie krążyło w jego żyłach i pozostać w nich miało na całą  
wieczność.

Po pewnym czasie zaczął iść pod górkę. Z coraz większym wysił-
kiem wyciągał nogi ze śniegu, potknął się kilkakrotnie, prawie prze-
wrócił. Zrobiło mu się gorąco, wysunął dłonie z mokrych rękawiczek, 
zsunął czapkę na tył głowy. Zatrzymał się przy kępie niewysokich 
drzew, oddychając głęboko, zmęczony, ale zadowolony. Nie oriento-
wał się, gdzie jest, lecz niewiele się tym przejmował. Zachciało mu 
się siku i to zaprzątało całą jego uwagę. Rozpiął kurtkę i spodnie, po 
czym wsunął w nie rękę, aby wyciągnąć siusiaka. Znalazł go, ale był 
tak malutki, że chcąc się wysikać, musiał podciągnąć sweter i pod-
koszulkę, a spodnie opuścić do kolan. Chłopiec westchnął, niemile 
zaskoczony. Odpiął szybko szelkę, ale spodnie i grube kalesony sta-
wiały opór. W końcu ściągnął je do połowy ud i wypinając brzuch, 
najdalej jak tylko mógł, wysikał się z wielką ulgą. Znowu westchnął, 
bo chyba połowa poleciała mu na spodnie oraz buty. Wstrząsnął 
się z nagłego chłodu. Podciągnął kalesony i spodnie, wepchnął 
w nie podkoszulkę. Nie zdołał przełożyć szelki przez ramię, obwią-
zał się więc nią w pasie, poprawił sweter i zapiął kurtkę. Ciekawe, 
jak sikają wilki, zastanowił się naraz. Czyżby jak psy… Nie, niemoż-
liwe, z niechęcią potrząsnął głową. Gdyby wilki sikały jak psy, wtedy 
byłyby psami, a nie są. Kolejny raz potrząsnął głową, zgadzając się 
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z własnym wyjaśnieniem. Wilk to wilk, zatem sika jak wilk. Albo 
w ogóle nie sika… Pewnie wilk nie musi...

Rozglądał się, w którym kierunku ruszyć. Wszędzie było jednakowo 
pusto i mroczno. Tylko śnieżna płaszczyzna pulsowała przyćmionym 
blaskiem, tworząc zaskakujące, przecinające się i pochłaniające wza-
jemnie obszary czerni i bieli. Chłopiec miał wrażenie, że spogląda na 
niego wielkie pokręcone oko z drgającą powieką, która na przemian 
otwiera się i zamyka. Jakby zapraszające, aby wejść w nie i jednocze-
śnie ostrzegające przed czymś, co jest poza nim, po drugiej stronie. 
Wewnątrz oka, które w ogóle okiem nie było. Wtem, właśnie tam, bli-
sko ciemnej niby-źrenicy, mignął jakiś szarobiały kształt. Poszedł 
ku niemu. Po kilkuset krokach, może kilku tysiącach – nie liczył ich 
przecież – ponownie zrobiło mu się gorąco. Śnieg stał się nieco płyt-
szy, szło się łatwiej i szybciej. Był niczym jedyny człowiek – zapewne 
nie na całej planecie, ale tu – w tej części miasta, które znajdowało 
się gdzieś za nim. Czyżbym zaszedł tak daleko, przyszło mu do głowy, 
tak bardzo daleko, że niczego innego tutaj nie ma, tylko śnieg i śnieg… 
Mało tego, może gdziekolwiek indziej niczego już nie ma: ani miasta, 
ani domu, ani rodziców… 

Przecisnął się między niewielkimi kopczykami, które okazały się 
ośnieżonymi krzakami z kolczastymi gałęziami. Nagle zabolała go 
prawa dłoń. Stanął, przypatrzył się jej i zauważył długie zadrapanie 
z kilkoma kropelkami krwi. Zastygły na zimnie i na moment rozbły-
sły ciemną czerwienią, aby nieomal natychmiast sczernieć i zgasnąć. 
Piękne, drobniutkie kryształki przylepione do skóry. Spojrzał uważnie 
na rękę, kilkakrotnie zacisnął piąstkę, po czym rozprostowywał palce. 
Podniósł dłoń do ust, wyciągnął język i lekko dotknął nim zranienia. 
Delikatnie polizał. Zamarznięte krople krwi rozpuściły się i wyda-
wało mu się, że poczuł ich smak. Smak własnej krwi. Sądził, że coś 
powinno się zaraz stać. Co, nie wiedział. Coś. Czekał jeszcze trochę, 
ale ranka była zbyt drobna, aby nadal krwawić. Pewnie wilk wyczułby 
krew z daleka i nie zostawił go wówczas w spokoju, ale o tym chłopiec 
jeszcze nie wiedział. Zresztą jego wilk był inny. Był cieniem, błyskiem, 
zapachem unoszącym się ponad nocnym pustkowiem. No i byli jednej 
krwi.

Postanowił chwilę odpocząć. Udeptał śnieg wokół siebie i przy-
kucnął. Stał się częścią tego, co go otaczało, jak obsypany śniegiem 
kamień lub krzak albo jakieś zwierzątko, siedzące w swej kryjówce. 
Mógłby spędzić tak całą zimę, oddychając razem z wszelkimi tutej-
szymi istotami, wspólnie z nimi czując każde drgnienie powietrza. 
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Wiosną pokryłby się zielonymi listkami. Na tę myśl chłopiec parsk-
nął śmiechem, ale na wszelki wypadek poruszył nogami, aby upewnić 
się, że nie wrosły mu w ziemię. Podniósł się i zamierzał pójść dalej, 
gdy w pobliżu zauważył jakiś ślad. Dziwny, pojawiający się znikąd, 
krótki, urwany. Przysunął się do niego, nachylił, wpatrując się w głę-
boko odciśnięty, wyraźny trop. Ściągnął rękawiczki i przyłożył dłoń 
do wgłębienia w śniegu. Ooo, zdziwił się, jakie wielkie, większe od 
mojej ręki… Raz, dwa, trzy, cztery… Zawahał się, bo nie wiedział, jak to 
nazwać: palce z pazurami i pięta? Pochylił twarz nad śladem, pową-
chał. Zgarnął odrobinę śniegu i posmakował. Raz, następnie jeszcze 
raz. Czuć wilkiem, doszedł do wniosku. Wcale się nie przestraszył. 
Obecność wilka w tak odludnym miejscu była dla niego najzupełniej 
naturalna, podobnie zresztą jak jego własna, chociaż o tej porze powi-
nien spać spokojnie w ciepłym łóżku.

Chłopiec rozejrzał się na boki, obrócił w kółko. Wtem z czernieją-
cej nieopodal kępy drzew rozległ się cichy dźwięk. Niski i wibrujący, 
wznoszący się i opadający. I jeszcze raz, od nowa. Niczym odwieczna 
pieśń bez słów wydobywająca się z wnętrza podświadomości, 
z samych głębin istnienia. Z prapoczątku. Wiadoma dla wiadomych, 
istot jednej krwi – może ludzi, a może wilków – poświadczająca obec-
ność, jednocząca w kręgu tego, co było i co dopiero będzie. Wzywała do 
przyłączenia się i chłopiec odebrał wezwanie. Zrozumiał je, chociaż 
tak wyraźnie usłyszał po raz pierwszy w życiu. Wiedział, że bez wąt-
pienia skierowane zostało do niego. Przełknął ślinę, odetchnął kilka-
krotnie głęboko i rozchylił nieco usta. Skoro było to wezwanie, musiał 
na nie odpowiedzieć. Zaczął nieśmiało – uuuuu… uuuuu… uuuuu… 
– potem przerwał, powtórnie odetchnął i powtórzył swój zew. Teraz 
było w nim zdecydowanie. Moc. Zdjął czapkę, szalik i kurtkę, zwinął 
w kłębek, położył przy krzaku. Nie czuł zimnych stóp w przemoczo-
nych butach, nie marzły mu ręce. Uniósł głowę i wydał z siebie ni to 
zaśpiew, ni to wycie. Głos zajaśniał w mroku i osiadł gdzieś między 
drzewami. Ruszył wtedy za nim, początkowo powoli, następnie szyb-
ciej i szybciej. 

Musa Çaxarxan Czachorowski 
3 czerwca 2020 r.
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the grey Wolf

keywords: Boy, winter, night, home, snow, wolf, imagination, feeling.

Abstract: The story of the Tatar poet Musa Czachorowski about a boy 
who wakes up at night and sets out on a lonely walk to an unknown 
place. He go by night and snow, and thinks he can see a lone wolf. The 
boy imagines that he is also a wolf. Suddenly he hears the wolf’s call, 
answers it and goes towards him. There is a reference in this story 
to Turkic tales of the Grey Wolf, the legendary ancestor of the Turkic 
peoples. 
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grażyna zając

SAmOtNOść WiLkA

Turcy Błękitni wywodzą się z dawnych Hunów, a założycielem ich 
rodu był Aszyna. Z Aszyną było tak: przodkowie Turków Błękitnych 
zostali pokonani przez państwo Lin i wszystkich wymordowano. 
Przeżył tylko jeden dziesięcioletni chłopiec. Żołnierze armii Lin 
zobaczyli, że jest jeszcze mały i nie zabili go. Jedynie obcięli mu ręce 
i nogi, po czym porzucili na bagnach. Wtedy pojawiła się Szara 
Wilczyca. Każdego dnia przynosiła chłopcu mięso i karmiła go. Gdy 
chłopiec podrósł, połączył się z Wilczycą, która wkrótce stała się 
brzemienna. 

Gdy władca państwa Lin dowiedział się, że chłopiec przeżył, 
wysłał żołnierzy, aby go zabili. Udali się tam i zobaczyli Szarą 
Wilczycę z chłopcem. Chcieli ją zabić, ale chwyciła w zęby pas, 
którym był opasany i zbiegła na północ krainy Turfan, na wysoką 
górę. Na tej górze znajdowała się głęboka jaskinia. Była tak wielka, 
że mieściła się w niej rozległa równina Ergenekon, bogata w łąki 
i pastwiska. Szara Wilczyca urodziła tam dziesięciu chłopców.

Kiedy podrośli, ojciec wybrał najmądrzejszego z nich na wodza:
– Daję ci imię Aszyna. Aszyna znaczy Wilk. Znaczy Bozkurt. 
Tak oto Aszyna został przywódcą odradzającego się plemienia. 

Gdy się gniewał, błyskał oczami jak wilk, a gdy kochał, spoglądał 
jak człowiek.

Gdy chłopcy urośli, sprowadzili sobie z zewnątrz dziewczęta, 
ożenili się i założyli rodziny. W ten sposób powstało dziesięć rodów. 
Aszyna przed wejściem do jurty zatknął chorągiew z wizerunkiem 
głowy wilka, by nigdy nie zapomnieć o swoim pochodzeniu. Odtąd 
Szary Wilk jest świętym symbolem ludów tureckich. 

Tak zaczyna się jeden z najstarszych mitów dawnych plemion turkij-
skich, Mit o Szarym Wilku. Wraz z kolejnym, będącym rozwinięciem 
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poprzedniego – Mitem o krainie Ergenekon, stanowi epicką opowieść 
o początkach narodu, który przeszedł do historii pod nazwą Göktürk1, 
czyli Turków Błękitnych. Choć pradzieje ludów turkijskich giną 
w mrokach historii, a raczej w pyle i kurzu spalonych słońcem bez-
kresnych stepów Azji, niektóre elementy zanotowane w tych tekstach 
udaje się mniej lub bardziej dokładnie zidentyfikować. I tak, państwo 
Lin identyfikowane jest jako chińskie, a jego mieszkańcy jawią się 
w turkijskich mitach śmiertelnymi wrogami Turków i ludźmi okrut-
nymi („kraj rabusiów z oczami jak szparki i o twarzach żółtych jak 
brzuch żółtej żmii”). Pojawiająca się w tekście nazwa Turfan związana 
jest z Kotliną Turfańską w północno-zachodnich Chinach, prastarą 
ojczyzną turkijskiego ludu Ujgurów. Góra z legendarną jaskinią, która 
dała schronienie Wilczycy i jej dzieciom, a potem całemu narodowi, 
lokowana jest przez badaczy prahistorii Turków na północnych sto-
kach Ałtaju. 

Szary Wilk turkijskich plemion...

1 Tureckie nazwy, imiona i nazwiska zapisano zgodnie z obowiązującą w Turcji pisownią. 
Przybliżony sposób wymowy tureckich liter: c czytamy jak dż, ç jak cz, ı jak y, j jak ż, ö jak 
niemieckie ö, ş jak sz, ü jak niemieckie ü, v jak w, y jak j.
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Legenda głosi, że zgładzony przez Chińczyków naród przez czte-

rysta lat odbudowywał w dolinie Ergenekon swoje istnienie, a Szary 
Wilk pojawiał się tam w ważnych dla plemienia chwilach:

Tej nocy zjawił się wilk, choć wilków nie było w dolinie, a był to 
Wilk Niebieski – Bozkurt. Wspiął się na najwyższy szczyt i na naj-
wyższą turnię i stanął tak, że sobą zasłonił księżyc. Rzekłbyś, głowa 
i szyja Bozkurta wychylały się z tarczy księżyca.

Wilk zawył.
Może to była pieśń, którą witał nowo narodzonych? Może sła-

wił ojczyznę w dolinie – Ergenekon? […] Słuchali go w skupieniu. 
I tak było zawsze, gdy rodziły się dzieci Kayan Tigina i Görkema, 
a potem ich wnuki i wnuki ich wnuków, i gdy rodziły się nocą, to 
na najwyższym szczycie jawił się Bozkurt. W księżycowym blasku 
głosił światu nowinę i błogosławił maleństwa. I tak przez cztery-
sta lat, to jest cztery razy po sto lat, dzieci rodziły się i dorastały 
w dolinie.

Gdy życiodajna kotlina stała się za ciasna dla pomyślnie rozwi-
jającego się ludu, podjęto decyzję o opuszczeniu jej i powrocie na 
ojczystą, utraconą niegdyś ziemię. Niestety, okazało się, że z doliny 
Ergenekon nie ma wyjścia – cała otoczona była wysokimi, pionowymi 
ścianami skał. Za radą kowala, który zauważył, że w jednej ze skał jest 
wielka żyła żelaza, rozpalono tam ogromny ogień, aby wytopić przej-
ście. Każdy mieszkaniec w wieku od lat siedmiu do siedemdziesięciu 
musiał przynieść tyle drewna i węgla, ile udźwignie. Ze skór siedmiu-
set wielbłądów uszyto siedemdziesiąt potężnych miechów, którymi 
dmuchano na ogień z siedemdziesięciu stron. 

Żelazna skała stopiła się. Ukazał się tunel do wyjścia z doliny. 
Miechy zamilkły.

I znów pojawił się Bozkurt. Tym razem po to, by wyprowadzić naród 
na zewnątrz i wskazać drogę wędrówki:

Dym opadł i cały Ergenekon wypełniło wołanie. To na szczycie, 
w stronę księżyca wył Bozkurt. Wzywał gwiazdy, żeby księżyc nie 
świecił samotny. […] Wilk wyciągnął łeb i zawył w stronę Księżyca 
i Gwiazdy. Göktürkowie zapamiętali ten dzień. Nazwali go wyj-
ściem z doliny Ergenekon i co roku czcili go uroczyście. Topili żelazo, 
kładli je na kowadle i kuli. 



222222 IV. Literatura222
W tym fragmencie mitu o krainie Ergenekon pojawiają się ważne 

tureckie symbole, do dziś towarzyszące narodom turkijskim: Księżyc 
i Gwiazda. Nie jest przypadkiem ani pomyłką, że słowa te – zapisy-
wane w opracowaniu Mustafy Sepetçioğlu początkowo małą literą – 
w cytowanym powyżej urywku „otrzymują” dużą literę. Obok Bozkurta 
stają się świętymi symbolami rodu Aszyna wyruszającego w poszuki-
waniu Ojczyzny. Inny ważny detal z tego fragmentu to „święto wyjścia 
z Ergenekonu”. Według tradycji Turcy opuścili dolinę w noc przesile-
nia wiosennego i na pamiątkę tego wielkiego wydarzenia do dzisiaj 
świętują ten dzień (21 marca, Święto Nevruz). Motyw wypalenia żelaza 
także nawiązuje do późniejszych, już nie legendarnych a historycz-
nych, poświadczonych w kronikach, dziejów Turków: kiedy ród Aszyna 
po wyjściu z Ergenekonu osiadł w nowej krainie na południowych 
stokach Ałtaju, zanim stał się wolnym narodem i zbudował pierwszą 
turecką potęgę w postaci Pierwszego Kaganatu (połowa VI wieku), był 
wasalem ludu Żou-żan, dla którego wytapiał żelazo.

Powyższe przykłady to tylko nieliczne zapisy z dawnych legend, 
w których pojawia się samotny Szary Wilk. Czasem bywał Wilczycą, 
częściej – Wilkiem. Dla dawnych plemion tureckich był ucieleśnie-
niem siły i wolności. Był także czymś w rodzaju ducha opiekuńczego 
kagana (władcy), całego jego ludu i państwa; ducha, który przybiera 
postać wilka lub wilczycy, gdy ma ukazać się człowiekowi. Wybiera 
wówczas konkretną osobę, jednostkę niezwykłą; ochrania ją i udziela 
pomocy w doniosłych momentach.

Szary Wilk to tytułowy bohater opowiadania Musy Czachoro-
wskiego. Bohater bardzo nietypowy, bo tak naprawdę, „na własne 
oczy”, widzimy go tylko w tytule. Później, śledząc akcję utworu, jedynie 
czujemy jego obecność, a bohaterem właściwym jest mały chłopiec. 
To jemu towarzyszymy w wielkiej wyprawie za głosem, który przy-
zywa go w głuchą, śnieżną noc. To jego oczami widzimy miejsce akcji. 
Chłopiec nie wie, co kazało mu wymknąć się z domu, kiedy wszy-
scy śpią: „Po prostu obudził się i czuł, że musi wyjść”. Kiedy opusz-
cza dom, martwy dotychczas świat wokół niego ożywa: drzwi „wydają 
westchnienie”, kamienica stoi cicha i przyczajona, „jakby nie mogła 
się zdecydować, czy chce pójść z nim, czy woli zostać”. Jednak zostaje. 
Chłopiec wyrusza sam.

Świat w tym momencie składa się z trzech bytów: z chłopca, z ciem-
ności i z jednego tylko dźwięku, a jest nim oddech chłopca. Ale – jak 
wiadomo – oddech to taki dźwięk, którego bardziej nie ma, niż jest… 
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Chłopca otaczają więc cisza, pustka i samotność; a najbardziej z nich 
– samotność… 

Zaraz po wyjściu z domu chłopiec dostrzega, a może raczej 
wyczuwa, przemykający szarobiały cień. „Pewnie wilk, pomyślał. Nie 
wydało mu się to wcale dziwne. Przecież jedynie wilk mógłby wędro-
wać samotnie pośród nocy”. Jakże ta scena przypomina epizod z pra-
dawnej tureckiej legendy, kiedy to w środku nocy pojawiał się wilk, 
aby powitać nowo narodzone dziecko i nikt się temu nie dziwił: „Tej 
nocy zjawił się wilk, choć wilków nie było w dolinie”. 

Chłopiec w ciemności rusza za przywołującym go głosem, którego 
bardziej czuje, niż słyszy. Pojawiają się kolejne dwa dźwięki: lekkie 
skrzypienie śniegu pod butami i bicie serca. Podobnie jak oddech, to 
też są takie dźwięki, których bardziej nie ma, niż są… Chłopca spowi-
jają więc cisza, pustka i samotność; a najmocniej – samotność… „Był 
niczym jedyny człowiek – może nie na całej planecie, ale tu – w tej czę-
ści miasta, które znajdowało się gdzieś za nim”.

Choć to ciemna noc, choć pusto i głucho, mały chłopiec zupełnie 
się nie boi; wręcz przeciwnie, bardzo chce pobiec za tym „czymś”, co 
kazało mu wyjść z domu. Nie tylko chce. On musi. Należy do tych ludzi, 
którzy już nie zaznają spokoju, gdy raz usłyszą ten zew; nie odrzucą 
go, nie zagłuszą, nie uciszą. Nie zapomną. 

Nie zapomną już nigdy. Ani nie zdradzą.
Więc chłopiec brnie w wysokim śniegu, po omacku, coraz bardziej 

zmęczony, ale i coraz bardziej zaintrygowany. Z ufnością dziecka 
(w końcu jest dzieckiem!) zagłębia się w tę tajemniczą, pustą krainę 
„obiecującą, że znajdzie tam coś wyjątkowego. Coś, co żyło w niej od 
zarania dziejów, a od dzisiaj będzie częścią niego, podobnie jak on 
będzie częścią tego czegoś – już na zawsze nie do rozdzielenia. Czymś 
jednym. Jedynym w swoim rodzaju”.

Chłopiec czuje, że wkracza w krainę, która od wieków czekała, aby 
ktoś ją odkrył, przyjął, uznał za własną. I oto przybył. I zaczął odkry-
wać tę krainę, aby ją przyjąć i pokochać – całym sobą, bezwarunkowo 
i na zawsze. A ona „zagarniała go krok po kroku, oddech po oddechu, 
czyniła kimś innym, niż dotąd był”.

Ale czy na pewno chłopiec dotąd nie był jeszcze tym „kimś innym”? 
Czy dotąd nie należał jeszcze do tej „bezkresnej przestrzeni czeka-
jącej na odkrycie od milionów lat?” Był inny! I od zawsze należał do 
innego świata! Nie od urodzenia i nawet nie od poczęcia, a od zawsze! 
Tylko jeszcze o tym nie wiedział. Był taki jak Aszyna – ten chłopiec 
wybrany spośród dziesięciu braci na wodza plemienia; ludzki i wilczy 
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syn, o którym legenda mówi, że „gdy się gniewał, błyskał oczami jak 
wilk, a gdy kochał, spoglądał jak człowiek”. Aszyna też nie wiedział, że 
jest kimś innym i wyjątkowym, dopóki nie został wezwany… 

Przeciskając się między kolczastymi krzakami, chłopiec zadrapał 
sobie dłoń. Tajemniczy, pełen niedomówień epizod nasuwa na myśl 
rytuał zawarcia braterstwa krwi. I możemy się tylko domyślać, że jest 
to braterstwo między chłopcem a wilkiem. W ostatniej scenie opowia-
dania dochodzi do nawiązania między nimi kontaktu. Chłopiec naj-
pierw nieśmiało, potem bardziej zdecydowanie, odpowiada w „wilczy” 
sposób na wilcze zawołanie i rusza biegiem za dźwiękiem tej „odwiecz-
nej pieśni bez słów”. A zanim pobiegnie, zdejmuje, zwija w kłębek 
i pozostawia na śniegu wierzchnią odzież – kurtkę, czapkę i szalik – co 
nasuwa myśl, że świadomie zerwał z tym, czym był dotąd i że odrzucił 
najbardziej zewnętrzną część swojej ludzkiej natury. W zakończeniu 
opowiadania nie ma powrotu chłopca do domu. Jest jego pogoń, coraz 
szybsza i szybsza, za głosem „jaśniejącym w mroku”. Można się zatem 
domyślać, że wyjście na spotkanie z Wilkiem odmieniło chłopca na 
zawsze, stali się po części sobą. I że od dnia, kiedy chłopiec odpowie-
dział na wezwanie, jego samotna wędrówka trwa. Dorósł, zmężniał 
i dalej podąża wierny pierwotnemu wezwaniu, wciąż tak samo nim 
zafascynowany, wciąż spragniony czegoś, nieustannie spragniony. 

Wilczy motyw, częsty w turkijskiej literaturze ludowej – w przysło-
wiach, baśniach, legendach – pojawia się także we współczesnej litera-
turze pięknej, a jako najbardziej znany przykład można wskazać opo-
wiadanie wybitnej tureckiej pisarki Halide Edip Adıvar (1884–1964) 
zatytułowane Dağa Çıkan Kurt (Wilk, który zbiegł w góry). Ta alego-
ryczna opowieść z tragicznych czasów, kiedy ważyły się losy Turcji po 
I. wojnie światowej, nawiązuje do motywu z legendy o powstaniu ple-
mienia, gdy w obliczu klęski Wilczyca zbiegła w góry, by tam przecze-
kać zły czas, tam urodzić dzieci i zapoczątkować odrodzenie narodu.

W polskiej literaturze pięknej nie było dotąd odwołań do tur-
kijskiego motywu Szarego Wilka i według mojej wiedzy opowiada-
nie Musy Czachorowskiego jest pierwszym takim przykładem. Tym 
cenniejszym, że stworzonym przez autora o tatarskim rodowodzie. 
Lektura opowiadania zrodziła we mnie pewien niedosyt, który mogła-
bym określić jako „oczekiwanie na ciąg dalszy”. Miejmy nadzieję, że 
będzie kontynuacja! Wszak chłopiec z opowiadania dopiero wyruszył 
w swoją Wielką Wędrówkę… 

Grażyna Zając



225225 Grażyna Zając: Samotność wilka 225

the Solitude of Wolf

keywords: Göktürk/Blue Turks, Turkic mythology, Bozkurt, Ergene-
kon, Polish-Tatar literature, Musa Czachorowski. 

Abstract: The paper consists of two parts. In the first part the author 
briefly describes The Bozkurt Myth and The Ergenekon Myth that are 
the most important tales on ancient Turkic people. Both are of “foun-
ding” type as they describe the origins of Turks. The action of these 
tales takes place in mythical Ergenekon valley located in Eurasia. 
Bozkurt – the lonely, sacred Grey Wolf – is the significant character in 
the plot of above-mentioned myths. 

In the second part Musa Czachorowski’s short story The Grey 
Wolf is analysed. The Grey Wolf seems to be the first literary work in 
Polish literature that refers to the sacred Turkic symbol of Bozkurt. 
Czachorowski’s story deals in a symbolic way with some significant 
questions of humankind. 
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urszula m. Benka

O OBcOści

Obca należy do tytułów, jakie odnajdujemy we własnym doświadczeniu 
tego, co błogie (dogłębnie obca błogość każe o wszystkim zapomnieć; 
swojska pozostanie zaledwie relaksem) i tego, co trwoży (oswojona 
trwoga mobilizuje – nieoswojona demoluje). Rzecz idzie o najnowszy 
tomik Musy Çaxarxana Czachorowskiego, tak właśnie zatytułowany 
– Obca1.

Obcy – strojem lub nagością, blaskiem tęczówki, śmiechem, 
soczystością barw, bielą zębów, okrucieństwem, respektem dla tabu 
– uosabiają swobodę i śmiałość, na jakie się nie zdobędziemy. Widząc 
ich, widzimy pewną granicę, przed którą stanęliśmy – jednako, czy są 
„posępni, smutni i przerażający”, czy „przeraźliwie piękni”.

Spotkanie z nimi ponadto oznacza, że przebyli całą tę dal, jaka 
dzieli nas od ich świata – względnie my ją pokonaliśmy. W obu wypad-
kach obcy uosabia właśnie samą w sobie odległość, również czas 
na jej pokonanie. Z każdym przebytym metrem, z każdą godziną 
coś w wędrowcu się zmienia; zmiana najmniejszego elementu pow-
oduje na dłuższą metę zmianę struktury. Aczkolwiek nic w psychice 
nie ginie. Dal oznacza w rezultacie pojemność psychiczną. Także 
odbicie w lustrze zmienia nas w Obcych – choroba, niczym jakiś 
rodzaj wehikułu tkanek, medytacji heretyckiej, przenosi hen, ku 
zdumiewająco poprzesuwanym klockom posiadanego systemu miar 
i mniemań.

Tak więc kim jest Obca w tej poetyckiej metamorfozie Leszka 
w Musę Czachorowskiego? Kobietą, która odwzajemnia pełną 
namiętność? Przestrzeniami, jakie wybudzają z niebezpiecznej 
potulności wobec norm znanego nam życia? Krawędzią, nad jaką 
zamarliśmy? Obca nosi jeszcze podtytuł Ballady i inne wiersze – są 

1 M. Çaxarxan Czachorowski, Obca, Oficyna Wydawnicza ROBB, Wrocław 2020, s. 40.
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niewyróżnione, z reguły bez tytułów, czytelnik sam decyduje, co 
uznać za „czysto poetyckie”, a co za „tylko” balladyczne. Ballada, na 
wszelki wypadek dodam, wyrosła z mitu. Przestała być gatunkiem 
wysokim jak jej matka, pieśń epicka dworska, omal jednocześnie 
z kompromitacją mitów Zachodu. Mity te straciły godność oraz 
godziwość, bo zniszczyliśmy ich duchowe podglebie. W rezultacie 
naiwność ballady, co Czachorowski afirmuje całym sercem, zakrawa 
na samoośmieszenie. Tutaj jak z glebą na polu. Kultura to dosłownie – 
uprawa. Przy opadach nawalnych (a w obszarze psychiki są to wojny, 
totalizmy, samotność), uderzenia kropel i spływ powierzchniowy 
zmieniają wypracowaną całymi długimi laty gruzełkowatą strukturę 

Musa Çaxarxan Czachorowski, Obca,  
Oficyna Wydawnicza ROBB, Wrocław 2020, s. 40.
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gleby w kleistą masę, która nie dopuszcza ani wody, ani powietrza. 
Giną zagajniki, drzewa marnieją. Na domiar ciężki sprzęt zostawia 
koleiny, zgniecenia, zastoiska, np. na nawrociach, czasem ogromnych 
rozmiarów, czego jeszcze dopełniają zatkania rowów, podtopienia. 

Działalność zmasowanej informacji równa się umaszynowieniu 
kultur. Nagromadziliśmy ciężkiego sprzętu. Krótki czas docierania aż 
do dali opłacamy zagładą środowiska psychiki. Trzymając się tej ana-
logii, cyrkulacja siarkowodoru, azotu czy tlenu, wspomagana przez 
podziemne zwierzęta, od kretów, szczurów, myszy, po dżdżownice, 
pędraki, larwy, pleśnie, których połączone odchody tworzą unikalny 
nawóz a symboliczna wymowa dla ucha ludzi Zachodu jest wroga 
i obrzydła, ustaje, tymczasem w pryzmacie mitu okazuje się oszała-
miającą złożonością pewników oraz ich zaprzeczeń. Wraz z mitem 
i prawem do zaprzeczeń utraciliśmy strukturę percepcji. Mamy kło-
pot z osmozą, tymczasem o niej mowa w zetknięciu z tym, co obce. 
Jednak materia ludzkiego życia, wszechogarniająca, nie mieści się 
w formułach poszczególnych dyscyplin, stylistyk artystycznych, poję-
ciowości poszczególnych wyznań, które wiarę każą sobie uświada-
miać, otrzepują z paprochów. To, co obce, wniknąwszy w „naszość”, 
u Czachorowskiego obudziło unerwioną jasność, że

jestem
Jeszcze jestem
Po prostu jestem
I chcę być
Do ostatniej sekundy

[* (Moja sympatyczna sąsiadka…), Samotność, s. 21]

I, chociaż sławne opisy epifanii roją się od tego, w akurat tej poezji 
przebudzenia nie słyszę zgrzytu przechwałek „dostąpieniem Prawdy”, 
nie jest mi wręczane selfie na „nowej drodze życia”.

Poezję Musy Czachorowskiego poznałam późno, już w jej stadium 
dojrzałym, kiedy sama zresztą zaczęłam odkrywać jej rozsiane od 
Podlasia na wschód, jak kleksy po mapie, mateczniki. Są to „straszne 
obrazki”, zawsze

w  kraju którego nigdy 
do końca nie pojmę
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I gdzie

Jestem jak oni
jak ten kraj 

[* (Mój dom), Miejsce, s. 9] 

pisał w roku 1987. W imadłach Stalina, posowieckiej bandyterki, 
tatarszczyznę prawie starto, teraz zamiera rusyfikowany Krym. 
Ocalałym zaś, rzecze Czachorowski o analogicznej sytuacji w PRL, 
przecieka między palcami resztka człowieczeństwa2.

Okrężnie tedy zabłąkałam się w tatarskie rewiry poety-dzienni-
karza do nie tak dawna wojskowego, obecnie rzecznika prasowego 
Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, tropiąc właściwie feno-
men tego, że poezja zaczyna fascynować, że elektryzuje, boli, uszczę-
śliwia, jeśli oddaje przebudzenie wewnętrzne, samym właściwie 
smakiem tego, że nie ma czegoś takiego jak przypadek – że od myśli 
ważniejszy jest sposób, w jaki się żyje, chodzi, oddycha czy nawet śpi. 
Właśnie! Kultury są dotykaniem kosmosu. Pozycją ciała, wkładaniem 
kęsów do ust, poruszeniami przepony. Są własnoręcznym dotykiem, 
osobistym metabolizmem wielokomórkowca. Mój kraj to osobliwy 
stop kultur, wiar, niepodobnych sobie filozofii egzystencji. Opisany 
natchnieniami Henryka Sienkiewicza mierził Witolda Gombrowicza; 
opisywany natchnieniami Gombrowicza oburza, obraża aż po dziś 
dzień. W każdym swoim zakątku wymyka się szacownym konsensom. 
Tak więc Tatar odkrywający swą tatarskość, właśnie w tej niejasnej 
przestrzeni staje wobec zgoła sprzecznych dyrektyw – i na domiar 
w momencie politycznych, ideowych i, co tu kryć, ekologicznych 
roszad. Stoi na rozjechanym przez buldożery polu, jakim ma mknąć 
autostrada.

Czym w ogóle jest Rzeczpospolita dla „mniejszości”? Spojrzę 
z dystansu. Ziemie Kresów płat za płatem odpadały ku wschodowi, 
na niewiadomy los, gdyż w chwili postanowień traktatowych żadnej 
ze stron w głowie nie mieściła się skala krzywd, zła oraz dewasta-
cji dziedzictwa. Lecz czy tylko po Tamtej stronie? Psychiczna granica 
„polskości” biegnie z dala od ustalonych na konferencjach w Lublinie, 
Andruszowie, Grodnie, Tczewie, Wersalu, Rydze i Poczdamie. Pisałam 
kiedyś, że ta namiętna geografia, oddana pieśnią, przechyla się ku 
Dali, ba – do Morza Wschodniosyberyjskiego i ugrzęzłej w kołymskich 

2 M. Czachorowski, Dla ocalonego [w:] Miejsce. Wrocław 1995, s. 18.
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torfowiskach mieścinki portowej Czerski: dzisiaj tam mróz -24 stop-
nie czyli ciepło, o 10 stopni wyżej niż zwykle zimą. Sam fenomen tego 
psychicznego rozkołysanego wodospadu Polski ku wschodowi, często 
ucinającego nam państwowość albo zostawiającego urwane kikuty 
(lecz wówczas dostajemy się tam, w tę dal, bodaj w kibitkach czy sto-
łypinkach, a i bodaj samolotem na przepadłe), zasługuje na usilne 
badania, zwłaszcza wobec skutków polonocentryzmu, który unieważ-
niał uczestników rzeczy-wspólnej, starszej zresztą o setki, ba, tysiące 
lat niż w politycznym sensie Rzecz Dwojga albo i Trojga, a może n 
Narodów. Mam na uwadze wątki scytyjskie, sarmackie, prasłowiańskie, 
celtyckie, greckie, wikińskie, kałmuckie (kałmuk to najlepszy kebab 
w Wadowicach!), dackie, gockie, bizantyńskie, bałtyjskie, tureckie, ara-
mejskie, bo ludy tureckie przyjęły aramejski alfabet, irańskie (polski 
wyraz „bóg” pochodzi z któregoś z języków irańskich – oznaczał prawo), 
tatarskie, kaukaskie, śląskie, hebrajskie. Oto wiersz bez tytułu z 2017:

*
To było piękne, to było kiedyś,
sto lat temu, a może tysiąc,
w innej wieczności,
w innym życiu, przed życiem,
w życiu, które już się skończyło,
w życiu, którego jeszcze nie przeżyłem.
Pamiętam tylko, że było piękne,
chociaż co i gdzie, kiedy i z kim,
nieważne. Nie wiem.
To było piękne.
I tak pięknie boli…

(Trzy źródła, s. 30)

Mam skądinąd też na uwadze fakt, że polscy poddani cara i obu kaj-
zerów kurowali się, pobierali nauki, robili kariery, tworzyli, odbywali 
musztrę, posłowali do parlamentów, szlifowali bruk, balowali, szu-
kali chleba w ich, a więc, wsłuchajmy się: nieswoich przestrzeniach. 
Dla nich, jako całości wielokomórkowca, przestrzeń stała się trojaka. 
Znikły granice Polski, odtąd znali już tylko meta-granice – między 
cudzym a cudzym, między obcym a obcym. Mogły sobie więc granice 
wędrować frontami w świście kul karabinowych i armatnich. Mogły 
płonąć w Mandżurii, Serbii czy Ardenach. O mapie swego kraju przed 
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rozbiorami powiadali, że jest mapą „Sarmacyey europskiey: w ktorey 
sie zamyka krolestwo polskie ze wszystkimi [...] prowincyami swemy 
[...] Wielkie Xięstwo Lithew., ruskie, pruskie, zmudzkie, inflantskie, 
moskiewskie y część Tatarow”. Zarazem emocjonalna więź z miej-
scami niemającymi z Polską nic wspólnego bywa silniejsza niż z przy-
słowiowym Pcimiem. Można bronić Wiednia, paść pod Ulm, pod Kulm, 
w lasach Francji jak Selim Mirza, pod Monte Cassino, ale... ginąć za 
Pcim? W głębi psychiki identyfikacja z miejscem w kraju bywa pro-
blematyczna. Ludność Polski jakby szukała czegoś bardziej transgre-
sywnego. I to udzielało się mniejszościom: zarówno zasymilowanym, 
jak żyjącym w enklawach.

Po roku 1989 wciąż ukazują się oczywiście różnorodne materiały 
na te tematy, wydawane są pozycje wstrzymywane dawniej przez 
cenzurę, pozyskujemy wciąż nową wiedzę – jednak odsunąwszy płytę 
skrywającą tajemne drzwi, nie wychodzi się na jasność dzienną, 
lecz do jeszcze ciaśniejszych, stęchłych zakamarków albo, owszem, 
w przestronne sale – bez wyjścia. Trzeba obmacywać ściany, próbować 
przekręcać inskrypcje, uciskać ich dziwaczne litery, ich symbole, 
w poszukiwaniu klawiatury tego sejfu. Świat na wschód od Podlasia 
ma naturę i podziemia, i pustkowia. Jest rozjechanym buldożerami 
błotem aż do horyzontu, a jednocześnie finezyjnymi konstrukcjami 
utkanymi z mgieł, popiołu i diamentów, i słychać z nich – powie 
Musa Czachorowski w jednym z wczesnych wierszy – zew błękitnej 
krwi3; rozumiem: innej krwi. Rodzi to podobne dylematy osobiste, jak 
u osób dowiadujących się w dojrzałym wieku, że są dziećmi przyspo-
sobionymi. Wrocławska Oficyna Wydawnicza Akwedukt skupia się 
na niuansach współczesnej już peregrynacji na rodzicielskie ziemie 
lub ziemie gehenny, na zanurzeniu w coś innego, co właściwie trudno 
sobie wyobrazić, bo jest po części podróżą wewnętrzną. Kierujący 
Akweduktem Ryszard Sławczyński pięć razy dotąd przemierzył 
Syberię, w roku 2019 aż do skały Szamanka na Olchonie, pachnącej 
sosną i modrzewiem bajkalskiej wyspie, odwiedza Kresy od trzy-
dziestu paru lat, zawsze według innego klucza: szlakiem literatów, 
muzyków, zabytków architektury. Otóż właśnie ścieżką w bibliotec-
zce Akweduktu natknęłam się na „Przegląd Tatarski”, kwartalnik 
społeczno-kulturalny, i na poezję Musy Çaxarxana Czachorowskiego.

Co do dzieł sztuki stamtąd – wracam do obcości jako ucieleśnienia 
dali oraz przemian wpisanych w pojęcie czasu – to drobną ich część 

3 M. Czachorowski, * (Oto zostawiam ci synu) [w:] Na zawsze * Навсегда, Soleczniki – Wrocław 
2008. s. 13.
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znajdujemy dziś we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, w muzeach po 
małych miejscowościach. Za pośrednictwem dziełka sztuki owa Dal 
wtryskuje nam coś z nagromadzonego w sobie: te ładunki są jak wyz-
wania na Tamtą Stronę. Tylko ciśnie się pytanie, jakie Czachorowski 
powtarza i powtarza: która właściwie ze stron jest Tą, a która Tamtą? 
Szukać krystaliczności w fizykalnym świecie „byle na wschód” i do 
Onego czasu? Gdzie on się zaczyna, gdzie kończy – i czy się kończy? 
Inny polski Tatar, Selim Chazbijewicz, poeta i orientalista, ujął to wah-
anie Sonetem pamięci Józefa Mackiewicza – tu cezurą byłby rok 1939:

Wiedziałeś, uciekając wileńskim gościńcem,
Że to koniec, że świat ma już inną formę

(Trzy źródła, s. 35)

A w wierszu dla René Guénona, czyli szejka Abd al-Wahida Jahji, 
ezoterycznego pisarza, badacza religii, tradycji metafizycznych 
i mistycznych, a wreszcie sufiego:

Labirynty obcości wędrują przez martwe pola
Idee nizane jak sznurek tajemnic szaleńca lub
samotnika

(Trzy źródła, s. 35)

Inna cezura czasowa, odrobinę inna, późniejsza: pewien mój przy-
jaciel na nartach biegówkach pomknął znad Odry ku Mołdawii, skąd 
szlakiem Białych Kurierów, po wkroczeniu ZSRR przerzucających 
przez granicę urzędników i inteligentów; zwali się „białymi”, bo w „upi-
ornych kombinezonach, co na nocnym śniegu zlewają się z otoczeniem, 
jaka to nasza barwa ochronna, jak u zwierząt, według prawa mimikry”. 
Ale szlak może kiedyś i czambułów? Jakich? Tą samą trasą tenże mój 
przyjaciel szukał chasydów: na rowerze, noclegi byle gdzie, choćby na 
pełnym starodruków strychu synagogi w Truskawcu. Kiedy nocą się 
w nich rozczytywał, to zakurzone okienko było jedynym światłem nad 
snem okolicy. Też oczywiście chodziło o poszukiwanie prawdy o sobie, 
podróż wewnętrzną labiryntami obcości. Nie w sensie korzeni etnic-
znych, a jakiegoś stanu, omal zapomnianego a może spodziewanego? 
Czachorowski w zasadzie podobnie – drogą wieloletniego „dygotania” 
w nieświadomości czego potrzebuje – we wprowadzeniu do jego Pamięci 
Tomasz Miśkiewicz, mufti RP i przewodniczący Najwyższego Kolegium 
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Muzułmańskiego w RP, mówi raczej o nieświadomości „miejsca 
w świecie”, zapewne pojmowanym tak, jakby dało się zlokalizować, 
ale też i o niepewności, przygnębieniu; pociąg ku poezji sam przez 
się oddawał, że chodziło raczej o stan, o głuchy imperatyw mówienia 
inaczej niż „dotąd”, nawet niż zaleca poetyka prasy literackiej, tak więc 
mówienia wreszcie po swojemu, odnajdywania nazw i związków, przy 
czym podróż ku „wschodowi jako ja” – takie mam wrażenie – upra-
womocnia tutaj coś swoiście, pomimo smutku prostoty słowa, baro-
kowego, uprawomocnia mianowicie poczucia tłumione, irracjonalne, 
trudne do uzgodnienia. Barok dziecięcości, epoki życia, kiedy wszystko 
zapamiętujemy, jeśli ważne (tak właśnie Musa Czachorowski się 
wyraził), i łączymy sobie w puzzle, nad jakimi dorośli tylko westchną. 
Nie popędza natomiast ku kartezjańsko zamkniętym doktrynom. 
W zamian w tomiku Poza horyzontem z roku 2010 padło szczere, otwarte:

*
Jestem z innego świata
urodziłem się na obcej ziemi
wśród obcych ludzi
Chociaż znam ich język
Nie zdołałem jeszcze pojąć 
wieloznaczności słów 
[…]

moje życie to daleka kraina
rozciąga się poza horyzontem
gdzie wszystko jest milczeniem
idę tam coraz szybciej

niebo zalewa mi oczy

(s. 12)

Podróż ta, w półświadomości, niczym membrana rezonuje wydar-
zenia obecne, minione, artystyczne, sakralne; będzie je wprowadzać 
w coraz silniej unerwiony miąższ psychiki, co z kolei pociągać może 
kilkuletnie przerwy w twórczości, a nawet zjazdy w pisaninę formal-
nie, literacko zagubioną. Stykamy się z samoodkryciem pokazanym 
bez posiłkowania się kanonicznymi modelami przebudzenia: „snem 
odmieniającym”, księgą, widzeniem na szlaku, naukami Mistrza czy 
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wreszcie „naocznością” narkotycznej podróży na antypody duszy, 
jak w wypadku Samuela Taylora Coleridge’a i jego jego poematu-
perły Kubla Chan, którego dwieście wersów o pałacu „z marmuru 
i drogich kamieni, którego obwód wynosi szesnaście mil”, poeta spisał 
po wybudzeniu z opiumowego snu, przed jakim z kolei miał zatopić 
się w lekturze Samuela Purchasa Pielgrzymki albo Relacji pomiędzy 
Światem i Jego Religiami. Musa Czachorowski wolał powiedzieć 14 
maja 2007 roku w zbiorze Samotność: jest jedynie droga po omacku, 
rzetelna, znojna uczciwość wobec siebie:

*
Tak idzie człowiek zmęczony
bo musi
krok w przód
krok w tył
trochę niepewnie na boki
i znowu nieco do przodu
potem długa chwila wahania
może już dość wystarczy
może wreszcie odpocząć
jednak znowu krok w przód
stopa za stopą
dzień po dniu
przedziera się przez siebie
do siebie

w coraz głębszy sen

(s. 168)

Powtórzę: cokolwiek rzec, koło ratunkowe, jakie ciska odszu-
kana narodowa albo wyznaniowa tożsamość, niesie względną ulgę. 
Językiem baśni ta prastara wiedza dociera do nas, gdy księżniczka-
-gęsiareczka nie tylko odzyskuje status księżniczki, ale i skarb skar-
bów – księcia. Nie zamek tedy z biblioteką i wiedzowładzą, ale miłość. 
Miłość to stan, w jakim patrzymy na świat okiem Boga. Taki „zamek” 
może okazać się pułapką, wyobcowywać w środowisku zwłasz-
cza nastawionych na szybkie sukcesy marketingowe. I ograniczać 
w ramach nowej przestrzeni. Każdy poszukujący siebie stąpa kośla-
wym brukiem społeczno-kulturowych oczywistości – z niejasnymi, 
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spornymi od zawsze i na zawsze ustaleniami, która strona niewidzial-
nego lustra jest tamtą, a która tą.

Że komplikuję? W podróży „tam” mnóstwo zaskoczeń, przełamy-
wania albo przeciwnie: narastania łatwizn, urazów. Skupiona na mili-
tariach edukacja historyczna (obejmująca także mniejszości etnic-
zne, wszelkie odmienne liturgie) pomija to, że nie rozumiemy kultur, 
czy unicestwianych, czy mijanych nieuważnie, czy odzyskiwanych, 
póki odrębne gromady postrzegamy ignorując ich codzienne biotopy, 
ich zmierzanie do samorządów lokalnych, ceniony na świecie wkład 
w poznawaniu różnych punktów widzenia i tworzeniu syntez, jakie 
każda po swojemu, ocierają się o mit. Bo mit wyrasta jak kwiat: kiedy 
stąpniemy na pewien rodzaj gleby, poczujemy miękkość, a stąpniemy 
na inny – poczujemy kolce. Lub implanty. Oraz, że samoodkrywanie 
sprowadza na manowce z punktu widzenia traktu „znormalizowanego”. 
To naprawdę są kroki raz w przód, raz w bok. Mit zaś równa się byciu. 
Mit przemówi: „okażę się, jakim się okażę”. Tutaj wsparciem jest jakaś 
szaleńcza dotykalność istnienia. M. Czachorowski oddał to w roku 2016, 
wierszem bez tytułu, gdzie modli się do Boga o znak – jakikolwiek, znak 
rozmowy, o stworzenie, och, czegokolwiek na znak, że to rozmowa...

I tak stałem przy tym drzewie, nie drzewie,
i wołałem lub mi się wydawało, że wołam,
a może wołało coś we mnie...
Obok mnie? Nie wiem...
Przestałem na moment słyszeć samego siebie. Widzieć.
A gdy otworzyłem oczy, zobaczyłem drzewo,
Zobaczyłem nade mną i drzewem niebo z chmurami.
Poczułem jakiś zapach, zawiało, kapnęło mi na głowę.
Poruszyłem palcami prawej dłoni,
Poruszyłem palcami lewej dłoni.
Poskrobałem korę, posmakowałem.
Rzeczywiście, drzewo.
Wrośnięte mocno w ziemię, sięgające nieba.
Potupałem trochę dokoła, poszurałem obcasem:
Faktycznie, ziemia.

[* (To było drzewo. … ), Trzy źródła, s. 18–19]

Poczuł, gdy jego ja przestało mu zasłaniać rzeczywistość. Która cała 
jest dialogowaniem z Bogiem.
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*   *   *

W Obcej każdy dźwięk jest donośny, znaczący. Każde zdrobnienie tkli-
wie żałośliwe. Bóg nazwany Bożeńkiem, kochanek płochy a zarazem 
powiernik, da się utożsamić z całym może wszechświatem. Właśnie 
naiwniutkie zdrobnienie puentuje skargę dziewczyny, istny pisk ludz-
kiego zwierzątka w krajobrazie, gdzie kobiety upadłe zanurzały się 
w bajorku bezgranicznej pokory, ufnego wstydu, przyjmowały kuk-
sańce, wyzwiska, obmowę, nędzę. Obce odtąd. Kanalizowały złość 
swoich przykładnych sąsiadek, jakich poniżenie innego już gatunku 
precyzyjnie ujęła Anna Świrszczyńska w wierszu Szczęśliwa ze zbioru 
Jestem baba: po fontannach białego welonu, po mszy z organami, szu-
mie wódki weselnej Był ból / nocy poślubnej. / Był piękny, młody mąż. / 
Ale nie było / jednego czułego słowa. Obce tulą do piersi bękarty i ście-
rają plwocinę z policzka. Czachorowski pomija przyczyny okrucień-
stwa ludzi „porządnych”, maluje samo bajoro pogardy, przeznaczone 
dla kochających bez zezwolenia. Spróbujmy je sobie wyobrazić: bajoro 
odbija niebiosa. Jest wobec nieba niczym lustro. W ulewę mąci się, 
przy błyskawicach rozbłyskuje. Łyka nasze skapujące łzy. Powtarza 
echem każde nasze westchnienie, czym z kolei przywodzi na myśl 
odbijający całą prawdę o nas Sąd Ostateczny. Widziane zaś tatar-
skim okiem ożywia w pamięci niejedno rozlewisko, gdzie z wiosną 
ciągną najpierw sznury dzikich gęsi, wkrótce z dalekich zakoli rzeki 
Senegal mała wodniczka, bociany, klangor i klucze żurawi; w kępach 
turzycy przemykają bure bekasy, rdzawo plamiste derkacze, śmiga-
jące w popłochu jak szczupak w wodzie. Kiedy „od pierwszych traw” 
ruszały czambuły, mokradła zakwitały powitalnym kaczeńcem – jed-
nym bezkresnym dywanem. „Nawoływania tysięcy ptaków, kumkania 
wodnych płazów i bzyczenia owadów układają się w przedziwny puls 
życia bagien. W dolinie Biebrzy po raz pierwszy w życiu miałem wra-
żenie, że nie widzę poszczególnych gatunków roślin i zwierząt, tylko 
cały ekosystem. Jakby bagno to było jedno żywe stworzenie. Do tego 
monstrualnych rozmiarów”4. A przemierzając step, koczownicy przy 
takim zwierzęciu zatrzymywali się niekiedy nawet na rok, na lat kilka 
– parafrazując Czachorowskiego: „a może na setki lat”? Tradycyjnie 
jadali wciąż na stojąco, choćby kozinę z tatarką, pieczoną, dużo cebuli, 
bowiem siedząc, to podczas niezmordowanej jazdy gryźli półsurowe 
płaty mięsa, nasolone, ugniecione mocno pod siodłem. Aż tu któregoś 

4 https://podroze.se.pl/polska/podlaskie/biebrza-co-robic-nad-biebrza-wideo/4309/ (dostęp: 
13.02.2020).
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ranka patrzą: na błotnistym oczku za jurtami świeci latające jeziorko 
– i znika.

Ba, odlatują ku niebu całe morza, jak Aralskie. Chodzi mi o to, że 
tatarskie doświadczenie odległości jest zmacaniem każdego metra, 
jest mieszaniem się z przestrzeniami, z ich znakami bożymi, zresztą 
także i z ludami, jakie napotykali – sama nazwa „Tatar” przylgnęła 
do mieszkańców krainy w dorzeczu Wołgi i Kamy, dzisiaj zwanej 
Tatarstanem, tytułem chichotu Zeitgeista, nazwali ich tak bowiem, 
wtargnąwszy tam, Mongołowie, sami nazywani tak przez Chińczyków. 
Nazwę w Europie podchwycono, bo kojarzyła się z Tartarem, 
najmroczniejszą głębią Hadesu, przeznaczoną dla ohydnych zbrod-
niarzy. Owi zatem Pierwsi Tatarzy, o antropologicznych cechach 
mongoloidalnych, po zlaniu się z jakimś paleosyberyjskim ludem 
byli już wtedy od roku 920 muzułmanami, handlowali z Chinami, 
Indiami, Arabami, Bizancjum, Rusią pogańską, Wikingami, Anglią 
Alfreda Wielkiego (IX w.), ponadto legendarną Biarmią sag norman-
dzkich, sięgającą od Nortumbrii po Ładogę, na południu muskającą 
Jomsborg w ujściu Odry. Kultywowali islam tolerancji i ciekawości 
świata. Dzisiaj etnonim Tatar kojarzy się już tylko z Czyngis-chanem, 
z jasyrem, kindżałem w zębach i kiścieniem z końskiej, krowiej lub 
baraniej żuchwy. Polskie skojarzenia z Tatarem pomijają posmak-
owanie każdej piędzi ziemi aż po Koreę i Malaje, słabo też odbija się 
w pamięci, że wyznający szamanizm ludzie Złotej Ordy umykali na 
Litwę od prześladowań ze strony narzucającego przymusowy islam 
chana Ozbega, tego, który Iwanowi Kalicie lub Jerzemu Daniłowiczowi 
sprezentował obszytą sobolami, zdobną w rubiny, szafiry i perły 
czapkę monomacha – koronę carów, odkąd na koronacji założył ją 
sobie Iwan III Srogi. Pierwsza fala muzułmańskiego osadnictwa 
tatarskiego pojawiła się dopiero za panowania Witolda. Co więcej, 
pomijają w symbolice Półksiężyca, że takie właśnie srebrne wotum 
z roku 1847 zdobi obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej w nawiązaniu 
do Apokalipsy, a w czasie wojny polsko-bolszewickiej półksiężyc (jako 
symbol maryjny) występował łącznie z gwiazdą (herb Leliwa) na pro-
porczykach Pułku Jazdy Tatarskiej. Tradycję kontynuował elitarny  
1 Szwadron Tatarski 13 Pułku Ułanów Wileńskich.

To tkwi w podświadomości – tkwi jako wielki znak zapytania, jako 
osobliwy Wieloczas albo nawet wciela się: w łagrach workuckich, gdy 
Tatarzy podlegali eksterminacji, może pod wpływem tundry przewi-
anej szamanizmem, ukradkiem czczili Keremeta, Ćmę Złowróżbną 
i boginie o Zmiennych Kształtach, zresztą straż obozowa i błatni 
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lżyli popów, księży i imamów, ale szamanistów się bali. Ktoś notuje 
tamtejsze zaśpiewy: biję w bęben i jesteś Spadającym Piorunem, dmu-
cham we flet i jesteś Lejącym się z Nieba Jeziorem, biję w bęben i jesteś 
Moją Bogdanką, zgoła jak wzięte z pieśni jednej z rodzin tego ludu. 
Pozwolę sobie tutaj powtórzyć pytanie, jakie postawił Patryk Fornalak 
w artykule Filozofia mitu i religii jako filozofia kultury współczesnej: „Jeśli 
więc przyjąć, że religijna transcendencja, pewna jej forma, jest punk-
tem odniesienia dla historii jako pewnego modelu doświadczania 
przyczynowości wydarzeń, to jaki charakter ma doświadczenie, które 
ową transcendencję rozpuszcza w momencie, gdy sama historia ulega 
korozji? I na ile pouczające w próbie odpowiedzi na to pytanie jest 
doszukiwanie się analogii pomiędzy posthistoryczną demitologizacją 
świata a prehistorycznymi formami jego oczarowywania, zarówno 
przez mit, jak i premityczne kulty, do czego namawia nas Ernst Jünger 
w swoim tekście O końcu ery historii?”.

Opisana symbolami kobieta w Obcej mówi w pierwszej osobie. Dla 
Paraski Nalewajko odzywa się nią najoczywistsze Czachorowskiego 
drugie ja5; ten żeński głos rozlega się w topografii symbolicznej. 
Pozwala tym samym wybrzmieć animie, dopuszcza ją w obręb świata 
patriarchalnego. Mostem między „kobiece” i „męskie” jest zwierzę, 
a w następstwie także na poziomie symbolu zwierzęce niebo, woda, 
ruch – zawsze nie do przewidzenia, nawet odgadnięcia. Rozsuwają 
antropocentryzm, człowiek traci panowanie nad stworzeniem. 
Żeńskie ja wygląda dla mężczyzny na obce. Bywa wtargnięciem 
obcości, cyklonem obcości: na przykładzie zawrotnej u nas kariery 
motywu „kobiety upadłej” przekonujemy się, jak bardzo ona jednak 
intryguje. Co się tyczy strony „męskiej”, właśnie tatarskiej, Paraska 
Nalewajko trafiła w sedno: afirmacja nastąpiła „w całej jej rozciągłości, 
wzywając do zaakceptowania oraz rozwijania dziedzictwa, budującego 
naszą tożsamość tu i teraz. Skończmy z opowieściami, jak to 
słowiańszczyzna tatarów obłaskawiła [podkr. UMB]. Mamy swoją 
kulturę, swoją własną przyszłość”6.

Co się tyczy obłaskawienia, to w kontekście mitu oraz 
nieporozumień, jak wręcz przykładowe uznanie wegan za łagodnych, 
bo niemięsożernych, Joseph Campbell może pomóc zdjąć łuski 
z oczu: „jednym z głównych problemów mitologii jest pojednanie 
ludzkiego umysłu z tą brutalną przesłanką wszelkiego życia, które 

5 P. Nalewajko, O poecie, wierszach i kilku innych sprawach [w:] Pamięć, Wrocław 1439/2018, s. 
7–22.

6 P. Nalewajko, Ponad nami tylko niebo, „Przegląd Tatarski”nr 4 (32), 1438/2016, s. 8.
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żyje dzięki zabijaniu i zjadaniu innego życia. Nie bujajmy się, 
żywienie się wyłącznie roślinami też niczego nie załatwia, bo i one 
żyją. A więc istotą życia jest samozjadanie się! Życie karmi się 
życiem, i pogodzenie się ludzkiego umysłu i wrażliwości z tym fun-
damentalnym faktem jest jednym z zadań niektórych spośród tych 
rzeczywiście bardzo brutalnych obrzędów, polegających głównie na 
zabijaniu – poniekąd imitacji pierwotnej zbrodni, z jakiej powstał 
nasz doczesny świat, w którym wszyscy uczestniczymy. Pojednanie 
umysłu z warunkami życia to podstawowy motyw wszelkich 
opowieści o stworzeniu. Pod tym względem są one do siebie bardzo 
podobne”7. 

Z drugiej strony, zagony tatarskie podkradały się niezauważenie 
i trzeba było sokolego oka, czujności suhaka (saiga tatarica), żeby ich 
w stepie wytropić. Przemieszczali się, w nikłym stopniu naruszając 
środowisko. To jedna z cech symbiozy; u Turko-Mongołów i zresztą 
Ugro-Finów techniki polowania i wojny są tak podobne, że trudno je 
rozróżnić. Patrząc na morze traw, szuwary trzęsawisk, wielkie lasy 
lub stoki wielkich gór, zresztą i po celowym tu przywołaniu Białych 
Kurierów jako wtopionej w tło cicho-ciemnej sfory, ukaże się nam 
szczególny odcisk palca – ich mianowicie stosunku do natury rady-
kalnie innego niż szarża husarska. Tyle, że słowa Campbella o pow-
szechnym zabijaniu się i zjadaniu dotyczą wszak i polskości, z jej uro-
jeniem, że coś „obłaskawia”. Opierając się na Mircei Eliadego studiach 
dotyczących najstarszych idei religijnych, dam tutaj wyraz podejrze-
niu, że u kultur bardzo pierwotnych „podobieństwo” rozsunąć się 
potrafi i na podróż, i na ekstazę, jakie byłyby wciąż reaktualizacją 
łowieckich, zapewne zarazem sakralnych, zachowań wczesnych 
paleoantropów.

Bez wątpienia, samoidentyfikacja jako dzikiego człowieka, na 
domiar Tatara, przebiega w wypadku Musy Czachorowskiego poza 
historią polityczną (ten poeta, działacz, redaktor „Rocznika Tatarów 
Polskich” i innych tego rodzaju publikacji w żaden sposób nie 
narusza ładu społecznego). Chodzi zatem o coś, co czynią obecnie 
kobiety odkrywające „dziką kobiecość”: ta z kolei oznacza bardziej 
świadomość swoich bezpowrotnych ubytków niż postulat rekonk-
wisty – oraz odkrywanie własnej sakralności, prawa do jej ekspresji. 
U Czachorowskiego zresztą nie ma postulatów, nie ma ekshibic-
jonizmu. Przeciwnie: swoiste rozbawienie! Można dociekać, którędy 

7 J. Campbell, Potęga mitu, Kraków 1994, s. 77.
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dotarł doń ten powiew sakralnego renesansu, względnie – czy 
niezależnie odeń Czachorowski się obudził, także jako artysta o per-
fekcyjnej wyrazistości. Na planie racjonalnym, wyborów o charakterze 
już osobistym, egzystencjalnym? Poprzez ciemną materię rodowodu 
i symboli? W poezji, o jakiej tu mówię, z pewnością. W tej poezji jest 
i dziecięca iście zabawa symbolami, i dziecięce niepomierne zdumi-
enie, że... naprawdę są symbolami. Naprawdę!

„Każdy symbol zaś otwiera [powtórzę z kolei za slawistką Ewą 
Masłowską] narracje, polegające na porządkowaniu doświadczeń 
w kontakcie ze światem zewnętrznym w ciąg zdarzeniowy, oparty 
na schemacie celowego działania” – „na kilku płaszczyznach 
równoległych a zarazem tożsamych”. Dodam tylko, że w rzeczonych 
balladach, przykładowo, młody Tatar zdąża przez pustkę stepów. 
Jedzie tak konno może dzień, a może rok, gdy wtem słyszy, że źródło go 
wzywa. Źródło to jakaś toń. Język mityczny podsuwa nam abstrakty jak 
dal, jak toń (oddalenie przebiega tu pionowo, ze zwrotem ku dołowi) 
zgęszczone w postacie, a zatem mieszkanka toni piękna aż w oczach 
się mąci. Czachorowski sięgnął tu po motyw o polu skojarzeń od 
Narcyza i Pani z Jeziora po Belle Dame Sans Merci [bez litości] Johna 
Keatesa. Prostoduszny odbiorca chciałby przestrzec młodzieńca: 
uciekaj, nie daj się skusić. Otóż ta Obca u Czachorowskiego wzywa, 
ale chyba po to, aby dać mu pełnię szczęścia. Jeśli tak, to istnieje 
odpowiedniość jej toni z bajorem wzgardy: uwiedziona zanurzała się 
w miłość, zapadła w miłosne trzęsawisko, jej skalanie było nieusu-
walne, wykluczające. Mężczyzna, który poznał smak pocałunku pani 
ze źródła, też będzie odtąd obcy. Jak gdyby jego dusza zmieniła imię 
– na Obcą. Lecz pojawiające się tu imię – Tengri – otwiera istne piętra 
znaczeń ukształtowanych w „dali”. Jest kwintesencją obcości. Po pier-
wsze, północna odnoga Tien-Szan w Kazachstanie na styku z Kirgizją 
i Chinami kulminuje szczytem Chan Tengri. Ma 7010 m i kształtem 
przypomina Matterhorn. W języku ujgurskim nazwa oznacza Pana 
Nieba lub Pana Dusz. Zlodowaciała góra należy do najbardziej sur-
owych, a że jest zbudowana z marmurów, że tkwi miedzy lodowcami, 
z zachodem słońca rozbłyskuje czerwienią w tonacjach karminu, 
cynobru, koralu, miodu, płomieni. W pochmurny dzień rozpoznamy 
zgniłą krwawość rumienia ran i miesiączki. Są tacy, którzy widzieli na 
marmurowych licach błyski meteorytów albo eksplozji supernowych. 
Odblask zabarwia lodowiec, lustro Tengriego. Ba, zabawa w ogromy 
i małości! Po samotnym trawersie tędy himalaista Tomasz Mackiewicz 
zrobił filmik Jak dobrze być poziomką. 
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Po drugie, Tengri to imię boga Niebios, czczonego od Mongolii 

po Panonię a nawet Francję, dokąd dotarli Hunowie jak oznajmia 
mit o Krymhildzie, żonie Atylli. Khukh tengri oznacza „błękit nieba”; 
Mongołowie wciąż (albo znowu) modlą się do Munkh Khukh Tengri 
(Wiecznego Blękitnego Nieba), samą Mongolię zwą Munkh Khukh 
Tengriin Oron (Krajem Wiecznie Błękitnego Nieba). Jeśli to jego 
wzywa anima, to stykamy się z hierogamią, miłosno-sakralną ekstazą. 
Błękit jednak nie równa się błogości. Jeśli nie spadnie żaden deszcz 
ani śnieg, lub kiedy skuwa mróz, bydło dzikie i hodowlane wymiera 
całymi stadami. Nawet błękitne owce. Przywołam tutaj wiersz Logos8 
Roberta Gawłowskiego:

Błękit nieba i to, co błękit otacza

Mrowie gwiazd i to, co gwiazdy otacza.
Miliardy galaktyk i to, co galaktyki otacza.
Czarne dziury i to, co czarne dziury otacza.

Wszystko i to, co otacza Wszystko

Niewymowne, niewypowiadalne, niepojęte,
niepojmowalne.

W odniesieniu do regionów Środkowej Azji i nadwołżańskiego Niżu, 
religioznawcy wolą mówić o „ludowym buddyzmie” i „ludowym isla-
mie”. Nawet więc przez zasłony wyznań przyjętych prześwieca kontur 
pierwotnego „tengryzmu”. Choćby wiara w to, że człowiek ma wiele 
dusz, od trzech w górę, że kobieta ma ich więcej, chociaż niebiański 
bóg kobietą nie jest na pewno, a szamanki wchodzą w kontakt tylko 
ze złymi duchami. I że zwierzęta mają dusze – każde po wiele dusz. 
Te poczucia po prostu zalegają, przesycają odczytanie wyznawanych 
prawd, modulują jego tonacje. Tengri z wiersza Musy Czachorowskiego 
jest śmiertelnikiem jak bohater ballad Zachodu, ale też (w domyśle) 
panem całej duchowości włącznie z fatalnymi pięknościami. Narusza 
tabu, wszakże sam je stwarza z nicości i następnie ustanawia. To 
z takimi pokładami symboli, idei i pamięci zmaga się polski Tatar – 
oraz z dopychaniem go lufą karabinu.

8 R. Gawłowski, Logos, „Śląsk”, nr 7 (284), lipiec 2019, s. 3.
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Czachorowski wyczuł, że w balladach naruszenie tabu przez 
kobietę jest groźniejsze, wyrazistsze, co znalazłoby zresztą oparcie 
w czwartej surze Koranu, An-Nisa (Kobiety). To skądinąd, w odczuciu 
kultury Zachodu dzisiaj, w dobie równouprawnienia płci, bardzo kon-
trowersyjne wersety, traktujące o powinności posłuszeństwa kobiet 
mężczyznom. Jesteśmy ponadto świadkami zwątpienia w wartość 
posłuszeństwa, zawiodły nas tradycyjne jego wsporniki: rangi płci 
samej przez się, kompetencji, charakteru. W przekładzie Musy 
Czachorowskiego rzeczone zdanie Koranu o wyższości mężczyzny 
nad kobietą brzmi następująco: „Mężczyźni są opiekunami kobiet, 
ponieważ jedni mają przewagę nad innymi [...]”9, pada więc określenie 
„przewaga”, co brzmi jak stwierdzenie obiektywnego faktu i jest 
w słabszym stopniu od przyznania „wartości” aksjologiczne. 
Dopowiada to Czachorowski w liście do mnie: „Przewaga mężczyzn 
nad kobietami jest ogólna, a wynika z większych obowiązków, 
w tym także opiekowania się kobietami i rodziną, z większą 
odpowiedzialnością. Jeśli to mężczyzna obraża Boga, popełnia grzech, 
ponosi za to stosowną odpowiedzialność; jeśli kobieta jest wierna 
Bogu, bogobojna, odbierze za to nagrodę. Ogólna zasada nie zos-
taje unieważniona. I on, i ona podlegają stosownym normom, czyli 
istotne jest, co zrobił on, jak zachowywała się ona”. Bez wątpienia sura 
zaleca łagodność, takt, serdeczność, wdzięczność. Na tym tle wybija 
się lojalność, współpraca i pomocność kierowana nie przymusem, 
a wolnym wyborem. Rozróżnienie zaś tego co „męskie” i „żeńskie”, 
jeśli odłożymy gender, płeć społeczną jako dyskusyjną, podprowadza 
pod taoistyczną antynomię jing i jang. Wedle niej wszystko ma płeć. 
Nawet los.

Tego właśnie oraz połączenia cnoty posłuszeństwa z... dzikością 
kobiety – Tak bym chciała dziką łanią być10 czytam w jednej z tych 
tatarskich ballad – zaniedbujemy pojąć. Czachorowski „wybiera” łanię 
spośród zwierzęcych samic. Jego przodek z ułusu Czyngis-chana mógł 
swobodnie wymieniać „dziksze” samice: wilczyce, lwice, lochy, jakich 
„bitewny szał” i orgiastyczna energia na trwale zagościła w sakralnej 
plastyce. Co więcej, warto sobie uprzytomnić, że nasz krytyczny ogląd 
ustanowiło brutalne obalenie całej właściwie feudalnej społeczno-
duchowej struktury. Chcę temu poświęcić parę słów. Społeczno-
duchowa struktura chrześcijan sprzed tej psychicznej rewolucji była 

9 Koran, tłum. Musa Çaxarxan Czachorowski, Białystok 1439/2018, s. 64.
10 M. Czachorowski, Obca, Wrocław 2020, s. 22.
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istnym szpicem w porównaniu ze spłaszczoną jak naleśnik hierarchią 
świata muzułmanów, a zwłaszcza świata, gdzie powstał Koran. W per-
spektywie islamu wszyscy wierni są sobie równi, nie ma żadnej teo-
logicznej przekładni pomiędzy prawdą wiary a skalą władzy bądź 
bogactwem, podczas gdy chrześcijański Zachód – w tatarskim 
kontekście Rosja i Rzeczpospolita – kontynuowały przeświadczenie 
rex imago Dei. U ludów pustyni i stepu przywództwo w grupie jest 
pochodną charakteru i osobowości, sprytu i inteligencji. Struktury 
już religijnie instytucjonalne wolne są od nieomylności. Są, innymi 
słowy, ludzkim tworem. Pokrewieństwo z Prorokiem jest honorem, 
nie zaś biletem do zbawienia. Seks sam w sobie jest czysty. To oznacza, 
że kwestia wolności osobistej łączy się z postawą wobec Boga, a nie 
samym funkcjonowaniem ludzkiej mrówki w ludzkim mrowisku. 
Posłuszeństwo tedy w układzie jing-jang. I właśnie tutaj dotarły pewne 
nurty feminizmu.

Spróbuję tę dzikość posłuszeństwa pokazać od jeszcze innej 
strony, nam bliższej. Zdaniem hinduskiego pisarza Osho, jeśli 
muzułmanka, dajmy na to Beduinka żyjąca na poziomie technicznym 
neolitu, zachowała jeszcze wciąż błyszczące, gorące oczy, niewyblakłe 
jak u większości Europejek, u bab ze wspomnianej już modlitwy do 
„Bożeńka”, to wyłącznie dzięki niezrozumieniu swego losu, kul-
turowego i mentalnego złamania kręgosłupa: nie ma żadnej bynajm-
niej styczności z dziką łanią. Żyje, inaczej powiedziawszy, w sposób 
dziki jedynie w perspektywie materialnej: mniej wie o świecie, mniej 
odpoczywa, więcej haruje, więcej rodzi, więcej razów znosi, prędzej 
umiera. Stanowi inwentarz. Posłuszeństwa jednak lepiej nie mylić 
z potulnością. Tak jak strachu z bojaźliwością, z tchórzostwem. Klucz 
tkwi w ufności. Nie istnieje ufność poza wolnością – czyli Niebem. 
Zniewoleni są nieufni, rozpaczliwie potrzebują twardych gwoździ do 
przybijania Prawdy na fest. Ufność, ulotniejsza od przeświadczeń, 
opiera się na Niebie, na Niewiadomej, na Niepojętym, na Możliwości, 
czyli podobnie, co do intencji, jak w ślubach posłuszeństwa u zakon-
ników chrześcijańskich. U Czachorowskiego zarówno kobieta-ofi-
ara, jak i kobieta-magnes personifikują potrzebę w innych utworach 
wyrażaną wprost: aby wsunąć się w ścianę, przynajmniej w jedną 
z tych namnożonych ścian kunktatorstwa w miejsce Rozumu. Wsunąć 
się po to, by jednak rozpoznać się w czymś, co „zostało na przejściu 
dla pieszych”11, czymś, co osiada na liściach i porasta trawą, spływa 

11 Tamże, s. 12.
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„po korzonkach pod powierzchnię ziemi, aby zaraz wypłynąć w płytką 
kałużę”12. 

To bardzo dziwne wiersze. Jak najdalsze od relatywizmu, ukazują 
dynamikę sacrum. Gdy wnikamy, nigdy nie wiemy (daje wyraz 
Czachorowski w innym utworze), po której stronie znajdujemy się, a po 
której odnajdujemy. Kobiecość – męskość? Co jest punktem wyjścia, 
a co – dojścia? Jak w szamańskiej przypowieści o motylu: pewien sza-
man miał sen, że fruwa jako motyl. Rozróżniał woń miodownika od 
woni przylaszczki, smak nektaru irysa od nektaru maków syberyjs-
kich. Ciepłotę błękitu płatka przylaszczki od chłodu też niebieskich 
płatków dzwonka. Czuł zarazem własne miękuchne oprzędy, jakie 
zaduszą, jeśli ich na czas nie porozsuwać podczas swojej metamor-
fozy. Było to tak sugestywne, że kiedy się przebudził, nigdy już nie 
odzyskał pewności, czy nie jest motylem, który śni, że jest szama-
nem. Mawiała św. Katarzyna Sieneńska, że sama droga do Nieba jest 
Niebem. Tak więc i droga labiryntem w obrębie ściany dzielącej ja od 
nie-ja, i zresztą każdej ściany kawałkującej ontos, też jest... niebem.

Ballady z motywami tatarskich legend w Obcej nie szukają typow-
ych dla gatunku rozwiązań formalnych: stroficzności, refreniczności, 
charakterystycznego rytmu z akcentem na ostatnią sylabę. Od 
„innych wierszy” odróżnia je skromna grupa rekwizytów, ale nawet 
nie próbują niepokoić na wzór romantycznego schematu. Tym, co 
w nich fascynuje – i w całej Obcej – jest wszechobecny znak zapyta-
nia. Integralny z doznawaniem cielesności świata, jakby właśnie ciało 
dowodziło mistyki, jakby było kluczem do mistyki. Kobieta zaś, anima, 
zdaje się po prostu pogubionym, łkającym zmysłem sakralnym.

Musa Czachorowski wydał dotąd 15 zbiorów poetyckich, a wspól-
nie z Selimem Chazbijewiczem rzadkiej urody Tylko niebo oraz Trzy 
źródła, w którym dołączył do nich Tatar z Wilna – Adas Jakubauskas. 
Tatarzy polscy mają doświadczenie poznawania rozmaitych 
a otchłannych obszarów, przynajmniej ci z nich, którzy zachowali 
islam bądź odkrywają swój rodowód, choć imiona widniejące na 
kamieniach mizara to Aleksander, Adam, Józef, Jan, Maria, Zofia, 
a Timurów mniej niż 1%. Imię Musa nie jest tatarskie; to zarabizowana, 
muzułmańska forma imienia Mojżesz. Czachorowski odkrywa 
stopniowo kulturowe i psychiczne przestrzenie jako Tatar, i co muszę 
powtórzyć, bynajmniej nie chodzi o zacny skansen, o jakąś tatarską 

12 Tamże, s. 12.
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cepeliadę, ale o dotarcie samym przez się wybudzeniem sakralnym 
do rzeczywistości zakodowanej choćby jako smak dawnego stepu – 
tym samym smak ciała, nawet jeśli zjawi się już w innym kontekście – 
erotycznym, bo wszak jeden z końcowych erotyków Obcej, przepiękny, 
można odczytać jako odnalezienie tożsamości jako ukochanej. Jej 
ciało i jej dusze są Niebem. Wsłuchajmy się w początek wiersza bez 
tytułu z tomu Tylko niebo:

*
Ooouuuuu-AaaA! Ooouuuuu-AaaA! Ooouuuuu-AaaA!
Wzywam cię, Matko Łanio, wzywam cię, Ojcze Wilku,
wołam z otchłani czasu, z głębi zapomnianego dziedzictwa. 
[…] gdziekolwiek jestem, wskażcie trop
przez step, daleko, daleko, dalej, w nieprześniony sen.

(s. 22)

Albo też:

[…] rozmawiałem z cieniami,
z którymi nikt nie rozmawiał. Czułem! Czekam teraz na świt,
niech nas obudzi, abyśmy wzlecieli [...]
abyśmy rzucili się koniom w grzywy i pognali w dal. W słońce!
O Tengri, otwórz przed nami wszechświat, otwórz nam wieczność!

(s. 23)

A przynajmniej poczuć siłę ziemi, wody i powietrza dzieciństwa, 
gdy matka śpiewa pieśń

[...] o nieznanych nikomu słowach w języku przodków

(s. 20)

Oznacza to odnalezienie tego, co istnieje. Zaledwie i aż. Oznacza 
poniechanie „kreacji” i wręcz jej redukcję zarówno na poziomie formy 
tekstu, jak i na poziomie idei oraz systematów, w poczuciu, że „fakty 
religijne nigdy nie są zupełnie nowe, w historii religii nie ma zjawisk 
oryginalnych; fakty religijne zawsze w jakimś stopniu nawiązują do 
pradoświadczeń kształtujących ludzką duchowość u zarania jej roz-
woju” – pod różnorodnością form religijnych trwa „duchowa jedność 
ludzkości”, co się tyczy zaś „konkretnych form religijnych [w ZSRR 
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antyreligijnych – UMB], procesami, jakie tu zachodzą, rządzi swoista 
dialektyka: nieskończony szereg archetypów powtarza się, hierofanie 
nakładają się na siebie, możliwa jest wszelka odwracalność form (np. 
złudny jest ‘ciąg rozwojowy’ totemizm – monoteizm); pełne objawienie 
sacrum może nastąpić w dowolnej chwili, ale walczy przy tym z siłami 
historii, które ograniczają pełnię tego objawienia”13.

Tego nauczał już Mistrz Eckhart, przełamując mechaniczne regu-
lacje uświęcania mnichów. W narracji poprzez symbole wyobraźnia 
symboliczna wykorzystuje i modyfikuje dowolne wątki mitu, by 
poprzez analogię zilustrować zjawiska i zdarzenia z innych stref życia.

Tworzy się u Czachorowskiego wielowarstwowość sakralna, 
wieloforemność pamięci, doświadczenia, zmysłowości. Jak w tańcu: 
krok do przodu, dwa kroki w bok, przystanięcie, cofnięcie, krok albo 
i bieg, i wzlot naprzód.

Wypowiadam jednak te uwagi wciąż z dystansu, z pozycji swoich 
własnych obserwacji wglądów. Mogę, wolno mi, mówić jedynie 
o postrzeganiu tatarskości, czy współczesnej, czy „klasycznej”, czy 
pradawnej. Po pierwsze więc: podglebie szamańskie zalega wszędzie, 
pod islamem arabskim, perskim, w Lewancie, Afryce, pod buddyzmem, 
pod chrześcijaństwem Północy i Prerii. Poczucie Niebiańskiego 
Błękitu trwa wszędzie – właśnie dlatego przywołałam wiersz Roberta 
Gawłowskiego. Pozwolę sobie też wrócić, akurat tu jako do konkretu 
kultury, mianowicie do formującego polską percepcję tatarskości 
pojęcia od Morza do Morza, które nigdy nie było morskie, jeśli 
pominąć kozackie wyprawy na czajkach. Jak napomknęłam wyżej, 
już w XVI w. (albo i w XV) nasze poszukiwania mitycznej tożsamości 
wykroczyły hen poza Przedmurze chrześcijaństwa, a szczególnie 
katolicyzmu. Nieśliśmy bowiem krzyż na wschód dopiero w okresie, 
gdy antypapieże wzajemnie sobie urągali, gdy nabrzmiewały nurty 
oddolne, próbujące gwałtem, w drodze działań wojennych, umieścić 
symboliczną górę Tabor, a po niej Golgotę we własnym terytorium – 
co wniosło jedynie Gehennę. W Rzeczpospolitej nawiązywano wprost 
do mniemanych korzeni sarmackich. W gruncie rzeczy mogło to 
oznaczać atawizm ku macierzystym szlakom z czasów, gdy Słowianie 
byli jeszcze nomadami, a ich zjawienie się mieszkańcy rzymskiego 
imperium opisali jako coś przeraźliwszego od Hunów. Od nawały 
Tatarów w XIII w. różnił Słowian ich bez wątpienia niższy poziom 
cywilizacyjny – od chrześcijańskich Rzymian natomiast, utrzymują 

13 G. Brzozowski, MISH/IS, rok 2004–2005.
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niektórzy znawcy przedmiotu, wedyjskość, jak usilnie podkreślają, 
wcale niezapożyczona, ale integralna., ocalona w poczuciu, że cały 
kosmos jest żywy, zarazem święty. Wedyjskość ukształtowała się 
na bezkresach Środkowej Azji. Wtargnęła w Indie jak bicz boży. 
Rzeczpospolita rozporządzała polskością oraz chrześcijaństwem tak 
jak potoczną wiedzą dziś – o połupanym kręgosłupie.

Oczywiście nie chodzi mi w tej chwili o literalne prawdy histo-
ryczne, a wyłącznie o aspekt psychiczny, polegający na tym, że elity 
mojego kraju odcięły się od ludu sakralnie, materialnie, prawnie 
i subiektywnie pojętą tożsamością. W braku zachowanej własnej 
mitologii, sięgaliśmy po jakieś jej atrapy; owa sarmacka szlachta 
utknęła w chaszczach zapożyczeń, zamieniając mit w ideologię 
(mitowi przypisano cel racjonalny na poziomie ustrojowo-polityc-
znym, z pominięciem mistycznego aspektu – a zatem zbrodni „inic-
jalnej” – bo nie było jej też w przejętym z zewnątrz chrześcijaństwie, 
ustroju niszczącym społeczeństwo). Był to dramat zresztą ogólnoeu-
ropejski. Pluralizm zastępowano centralizmem. Pustka po micie 
rodziła chaos i lęk.

Mit przepaja społeczność, nie państwo. Państwo, a nawet teryto-
rium nie jest mu niezbędne. Tymczasem Tatarzy Rzeczpospolitej – na 
tle polsko- i rusojęzycznej ludności mniej społecznie zantagonizowani 
– ocalili swoje źródło. Podczas, gdy Polska trawiła siły na obronę 
państwa, nie dysponując sobą jako społeczeństwem, Tatarzy pozos-
tali społecznością, jakkolwiek o zmienionej już oczywiście strukturze, 
dostosowanej pod wieloma względami do realiów polsko-litewskiego 
otoczenia. Dlatego to, co odszukał Tatar Musa Czachorowski, nie jest 
resentymentem – jest sentymentem. I dlatego zdołał docierać intuicją 
ku szlakom mitem przypieczętowanej geografii podróży przodków, 
będącej samym przez się rytem przejścia. Tu islam wręcza zresztą 
psychiczny drogowskaz przykazaniem odbycia świętej drogi. Mekka 
jest, zauważmy, miejscem Objawienia, tymczasem chrześcijańskie 
pielgrzymki „tam” prowadziły do Grobu Pańskiego. Droga „do Grobu” 
pojawia się, rozpływa, osuwa na pobocza Historii, myli ze szlakami 
innych męczeństw. Polak natomiast, podróżujący jako podmiot mity-
czny, ginie w bezkresie i bezczasie, zespala z niskimi warstwami napo-
tykanych społeczeństw, robi ablucje błotem insynuacji i nie umie scalić 
doświadczenia. Stąd nasze już od Oświecenia neurotyczne nie tyle 
spory, co zatargi o pamięć i kulturę. Mam wrażenie, że w tej sytuacji ani 
zachodnioeuropejski racjonalizm, ani uporczywy patriotyzm nie rokują 
odzyskania mitu. Mit polski odnosi się do Polski, a nie indywidualnej 
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duszy Polaka, mówi tylko o „my” zamiast „ja” i traktuje je alternatywnie.
Ponieważ jednak napomknęłam tu o szamanizmie w straty-

grafii religijnej pamięci, wyjaśnię: dzisiejszy człowiek zazwyc-
zaj wyobraża sobie postać szamana jako szaleńca w dziwacznym 
stroju, walącego w bęben, skaczącego wokół ogniska i monotonnie 
zawodzącego niezrozumiałe pieśni. Gotów uznać szamana w zagubi-
onym plemieniu gdzieś w dżungli lub samotnika wśród wilków. Ale 
szamanizm to nie tylko strój, bęben, dzikość, trans i pierwotne kul-
tury – tak jak uczulał Arvick Baghramian w Magii szamanizmu – „[…] 
odbywanie szamańskich podróży (szamanienie) to nie to samo, co 
bycie szamanem. Istotna różnica między szamanieniem, a praktyką 
szamańską wiąże się z kwestią odpowiedzialności za innych [...] To 
świadome i odpowiedzialne życie w równowadze, szacunku do sie-
bie i otaczającego nas świata”. Tę równowagę, zwaną też „złotym 
środkiem”, próbowano dla potrzeb kultury Zachodu wyrazić cyfrowo, 
po czym, zwiesiwszy ręce, zaprowadzono ekonomikę dociekań i odd-
ano się badaniom właściwości już tylko zewnętrznych, mianowicie 
chemicznych, aplikowanej sobie transportującej używki. Tutaj krążę 
wokół rozpoznań transu jako permanentnego stanu istot, stanu już 
stłumionego, odłupanego od rozumu. Zapewne bezpowrotnie – stąd 
owe szybkie a zgubne ścieżki niecierpliwości przywracania go. 

Pisarz Ernest Dyczek powiedział mi kiedyś, że człowiek stracił Raj 
przez niecierpliwość i przez niecierpliwość nie potrafi doń wrócić. 
Jeśli zaś patrzeć na wkroczenie Tatarów w dzieje Europy, na nieza-
pomniany ów dreszcz grozy, to pozwolę sobie na nonkonformizm: 
burzyli oni cywilizacje raczej niż kultury, a to podstawowa różnica. 
Cywilizacje są ujarzmieniem naturalności z kulturami włącznie. 
Kultury są obcowaniem z naturą, są poszukiwaniem punktów 
zbieżnych. Gdziekolwiek horda koczowników osiedla się na stałe, 
znikają stepy, rzedną lasy, zwierz spłoszony, źródła milczą, a w fazie 
obecnej ingerencja sięgnęła całej atmosfery planety aż po warstwę 
ozonu, innymi słowy: jest widoczna z kosmosu. Tam, gdzie cywilizacje 
ostawały się przez tysiąclecia, zapanował antropocentryzm i ziemię 
wraz z sacrum przywaliła agrarna, rzeźna, budowlana, wydobywcza 
a wreszcie sztucznych tworzyw technika, owa specyficznie ludzka 
wydzielina. Tak więc, kiedy Matteo, Niccolo i Marco Polo w drodze do 
Chin, zakupiwszy oleju z Grobu Pańskiego w Jerozolimie dla Kubilaj 
Chana, musieli ledwo rozpoczętą podróż przerwać w porcie Lajas na 
wieść, że w chanacie wybuchła rebelia i że poniszczono wszystkie 
drogi. Tymczasem z perspektywy koczownika prawdziwymi drogami 
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są bezdroża. Mity koczownicze wyszukują znaków orientacyjnych 
w ciele Ziemi i na niebie, w zdarzeniach o wymowie zachęty bądź 
zakazu podążania dalej, lecz ignorują coś tak złudnego, przemijal-
nego, jak szosa albo most. Most, tak jak jego późny wnuk, samolot lub 
śmigłowiec, zdaje się witać przybysza: in sza allah, czyli: przeniosę 
cię, jeśli Allah pozwoli. To zaś, że wspięliśmy się wysoko w Pamirze 
czy też Karakorum, potwierdzają nie wysokościomierze, nawet nie 
napotykane stupy, ale inne co kilkadziesiąt metrów ptasie dźwięki. Od 
kogucich, gęsich, przez wilże, ziębie, plisze, pomurnicze aż po krucze 
i orle. Aż wreszcie – jak powiada refren ballady Belle Dame Sans Merci 
Johna Keatsa – „no bird sing”. A to, że zagłębiamy się w Takla Makal, 
oznajmiają nie napisy, lecz fatamorgany akustyczne.

Od Tracji po Fryzję krążyły opowieści o zagubionych bogach. Mieli 
konno udawać się ni to w pustkowia, ni to w podziemia; przepadali bez 
wieści – są bowiem również drogi bezpowrotne – zwłaszcza bogowie 
burzy oraz urodzaju, w opinii Greków dionizyjscy (sam Dionizos 
błądził tak od Indii po Etiopię – pytanie którędy); chodzi o to, że były 
to całe niewidzialne kawalkady. Hordy bogów, sfory bogów, zresztą też 
słońce, niebo odchodziło. Jedno z tych bóstw, hetycki Telipinu, było 
utożsamiano z Sabazjosem i Frygów, i Traków. Dodam: odchodziły 
też i ginęły w mgle bóstwa ludzkiego losu. Ludziom przystoi bogów 
naśladować. Tylko, że po powrocie Marco Polo gnił w więzieniu 
w Genui, a jego relację zatytułowano Księgą dziwów, sytuując w ówcz-
esnej fantastyce. Opisanie świata przekraczało linię wyobraźni Europy, 
napiętej jak cięciwa.

Ekstaza (dla Musy Czachorowskiego wyczuwalnie miłosna) 
pozostała jedyną ścieżką w rewiry, do jakich faktycznie wkraczali sza-
mani macierzystej kultury stepów. Tytułowa Obca to właściwie esencja 
świadomości ponadjednostkowej. Mityczność tutaj wiąże się więc 
nie tylko z wątkami legend i ludowych pieśni tatarszczyzny. Chodzi 
o archetyp, a przywoływana scenografia Polski gminnej dopowiada 
też inną stronę dramatu kultury tatarskiej, tu na prawach II kategorii, 
chyba że za cenę apostazji. Konkretni ludzie budzą się w cywilizacji 
Zachodu, ale też w jej wydaniu tandetnym, zatopionym w pośpiechu, 
aspołecznej zdawkowości i niecierpliwej płyciźnie – a mówię o feno-
menie prawie niebadanym z punktu widzenia fenomenologii kultury 
i religii. Mogę zaryzykować, że w Obcej łączy się wiedza o zdławieniu, 
schamieniu myślenia i erotyki, o dookolnym zanegowaniu jej jako 
Klucza, gdzie brutalność to Moc – z czcią dla erotyzmu kosmicznego. 
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Słowami tych wierszy mogłaby mówić Psyche do Erosa – z jedną 
ważną modyfikacją: oboje – i Psyche, i Eros – dochodzą do siebie przez 
piekło. Powie Musa Czachorowski: taki mężczyzna

z cicho uśmiechniętymi jak w dzieciństwie oczami

pozwala, że 
patrzyliśmy na siebie
patrzyliśmy w siebie
dotykaliśmy swych serc
wszystko było na swoim miejscu
ojciec i syn
ona przy nim spokojna
objęliśmy się
czułem płynącą przez niego
jasną pewność człowieka
który przeszedł przez własne piekło
zwalczył je
i powrócił oczyszczony
silny 

[* (W listopadowe przedpołudnie), Pamięć, s. 186]

Z tych rejonów psychika nam się wymknęła i dopiero zaczynamy 
przypuszczać, że wielkie kultury Wschodu były z nimi obeznane. 
Oznacza to, że każdy Buriat, Tunguz, Jakut, Tatar z Krymu albo 
w Kruszynianach, albo spacerujący po Legnickim Polu, przynależy do 
tego duchowego, rozpoznawanego jak przez sen, dziedzictwa. Musa 
Czachorowski sporo pisze o zwiewności pogranicza snu i jawy albo 
dziecięcej gry w istnienie i znikanie. Językiem najprostszym, w prz-
esyceniu Bogiem całego istnienia, włącznie z grą w istnieję-nie-
istnieję. To, że potrafi o tym z uśmiechem, a nawet humorem, a nawet 
balladycznie, dla mnie jest przejmujące. Można się żachnąć: Tatarzy 
są muzułmanami a nie szamanistami. Kto tak mówi, nie rozumie ani 
szamanizmu, ani islamu, ani Podlasia, ani przestrzeni oddzielającej 
enklawy – ani poezji. W Obcej tatarskość przywołuje widma z Onego 
Czasu, sprzed swoistego ugrzęźnięcia w Europie, oraz konkretną 
osobistą autonomię. Czachorowski jest najdalszy od formalizowania 
swoich poczuć. Wyraża sacrum w kategoriach miłosnych, jak poeci 
angielskiego baroku. William Blake w wierszu Baranek mówi, że 
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stwórca baranka calls himself a Lamb – sam nazywa się Barankiem. 
Otóż czucie sacrum każdym nerwem, czucie przepalania synaps, jest 
właściwe mistykom, a nie teologom. Co się wszakże tyczy szamanizmu 
i islamu, zawsze chodzi o otwarcie na głos tego, co wszechobecne, 
nieodstępne, za to zna nas do szpiku kości.

Ba, tak samo byłoby z łudzeniem majestatu pustyni albo stepu, 
odwiecznych sanktuariów dzikości. One są łaskawe dla biedaczyn 
umiejących się zdobyć na odwagę wewnętrzną. Tatar zatem przec-
zuwa fuzję wszelkich pustkowi, gdzie nie wiesz, czy rok jest dniem, czy 
półwiecze miesiącem. Jest (również!) owym Tengrim. Znajduje źródło. 
Nie musi ambitnie dążyć „aż do końca”: przystaje, ponieważ koniec 
jest wszędzie. Kosmos utkany jest z końców. Gwiazdy nad nim a prawo 
moralne w nim; co za różnica, czy to Ar-Rab albo Negew, czy Gobi albo 
Kara Kum? Czy oniryczne zwierzęta, jakie mkną pośród ostańców, 
nazwiemy wielbłądem lub koniem? Są trzy cuda, mówią koczownicy 
pustynni: pustkowie, wielbłąd i kobieta. Tatar powiedziałby więc, że 
nie wielbłąd, tylko koń.

Urszula M. Benka

About strangeness

keywords: Poetry, consciousness, tradition, mysticism, steppe, pene-
tration, shamanism, Tatars.

Abstract: Sometimes poetry is a record of consciousness many centu-
ries ago, coded in memory, felt through contact with what surrounds 
us: air, steppe, water. Poems by Musa Czachorowski, a representative 
of the Polish Tatar community, are a record of personal experiences 
that combine various experiences of past lives. What has passed is 
combined with what is not yet there. The feeling is connected with 
intuition, distant from the near, palpable. A woman and a man. Known 
to the unknow. Everything intertwines.
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Julia krajcarz

tAtArSkie pOWieści  
tureckieJ piSArki SeViNÇ ÇOkum

Półwysep Krymski i jego tatarscy mieszkańcy są raczej rzadkim 
tematem tureckich powieści historycznych. Weszły jednak do lite-
rackiej świadomości tureckojęzycznych czytelników i zagościły na 
dobre dzięki powieściom współczesnej pisarki, Sevinç Çokum1. Jest 
ona autorką poezji, scenariuszy radiowych i telewizyjnych, krótszych 
i dłuższych form prozatorskich, w tym dwóch powieści o tematyce 
ściśle związanej z historią i obyczajowością Tatarów Krymskich. 
Pierwsza, wydana w roku 1984 pod tytułem Gdy wschodzi półksiężyc – 
powieść krymska (tur. Hilal görününce – bir Kırım romanı), dotyczy cza-
sów wojny 1853–1856. Następna, pochodząca z roku 2016 Fontanna 
Łez – ostatnie wesele na Krymie (tur. Gözyaşı Çekmesi – Kırım’da son 
düğün), rozgrywa się w latach 60. XVIII wieku, a wiąże się z postacią 
Kryma Gireja, jednego z ostatnich chanów krymskich i jego legendar-
nej wybranki – Marii Dilary. Obydwie dotyczą Krymu, jego przeszłości 
i mieszkańców, jednocześnie zawierają także wątki polskie. 

Sevinç Çokum urodziła się w roku 1943 w Stambule, jako najmłod-
sza z trójki sióstr w rodzinie inteligenckiej, zamieszkującej w presti-
żowej dzielnicy Beşiktaş. W licznych wywiadach przyznawała, że od 
dzieciństwa interesowały ją lektury, czytanie, a później także pisa-
nie własnych utworów. Fascynacja czytaniem wzięła się z atmosfery 
domu, w którym rodzice dbali o artystyczną edukację córek i gdzie 
wiele czasu poświęcano na wspólne lektury książek oraz czasopism. 
Çokum podkreśla, że częste wizyty w pobliskim sklepie, gdzie właści-
ciel, obok handlu, prowadził także odpłatną wypożyczalnię książek, 
zarówno pisarzy tureckich, jak i tłumaczonej na język turecki klasyki 

1 Tureckie nazwy, imiona i nazwiska zapisano zgodnie z obowiązującą w Turcji pisownią. 
Przybliżony sposób wymowy tureckich liter: c czytamy jak dż, ç jak cz, ı jak y, j jak ż, ö jak 
niemieckie ö, ş jak sz, ü jak niemieckie ü, v jak w, y jak j.
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światowej, zachęciły ją do dalszych lektur. Kilkuletnia wówczas przy-
szła pisarka, po przeczytaniu wszystkiego, co było w dyspozycji mini-
biblioteki, postanowiła założyć własną kolekcję i odtąd kieszonkowe 
przeznaczała na zakup książek. 

W szkole średniej, a było to prestiżowe liceum Beşiktaş Kız Lisesi, jej 
nauczycielem literatury był ceniony tłumacz literatury węgierskiej na 
turecki2. Jego pasja fascynowała młodą Sevinç. Już wtedy podejmowała 
pierwsze próby twórcze, pisząc młodzieńcze utwory poetyckie. Zajęła 
nawet drugie miejsce w konkursie dla piszącej młodzieży. Następnie 
podjęła studia na Wydziale Literatury Uniwersytetu Stambulskiego, 
na kierunku literatury i języka tureckiego. Uczęszczała ponadto na 
wykłady socjologiczne. Jej ówczesne próby krótkiej prozy ocenił 
pozytywnie pisarz i dziennikarz Tarik Buğra (1918–1994), przesyłając 
pierwsze opowiadania Sevinç do czasopisma „Hisar”. W następnych 
latach utwory młodej autorki pojawiły się w czasopismach „Eflatun” 
i „Kudret”. Jednak, gdy chciała wydać zebrane opowiadania w jed-
nym tomie, nie zainteresowało się nimi żadne wydawnictwo. Dlatego 
pierwszy zbiór opowiadań Pochyłe drzewa (tur. Eğik Ağaçlar) postano-
wiła w roku 1972 opublikować własnym sumptem. Wydanie następ-
nych utworów nie przysporzyło już trudności. 

Sevinç Çokum jest autorką powieści współczesnych i historycz-
nych. W obu typach powieści porusza kwestie osadzenia jednostki 
w kulturze środowiska, w którym się wychowuje, wpływu zanurzenia 
w kulturę, świadomego jej przeżywania, współuczestniczenia w niej, 
dokonywanych zmian i jej porzucenia. Drugim ważnym motywem 
powracającym w prozie Çokum jest zagadnienie emigracji: zarówno 
dowolnej, jak i wymuszonej, politycznej, ekonomicznej, emigracji 
wewnętrznej oraz wyjazdu z rodzinnych stron. Już pierwsza powieść 
Trudno (tur. Zor) wydana w roku 1977 przywoływała wątki, które nie 
opuszczą jej pisarstwa współczesno-obyczajowego: wyjazd z pro-
wincji do Stambułu, wkraczająca nowoczesność, a wszystko to na tle 
obserwacji społeczno-politycznych i zamachu stanu w roku 1971. 

Druga, wydana w roku 1984, powieść pt. Nasze strony (tur. Bizim 
diyar), to proza historyczna. Tematem przewodnim jest opis ostat-
nich lat obecności struktur politycznych Imperium Osmańskiego na 
Bałkanach, narodziny nacjonalizmów, konflikt społeczności i rugo-
wanie kultury osmańskiej jako nośnika tożsamości, narodowej, gru-
powej, także osobistej tych, których na Bałkanach przedstawiciele 

2 http://kalemagency.com/?page_id=1400 (dostęp 25.02.2020).
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innych nacji uważali za najeźdźców. Turcy, po wielowiekowej obecno-
ści w tych stronach, w wyniku zmian politycznych, powstania nowych 
państw, wojen i przesunięcia granic, wycofują się z ziem, które pozo-
stają od czasów wojen bałkańskich i pierwszej wojny światowej w sfe-
rze nostalgii, sentymentu, wspomnień3. Pisarka wielokrotnie pod-
kreślała w wywiadach, że natchnieniem do napisania tej powieści 
były opowieści jej teściowej, której rodzina wywodziła się z dawnych 
kresów osmańskich na Bałkanach, a dokładnie z rejonu dzisiejszej 
Macedonii Północnej i Albanii. 

O trzeciej w kolejności powieści Çokum, zarazem jej pierwszej 
„tatarskiej”, szerzej będzie mowa poniżej. W kolejnej książce, również 
historycznej, Sierpniowy kłos (tur. Ağustos başağı), autorka opisała zda-
rzenia wojny wyzwoleńczej w Anatolii w latach 1919–1921. Następne 
powieści dotyczyły głównie wydarzeń współczesnych i zagadnień 
obyczajowych, a największą popularność zdobyły Szalone czasy (tur. 
Deli zamanlar). To utwór autobiograficzny, oddający atmosferę czasu 

3 S. Çoşkun: Sevinç Çokum’un romanlarında kültürel meseleler ve milli kültür unsurları [w:] 
Edebiyat Fakültesi Dergisi 21, 2009, s. 290. 

Okładki tatarskich powieści Sevinç Çokum.
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przewrotów politycznych i zmian społecznych w Turcji w latach 60. 
Ciekawą pozycją wśród utworów Çokum jest opowieść o Stambule 
Grono – utracony Stambuł (tur. Hevenk – Kayıp İstanbul). Sevinç Çokum 
jest ostatnią pisarką turecką tworzącą powieści „w odcinkach”, pisa-
nych na bieżąco i wysyłanych do aktualnie ukazujących się gazet lub 
czasopism. Ten sposób pisania, zwany tefrika, wyszedł z praktyki wraz 
ze zmianami upodobań czytelników i sposobów publikacji. Do tema-
tyki tatarskiej pisarka powróciła w powieści historycznej wydanej na 
początku 2016 roku.

Zatem chronologicznie najpierw powstała książka Gdy wschodzi 
półksiężyc – powieść krymska, skupiona wokół wydarzeń wojny krym-
skiej z lat 1853–1856. Ponad trzydzieści lat później kanwą następnej 
– Fontanna Łez – ostatnie wesele na Krymie – stała się biografia jednego 
z ostatnich władców Chanatu Krymskiego – chana Kryma Gireja, 
a także dzieje walk o przetrwanie chanatu jako państwa w drugiej 
połowie XVIII wieku. Çokum nieraz zaznaczała, że w powieściach 
historycznych oprócz ścisłości historycznej ważne jest dla niej ukaza-
nia realiów życia w danej epoce i miejscu. W przypadkach obu tatar-
skich powieści udało się to znakomicie. 

Pierwszą powieść o tematyce tatarskiej Çokum stworzyła, jeszcze 
nie odwiedziwszy Krymu. Pisała ją na początku lat 80., gdy Krym leżał 
w granicach Związku Radzieckiego. Obywatele Turcji byli postrzegani 
jako przynależni do świata wrogiego bloku państw Zachodu. Çokum 
podkreślała w wywiadach, że wówczas wyprawa na półwysep leżała 
poza jej możliwościami. Pierwsze zetknięcie z tematyką tatarską przy-
szło do pisarki wraz z poznaniem rodziny męża. Jej teść wywodził się 
z Tatarów, którzy w na przełomie XIX i XX wieku musieli opuścić Krym 
z powodów politycznych. Przenieśli się do rumuńskiej Dobrudży, 
a następni osiedli w tureckiej Bursie. I choć teść Çokum sam nie znał 
Krymu, to wiedział o nim wiele z opowieści rodzinnych, znał język 
tatarski, piosenki, przysłowia, wiersze w tym języku4. Jak wspomina 
Çokum, te rodzinne opowieści wywarły na niej wrażenie i przybliżyły 
do tematyki tatarskiej. Później poznała Müsteciba Ülküsala, założy-
ciela „Emel” – czasopisma diaspory tatarskiej najpierw w Rumunii, 
następnie w Turcji. Rozmowy z nim i szersze kontakty ze środowi-
skiem emigracji tatarskiej w Turcji były kolejnym etapem w pozna-
niu sytuacji Krymu i jego mieszkańców. Zaczęła na poważnie intere-
sować się tematyką tatarską, gromadząc lektury, intensywnie czytając 

4 https://www.youtube.com/watch?v=FdM8f6GZ82U (dostęp 25.02.2020).
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źródła, opracowania i mapy Półwyspu Krymskiego. Tak przygotowana 
przystąpiła do pisania powieści o czasach wojny krymskiej. 

Osią kompozycyjną powieści Gdy wschodzi półksiężyc jest dzien-
nik podróży fikcyjnego tureckiego dziennikarza i podróżnika, Arifa 
Czelebiego Felekzade. Wyruszył on na Krym, dowiedziawszy się 
o wybuchu konfliktu zbrojnego pomiędzy Imperium Osmańskim 
a Rosją. Potem udał się na wschodnie wybrzeża Morza Czarnego 
i na Kaukazie spotkał samego Szamila, legendarnego dowódcę walk 
przeciwko carskiej Rosji. Po powrocie do Stambułu zastał tam wojska 
francuskie i angielskie. Odwiedził także Bursę, gdzie poznał emigran-
tów tatarskich z Krymu. Wówczas swoje itinerarium czarnomorskie 
rozbudował o dzieje tatarskiej rodziny Nizama beja – jego syna oraz 
bratanka wraz z ich rodzinami – ze wsi pod Bachczysarajem. I tak 
skupione wokół nich wydarzenia stały się osnową właściwej powieści. 
Zatem mamy tu do czynienia z utworem szkatułkowym: opowieścią 
w opowieści.

Nizam bej jest głową rodziny, a także lokalnym autorytetem. Uosabia 
pamięć pokoleń Tatarów, bowiem zna historię, jest żywą skarbnicą 
powiedzeń, zagadek, gier słownych, pieśni, poezji. Często cytuje tatar-
ski epos o Czorabatyrze. Sam, mimo zaawansowanego wieku, nosi 
cechy bohatera obdarzonego sporą siłą fizyczną, hartem ducha, ale 
i mądrością. Jest podobny do starotureckiego szamana, który patrzy 
dalej niż przeciętna osoba, znając lepiej zarówno przeszłość, i jak 
przyszłość5. Pomiędzy synem Nizama – Girajem – a bratankiem – 
Arslanem, od początku rysuje się silny konflikt, który można odczy-
tać jako symboliczne starcie dwóch postaw: czy droga do uratowania 
tożsamości tatarskiej, a szerzej tureckiej lub nawet muzułmańskiej, 
wiedzie poprzez naukę, edukację, kulturę i sztukę (postawa Giraja) 
czy poprzez odważną, nawet brawurową walkę (Arslan)? Zwycięży siła 
umysłu czy siła mięśni? W kulturze czy w rynsztunku należy pokła-
dać nadzieję na uratowanie tożsamości przyszłych pokoleń? Zarówno 
Giraj, jak i Arslan giną. Nie ma innego wyjścia, niż połączenie cech, 
które dwaj rywale reprezentują. Nie warto walczyć, gdy już nie ma 
o co, gdy nie ma tego, co stanowi o tożsamości, o byciu sobą. 

W powieści sportretowane są tatarskie osady, miasteczka, targi, 
domostwa, ale także pojawia się przejmujący opis ruiny pałacu cha-
nów w Bachczysaraju ze słynną fontanną łez oraz rozsypujące się 

5 Morkoç, A.: Sevinç Çokum’un Hilal Görününce Romanında Kırım Türkleri [w:] Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 6/4, 
2011, s. 229. 
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grobowce władców. Prezentowane są różne typy postaci kobiecych 
i męskich. Wiele uwagi poświęca się więziom rodzinnym, sąsiedzkim, 
grupowym. Raz po raz przewija się wątek koni, traktowanych przez 
Tatarów jako niemal członkowie rodziny. Dzieci obojga płci od naj-
młodszych lat uczą się jazdy konnej. 

Obok perypetii rodzinnych rozgrywa się dramat społeczności tatar-
skiej, która stopniowo traci swe ziemie na Krymie na rzecz osadników 
rosyjskich. Panuje tam już rosyjska, carska administracja, zmienione 
są nazwy miejscowe tatarskie na rosyjskie. Konflikt zbrojny pomię-
dzy Rosją a Imperium Osmańskim, Francją oraz Wielką Brytanią roz-
grywa się na półwyspie. Rdzenne ziemie żadnego z tych krajów nie 
ucierpiały. Cierpią natomiast Tatarzy, a ostatecznie niczego w wyniku 
wojny z lat 1853–1856 nie zyskują. Co więcej, łudzą się, że Turkom 
będzie zależeć na wyzwoleniu Krymu spod władzy rosyjskiej i przy-
wróceniu tu osmańskiej zwierzchności. Są to jednak nadzieje płonne. 
W tok zapisków podróżnika Felekzade wplecione są rozmyślania 
dotyczące niewykorzystania przez Turcję potencjału Krymu, pozo-
stawienia Tatarów samym sobie w ich nierównym starciu z Rosją pod 
koniec XVIII wieku6. 

Sevinç Çokum zauważa, że póty na Krymie będzie istnieć tatarska 
kultura, a więc będzie żywy język, zwyczaje, obyczaje, tradycje reli-
gijne, dopóki będzie się dbać o historyczne budowle, symboliczne 
miejsca, dopóty będzie można mówić o tatarskim Krymie. Utrata kul-
tury doprowadzi do utraty tożsamości. 

W powieści pojawiają się także powiedzenia, wiersze oraz piosenki 
zarówno ludowe, jak i klasyczne w języku tatarskim. Realizmu nie 
brakuje w scenach batalistycznych. Ujmujące i przekonywujące są 
psychologiczne portrety postaci. Dzięki takiemu ich przedstawieniu 
mamy do czynienia z wiarygodnymi bohaterami z ludzkimi słabo-
ściami, a nie jedynie „nosicieli cech” czy „wyznawców idei”. 

Wątek polski na charakter nieco fantastyczny. Otóż w Bachczysaraju 
pojawia się... Adam Mickiewicz! Owszem, nasz wieszcz odwiedził 
Krym, ale trzydzieści lat przed wojną krymską. 

Swoją drugą powieść krymską Sevinç Çokum napisała po upływie 
ponad trzydziestu lat od publikacji Gdy wschodzi półksiężyc, zmianach 
politycznych i po wizycie na Krymie. W wywiadzie wyznała, że do 
powrotu do tematyki krymskiej skłoniła ją ciekawość, w jaki sposób 
podołałaby tematyce historycznej w dłuższym tekście prozatorskim, 

6 Osmanovna, S.M.: Sevinç Çokum’un “Hilal görününce” romanında Kırım ve Kırım Türklerinin 
tarihi [w:] Türk Dünyası Araştırmaları 205, 2013, s. 226.
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bowiem w ostatnich trzech dziesięcioleciach pisała głównie powieści 
obyczajowe. Tym razem postanowiła, znów po rzetelnym przygoto-
waniu historycznym, oczytaniu w źródłach i opracowaniach, opowie-
dzieć swoją wersję zdarzeń dotyczących chana Kryma Gireja i jego 
miłości do Polki, niejakiej Marii, która przeszła do historii i legendy 
jako Dilara Bikecz. Po niespodziewanej, przedwczesnej śmierci Dilary 
chan ufundował budowę słynnej fontanny łez. Pierwotnie znajdo-
wała się przy ścianie grobowca Dilary, a następnie, zgodnie z decyzją 
carycy Katarzyny II, została przeniesiona w obręb pałacu chańskiego 
w Bachczysaraju. Çokum, znając słynny utwór Puszkina Fontanna łez, 
który rozsławił ten niezwykły pomnik miłości, jak również poezję 
Mickiewicza z wątkami bachczysarajskimi w cyklu Sonetów krym-
skich, w swojej powieści stworzyła nową wersję tych na poły legendar-
nych zdarzeń. Głównym bohaterem jej prozy jest chan Krym Giraj. 
Poznajemy go u samego schyłku życia. Chan jest stary, schorowany 
i czuje nadchodzącą śmierć. Powieść jest myślową wędrówką w prze-
szłość. Chan analizuje minione życie i niektóre sprawy dopiero na 
łożu śmierci wydają się układać w zrozumiały ciąg zdarzeń. 

Władca został sportretowany jako człowiek wrażliwy, otaczający się 
uczonymi i artystami, a jednocześnie rozważny polityk, odważny stra-
teg, zatroskany o los swojego kraju, który znajduje się w rosnącym nie-
bezpieczeństwie. Ponad czterdziestoletni chan, który ma dwójkę dora-
stających dzieci, od lat będąc wdowcem, zakochał się w młodej Polce 
z arystokratycznej rodziny. Krym nie chciał jednak porwać Marii, prze-
mocą sprowadzić ją do pałacu oraz uczynić z niej niewolnicę w swoim 
haremie. Pragnął naprawdę rozkochać w sobie Marię, sprawić, by połą-
czyło ich głębokie i odwzajemnione uczucie. Chciał stworzyć związek 
oparty nie na przemocy i dominacji, lecz zaufaniu i miłości. Opisy próby 
realizacji tego planu przeplatają się z relacjami z wypraw wojennych 
w stepy, nad Dniepr, na Powołże, Besarabię i rubieże Rzeczypospolitej. 
Retrospekcji, wglądu w odległe lata, czytelnik doświadcza poprzez nie-
zwykle ważną postać z otoczenia chana – jego matkę mleczną. Dzięki 
jej relacjom można poznać złożoność psychiki chana, jego charakter, 
mocne i słabe strony, słowem – jego ludzkie oblicze7.

Powieści nie brakuje realistycznych opisów batalistycznych, opi-
sów miejsc, budowli, wnętrz, strojów, potraw, zwyczajów. Autorka nie 
zawiodła ani znawców historii obeznanych w realiach epoki, ani czy-
telników szukających pasjonującej lektury o dawnych czasach. 

7 Özsoy Erdoğan, F.: Gözyaşı Çesmesi [w:] Dergah Edebiyat Kültür Sanat Dergisi 327, 2017, s. 3. 
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Sevinç Çokum w wywiadach przyznaje, że bywa określana jako 
turecka pisarka „tatarska”. Podkreśla, że jej przodkowie nie pocho-
dzili z Krymu, natomiast jej zainteresowania tamtym obszarem, jego 
przeszłością wiążą się jej troska o przetrwanie kultury tatarskiej na 
Półwyspie. Uważa, że fakt, iż przez kilka stuleci, odkąd w roku 1475 
chanowie przyjęli zwierzchnictwo sułtanów, Chanat Krymski łączyły 
z Imperium Osmańskim szczególne więzy, powinien wzbudzać współ-
odpowiedzialność Turków za tatarską kulturę na Krymie. Jakkolwiek 
kultura Tatarów na Krymie, podobnie jak pod koniec XVIII wieku lub 
w połowie dziewiętnastego stulecia, również współcześnie jest zagro-
żona, to jednak, jak mawiał bohater książki Gdy wschodzi półksiężyc, 
Arslan bej: „Nasz Półksiężyc nigdy nie zachodzi”8. 

Powieść Gdy wschodzi półksiężyc doczekała się tłumaczenia na 
język angielski i ukazała się na rynku północnoamerykańskim pod 
tytułem The Crimean times9. Fontanna łez – ostatnie wesele na Krymie 
jak dotąd nie ma tłumaczeń na języki obce. Niemniej każda z nich 
warta jest poznania szeroko poza rynkiem tureckim. Obie w piękny 
literacko, subtelny sposób przybliżają historię tego „bliskiego, a jed-
nak dalekiego” zakątka Europy. 

Julia Krajcarz
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turkish writer Sevinç Çokum and her tatar novels
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Crimean Tatars.

Abstract: Text presents the biography of Turkish writer Sevinç Çokum 
and concentrates on her two Crimean Tatars-based novels: “The 
Crimean times” (Hilal görününce – bir Kırım romanı) and “Fountain of 
Tears – the last Wedding in Crimea” (Gözyaşı Çekmesi – Kırım’da son 
düğün). 
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marek m. Dziekan

ABu ABD ALLAh muhAmmAD AL-BuSiri  
(1212–1296) JAkO pANegiryStA prOrOkA 

muhAmmADA (2)1

O przekładzie

Od wielu lat nosiłem się z zamiarem przekładu Al-Burdy 
Al-Busiriego na język polski. Tłumaczenia wcześniejszego poematu 
pochwalnego Proroka Muhammada autorstwa Kaba Ibn Zuhajra 
(zm. 622), który jako pierwszy otrzymał ten tytuł, dokonał prof. 
Tadeusz Kowalski już w roku 19352, natomiast Al-Busiri, choć jego 
poemat jest niewątpliwie popularniejszy, nie miał tego szczęścia aż 
do dziś. Uznałem, ze najwyższy czas uzupełnić tę dotkliwą lukę, tym 
bardziej że już jakiś czas temu zainteresowałem się postacią i twór-
czością Al-Busiriego. 

Przekładu dokonałem na podstawie komentarza do Al-Burdy 
autorstwa Badr ad-Dina al-Ghazziego (zm. 1557)3. Bezpośrednio kon-
sultowałem także komentarz Ibrahima al-Badżuriego (zm. 1859)4 
oraz dwa przekłady – akrybiczne niemal tłumaczenie C.A. Ralfsa5 oraz 

1 Część 1 por. M.M. Dziekan, Abu Abd Allah Muhammad al-Busiri (1212–1296) jako panegirysta 
Proroka Muhammada, „Rocznik Tatarów Polskich” 2019, t. VI, s. 11-23. Tam biogram poety 
i okoliczności napisania poematu.

2 T. Kowalski, Na szlakach islamu. Szkice z historii ludów muzułmańskich, Gebethner i Wolf, 
Kraków 1935, s. 48–52.

3 Badr ad-Din al-Ghazzi, Az-Zubda fi szarh Al-Burda, wyd. U.M. Basza, Suhb at-Tiba’a asz-Sza-
bijja li-al-Dżajsz, Al-Dżaza’ir 2007.

4 Al-Burda li-al-Imam Al-Busiri, szarh szajch al-islam Ibrahim al-Badżuri, wyd. A.R.H. 
Mahmud, Maktabat al-Adab, Al-Kahira 1993.

5 Die Burda. Ein Lobgedicht auf Muḥammad von Al-Buṣîrî. Neu herausgegeben im arabischen 
Text mit metrischer persischer und türkischer Übersetzung, ins Deutsche übertragen und mit 
Anmerkungen versehen von C.A. Ralfs, Kaiserlich-Königliche Hof- und Staatsdruckerei, Wien 
1860.
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poetyckie Paula Smitha6. Przekład obejmuje 162 bajty, a zatem wersję, 
którą uznać można za najbardziej „kanoniczną”. W niektórych edy-
cjach, zazwyczaj tych popularnych, gdzie Al-Burda stanowi np. część 
modlitewnika (np. dołączana do Dala’il al-chajrat Al-Dżazulego), 
dodawane są jeszcze rozmaite bajty o nieustalonym tak naprawdę 
autorstwie – tych nie uwzględnia ani Al-Ghazzi ani Al-Badżuri, co 
było dla mnie punktem odniesienia. To oraz pewne głębsze przemy-
ślenia spowodowało, że tytuły rozdziałów poematu, a nawet częściowo 
jego podtytuł w przekładzie, różnią się nieco od tych, jakie podałem 
w artykule, gdzie opierałem się na innym wydaniu panegiryku.

Przekład ma charakter poetycki. Ponieważ arabski bajt nie daje 
się zapisać w przekładzie w jednej linii, stąd zapis każdego bajtu ma 
zapis dwuwersu. Starałem się zachować w miarę możliwości rym. Nie 
jest tak dokładny jak w arabskim oryginale, często uciekałem się do 
rymu niedokładnego lub asonansu, kilkakrotnie zastosowałem rym 
gramatyczny. Biorąc jednak pod uwagę, że Al-Burda od strony literac-
kiej nie jest dziełem najwybitniejszym, a jej nieporównywalna wiel-
kość wiąże się z tematem i treścią, pozwoliłem sobie na ten manewr 
w polskim piśmiennictwie oceniany raczej nisko. Tym bardziej uwa-
żam to za uzasadnione, że w trakcie pracy nad przekładem doszedłem 
do wniosku, że utwór Al-Busiriego pod wieloma względami przypo-
mina twórczość polskiego barokowego poety religijnego Józefa Baki, 
niesłusznie przez niektórych historyków literatury traktowaną jako 
niewarte uwagi dziwactwo. 

Nie jest więc Al-Burda w moim przekładzie tłumaczeniem dosłow-
nym, ale też starałem się nie uciekać nazbyt od oryginału – nie sta-
nowi zatem także żadnego rodzaju trawestacji. Oddawałem wszystkie 
obrazy, zachowałem rzeczy, wydarzenia i postaci, które pojawiają się 
w utworze, bez których panegiryk straciłby swoją naturę. Aby zbyt-
nio nie rozbijać lektury tekstu, do minimum ograniczyłem przy-
pisy. Krytyczną edycję i szczegółowy komentarz do Al-Burdy planuję 
w przyszłości.

Marek M. Dziekan

6 [W:] Paul Smith, Three Great Abbasid Poets. Ibn al-Farid, Ibn ‘Arabi & al-Busiri. Lives & Poems, 
New Humanity Books Book Heaven, Campbells Creek 2015. Dane o innych przekładach por. 
M.M. Dziekan, dz. cyt., s. 18–19.
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muhammad al-Busiri

Al-BurdA – płASzcz – tO JeSt 
gWiAzDy LśNiące NAD NAmi LuB pOchWAłA 

NAJLepSzegO NA ziemi

(przekład z arabskiego: marek m. Dziekan)

część pierwsza. prorocki wstęp liryczny

[1] Czy wspomnienie przyjaciół w Zu Salamie7

Sprawiło, że zapłakałeś łzami barwy krwi?

[2] Czy też zawiał wiatr od strony Al-Kazimy8

I sprawił, że mrok Idamu9 piorun rozjaśnił?

[3] Dlaczego oczy płaczą, choć je powstrzymujesz,
Dlaczego serce, choć je uciszasz, niespokojnie drży?

[4] Czy zapłakany kochanek sądzi, że miłość koi,
Choć między spokojem a szaleństwem tkwi?

[5] Gdyby nie miłość, nie płakałbyś nad śladem obozu
I nie wspominałbyś ni miecza, ni drzewa moringi10.

[6] Czy zaprzeczysz miłości teraz, gdy widziałeś
Jak płaczesz i jak niemoc w twoim ciele tkwi?

7 Miejsce w okolicach Mekki.
8 Miejsce w okolicach Mekki.
9 Miejsce w okolicach Mekki.
10 Moringa, arab. al-ban, zwane także drzewem chrzanowym. W klasycznej poezji arabskiej 

symbol twardości, nieugiętości.
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[7] Afekt pozostawił ślady łez na twych policzkach
Niczym żółta róża i inna róża w czerwieni.

[8] Nocą zbudziła mnie ze snu zjawa ukochanej.
Tak, miłość wszelką słodycz ubarwia cierpieniem.

[9] O ty, co wypominasz mi mą miłość, wybacz,
Gdybyś był sprawiedliwy, nie byłbyś mnie ranił!

[10] Znasz dobrze moją niemoc, wróg zna tajemnicę
I słabość choroby miłości – od niej nic nie zbawi!

[11] Dajesz mi rady, lecz ja ich nie słyszę,
Bo zakochany od krytyki stroni!

[12] Nawet swoją siwiznę skarżę, że mnie gani,
Lecz obwinianie siwizny życia nie naprawi.

część druga: ostrzeżenie przed afektem duszy

[13] Moja dusza nakazująca zło przez swą niewiedzę 
Nie posłuchała rady ni wieku, ani siwej skroni.

[14] Nie nauczyła się czynienia dobra, i nie przyjęła
Gościa na mej głowie, jak każe zwyczaj i sumienie.

[15] Gdybym był wiedział, że go nie docenię,
Ukryłbym tajemnicę i schował pod farby brzemieniem.

[16] Och, niech ktoś mnie pouczy, abym ją powstrzymał,
Tak jak powstrzymać można wierzchowca rzemieniem!

[17] Nie odwódźcie jej więc grzechem od pożądliwości,
Bo pokarm tylko zwiększa w człowieku łaknienie!

[18] Dusza jest jak dziecko – jeśli dasz mu mleka
Matki, szybko smak na nie dziecku się odmieni.
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[19] Pożądliwość potrafi duszę i zabić i zgnębić, 
Porzuć ją więc w przedbiegach, bo tobą zawładnie.

[20] Pilnuj jej, gdy zbytnio pławi się w radościach,
Jak znajdzie słodką trawę, ściągnij ją na ziemię.

[21] Jakże często radość myliła człowieka,
Nie był świadom, że szybko w truciznę się zmieni.

[22] Bój się zdrady, co siedzi w głodzie i sytości,
Głód nie szkodzi tak bardzo, jak ból przejedzenia.

[23] Łzami obmyj swe oczy patrzące na grzechy
I niech cię nie opuszcza żal za przewinienia.

[24] Nie słuchaj mowy duszy ani słów szatana,
Gdy ci doradzić zechcą, odpowiedz przeczeniem.

[25] Oddal ich podszepty, bo źli to doradcy,
Wiesz, jak kłamliwi mogą być w grzechu kompani.

[26] Niech Bóg mi wybaczy czcze słowa bez czynu,
Bom dał życie bezpłodnym dzieciom tym nasieniem.

[27] Kazałem ci czynić dobro, choć sam go nie czynię,
Kazałem się zatrzymać, choć kroku nie zmieniam.

[28] Przed śmiercią nie wziąłem na drogę modlitw dodatkowych,
Tylko podstawowe, i post tylko konieczny odbyłem.

część trzecia: pochwała Szlachetnego proroka

[29] Nie czyniłem jak ten, co ożywiał zmrok modlitwą,
Aż ból swych stóp odczuł, skurcze i cierpienie,

[30] Jak ten, co brzuch wiązał, by nie odczuć głodu,
Obciążając swe ciało do bólu kamieniem.
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[31] Jak ten, kogo góry złota bogactwem darzyły,
A on, ponad nimi, był obojętny na ich zawołanie.

[32] Jego asceza silniejsza była niż potrzeby,
A czystość prorocka większa niż pragnienie.

[33] Jakże mogłyby ziemskie dobra skusić tego,
Któremu świat zawdzięcza swoje zaistnienie?

[34] Muhammad, Pan dwóch światów, i ludzi i dżinnów,
Który Arabom i obcym przewodzi na Ziemi.

[35] Nasz Prorok, od Niego i nakaz i zakaz,
Od Niego każde zaprzeczenie jest i potwierdzenie.

[36] To nasz Ukochany, Wstawiennik do Boga,
Gdy nas dosięgnie bieda, tragedia, cierpienie.

[37] Wzywał ku Bogu, ci, co posłuchali,
Mają w rękach sznur silny, nigdy się nie zerwie.

[38] Przewyższał proroków postawą i cnotą,
Żaden Go nie doścignął dobrem ni poznaniem.

[39] Wszyscy Go błagali, by dał im zaczerpnąć
Z morza jego wiedzy, aby ugasić tej wiedzy pragnienie.

[40] Stali przed Nim, a ich wiedza kroplą tylko
Była z tego, co poznali wraz z Jego imieniem.

[41] Od Pana jest doskonały od końca do końca,
I On swym Ukochanym Go wybrał na Ziemi.

[42] Nikt nie jest Mu równy w tym skończonym pięknie,
Którym na tym tu świecie błyszczy niepodzielnie.

[43] Zostaw, co chrześcijanie mówią o Jezusie,
Sam osądź i wychwalaj Go w głos niestrudzenie!
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[44] Przydaj mu co zechcesz spośród cnót na świecie,
I przydaj mu co zechcesz sił ponad stworzenie.

[45] Granic nie ma chwała naszego Proroka,
I aby ją opisać, mocy ci nie stanie.

[46] Gdyby Jego cuda równe były Jego chwale, 
Kości powstałyby z grobu dla Jego imienia.

[47] Nie trudził nas nigdy bardziej niż umysł znieść może,
Więc nas nie ogarniała słabość ni zwątpienie.

[48] Ludzkość nie pojmie nigdy głębi Jego wiedzy,
Ni bliski ni daleki nie sięgnie poznania.

[49] Jego wiedza jak słońce, co z dala wydaje się małe,
Lecz z bliska blask jego oślepia bez cienia.

[50] Jakże na tym świecie Jego prawdę poznać mogą ludzie
Pogrążeni w nieświadomym i głębokim śnie?

[51] To, co wiemy o nim – to że był człowiekiem
I że był wśród dzieł Boga najlepszym stworzeniem.

[52] Wszystkie cuda czynione przed Nim przez proroków
Przyszły od Jego światła cudownego lśnienia.

[53] On jest słońcem chwały, oni planetami,
Ukazują swe światło tylko pośród cienia.

[54] Najdoskonalszy z ludzi, szlachetnej postury,
Przeniknięty pięknem, twarz blaskiem się mieni.

[55] Niczym kwiat piękny i jak księżyc w nowiu,
Morze hojności, troska nieskończona.

[56] Mocarny, kiedy stawał do walki pośród wojowników, 
Zdało się, że był w towarzystwie tylko swego cienia.
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[57] Można powiedzieć, że ukryte perły Jego mowy
I Jego uśmiechu w muszlach szukały schronienia.

[58] Jego uśmiech jest niczym najpiękniejsze perły,
A kiedy mówi, perły spadają na piasek pustyni.

[59] Nie ma woni piękniejszej niż proch Jego kości.
Błogosławiony, kto wącha, i kto z miłością całuje tę ziemię.

część czwarta: Opowieść o Jego narodzinach11

[60] Jego narodziny ukazały czystość Jego pochodzenia,
Jego początki to najlepszy szczep Jego plemienia.

[61] To dzień, kiedy Persowie się przekonali,
Że nadchodzi czas, co ich losy w klęskę poprzemienia.

[62] Rozpadł się pałac króla Chosroesa12, w rozsypkę 
Poszły wojska jego jak kopiec z kamienia.

[63] Święty ogień magów zgasł ze strachu przed nim
I źródła świętej rzeki wyschły z przerażenia.

[64] I deszcz nie spadł, jak tylko na tyle,
Żeby zwilżyć nieco pragnącą wody ziemię.

[65] Wyschło jezioro koło miasta Sawe13, a ci, co tam mieszkali
I zeń pili, odeszli pełni gniewu i pragnienia.

[66] Jak gdyby ze smutku i żalu ogień wchłonął wilgoć wody,
A woda wchłonęła wszystek żar płomienia.

11 Rozdział ten zawiera wzmianki o cudach, które miały zapowiadać narodziny Proroka.
12 Chosrou Anuszirwan, arab. Kisra, szach perski z dynastii Sasanidów, zm. 628; może chodzić 

ogólnie o królów Persji – „pałace Chosroesa” pojawiają się w poezji arabskiej jako symbol 
minionej chwały.

13 Miasto w Iranie.
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[67] Dżinny wołały ze strachu i światła zabłysły,
Ukazała się Prawda czynem i słów nowych brzmieniem.

[68] Ślepi i głusi nie usłyszeli tej dobrej nowiny,
Nie dostrzegli ni gromów ni błyskawic lśnienia.

[69] Choć ich kapłani już im przekazali,
Że nie przetrwają dawne, pełne kłamstw wierzenia.

[70] Po tym, jak dostrzegli komety na niebie,
Spadające jak na ziemi bałwany z kamienia.

[71] Szatany uciekając, Prawdzie dały drogę,
Spiesząc śladem komety bez chwili wytchnienia.

[72] Uciekali niczym odważni żołnierze Abrahy14,
Lub piaskiem z Jego dłoni oślepiona armia15,

[73] Która uwierzyła wnet po swojej klęsce, jak Junus,
Chwalący Boga, wypluty z wnętrzności walenia16.

część piąta: Opowieść o Jego cudach

[74] Drzewa bez stóp, lecz na własnych nogach
Przybyły, kłaniając się na Jego wezwanie.

[75] Wydawało się, jakby ich gałęzie rysowały
Na swej drodze cudnej kaligrafii falujące linie.

[76] Przypominały chmurę ogromną, co chroni
Wędrowców przed żarem słonecznych promieni.

[77] Przysięgam na księżyc rozerwany niczym Jego serce,
To święta przysięga, jeśli złożona na własne sumienie.

14 Nawiązanie do nieudanej próby ataku etiopskiego przywódcy Abrahy na Mekkę ok. 570 r.
15 Nawiązanie do bitwy pod Badrem (624), w której według legendy wojska mekkańskie ponio-

sły klęskę w walce z muzułmanami w wyniku interwencji sił nadprzyrodzonych; por. Koran, 
3:123–125; 8:17.

16 Nawiązanie do opowieści o proroku Junusie (Jonaszu) połkniętym przez wieloryba; por. 
Koran, sura 10.
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[78] Na łaskawą jaskinię która się zamknęła, by wzrok
Niewiernych nie sięgnął jej trzewi w zaślepieniu!

[79] Nie ujrzeli nikogo, choć była tam Prawda
I Prawdomówny, ukryci w jej bezpiecznym cieniu.

[80] Sądzili, że gołębie by nie uchroniły, a pająki by 
Nie zasnuły siecią Najlepszego tej Ziemi.

[81] Boża opieka sprawiła, że zbędne się stały
Wszystkie warowne twierdze i pancerze zbroi17.

[82] Kiedy los próbował wyrządzić mi krzywdę,
Zawsze nadzieję dawało Jego wspomożenie.

[83] Nie chciałem nic od Niego na żadnym ze światów,
A zawsze spływała na mnie łaska z Jego dłoni.

[84] Nie przeczcie objawieniom, które miał we snach,
On ma serce, które nie śpi, gdy sen oczy zamknie.

[85] Objawienia senne otrzymał, gdy już był Prorokiem
Więc nikt nie zaprzeczy, że miał już dar wieszczenia.

[86] Niech Bóg będzie wywyższony! Nie można oskarżać Proroka, 
Że mówi o tym, co ukryte, bo nie ma ludzką mocą objawienia.

[87] Jak często Jego ręka ozdrowiła chorych,
Jakże wielu uwolnił z więzi zagubienia?

[88] Ileż razy przez Jego modlitwę kończył się rok głodu,
I był bogaty i żyzny, żyjąc we wspomnieniach.

[89] Ożył od chmur deszczowych wilżących doliny,
Stały się jak Al-Arim18, nie wątłe strumienie.

17 Nawiązanie do legendy, wedle której podczas hidżry z Mekki do Medyny w 622 r. Prorok i jego 
towarzysze ukryli się przed wojskami kurajszyckimi w jaskini, do której wejście w jednej chwili 
zasnuły pająki, co sprawiło, że wojsko nie sprawdziło, czy uciekinierzy tam się nie schronili.

18 Nawiązanie do wspomnianego w Koranie 34:16 przerwania tamy w Maribie (ok. 450), co 
doprowadziło do wielkiej wędrówki plemion arabskich.
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część siódma: Opowieść o Szlachetnym koranie

[90] Pozwól mi opisać kilka Jego cudów, co się zjawiły
Niczym ogień nocą na pustyni, wędrowca zbawienie.

[91] Perła zyskuje na urodzie gdy jest w naszyjniku,
Lecz jej prawdziwa wartość nigdy się nie zmienia.

[92] Jakże trudno napisać o Nim poemat pochwalny,
Jak można opisać Jego chwałę nie mając natchnienia?

[93] To prawdziwe znaki Miłosiernego, stworzone i odwieczne,
Znaki od niestworzonego Boskiego Imienia.

[94] Znaki poza czasem, mówią o ludzie Ad19, 
Mieście Iram20 i godzinie Zmartwychwstania.

[95] Znaki, które pozostały wśród nas, przewyższają cuda
Innych proroków, które nie przetrwały wiecznie.

[96] Prawdziwe znaki, nie ma w nich sprzeczności,
Nikt im nie zada kłamu, bez skazy, doskonałe i konieczne,

[97] Nikt im bezkarnie zaprzeczyć nie może,
Największego wroga wprawiły w zdumienie,

[98] Których elokwencja pokona każdego wroga,
Jak człowiek, co swoich kobiet broni przed hańbą plemienia.

[99] Ich znaczenie jest niczym morskie fale, a piękno
Większe, niż perły co się w morzu mienią.

[100] Nie można wyliczyć i opisać ich cudowności,
A choć tak liczne, to zawsze wyczekiwane.

[101] Temu, kto je dostrzegł jasno, rzekłem:
Schwytałeś sznur Boga, więc nie zapominaj o nim.

19 Starożytny lud znany m.in. z Koranu 11:50. Wysłany do niego został prorok Hud, którego 
Adyci nie posłuchali, za co zostali unicestwieni.

20 Miasto zamieszkiwane przez Adytów.
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[102] Jeśli czytasz te znaki ze strachu przed ogniem piekieł,
Zgasiłeś ten płomień wodą, która z nich płynie.

[103] Są one niczym staw, od którego bieleją lica owych
Buntowników, co z czarnymi jak węgiel przybyli twarzami.

[104] Równi na Siracie21, Waga22 mierzy ich sprawiedliwie,
Są miarą innych prawych ludzi osądzani.

[105] Nie dziwcie się zawistnikowi, który ich nie widzi.
Choć jest bystry, bo jego niewiedza go mami.

[106] Czasem chore oko nie pozna blasku słońca,
Czasem chory człowiek nie pozna słodkiej wody ustami.

Opowieść o Al-isra i Al-miradż23

[107] O, Najdoskonalszy, którego nawiedzają proszący
O wsparcie, przybywając pieszo lub żwawymi wielbłądami! 

[108] Ty, znak największy dla tych, co słuchają
I skarb największy dla tych, co uważni!

[109] Nocą udałeś się ze Świętego Miejsca do Świętego Miejsca,
Tak jak księżyc odbywa podróż w ciemności, nocami.

[110] Podążałeś tak nocą, aż znalazłeś się na odległość 
Dwóch łuków24, o czym inni przed Tobą nie śnili.

[111] Tam witali Cię prorocy i posłańcy Boży,
I pokłony pełne szacunku Tobie wybijali.

21 Most wiodący do Raju ponad czeluściami piekielnymi. Sprawiedliwi przejdą po nim bez-
piecznie, a grzesznicy spadną do piekła; wielokrotnie wspominany w Koranie.

22 Chodzi o wagę, na której Bóg waży dobre i złe uczynki ludzi na końcu świata; wielokrotnie 
wzmiankowana w Koranie.

23 Podróż Proroka Muhammada z Mekki do Jerozolimy i stamtąd do Nieba.
24 Odległość dwóch strzałów z łuku od Boga.
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[112] A Ty przekraczasz z prorokami siedem niebios,
Stojąc na czele orszaku i dowodząc nimi,

[113] Byłeś tak blisko, jak żaden z posłańców
I żaden już z nich wszystkich nie mógł Cię wyprzedzić.

[114] Osiągnąłeś każdy kolejny stopień i stale
Wzywany byłeś wyżej i wyżej, po imieniu.
[115] Wreszcie połączyłeś się z ukrytym przed
Ludzkim wzrokiem i rozmawiałeś z Nim w utajeniu.

[116] Zdobyłeś wiele godności, jak nikt przed Tobą
I osiągnąłeś miejsca, gdzie nie dotarli inni.

[117] Znaczenie Twych zasług jest nieskończone,
Nikt inny nie jest zdolny posiąść ich na Ziemi.

[118] To dla muzułmanów wspaniała nowina, 
Bo w łasce Bożej filar mamy silny i niezmienny.

[119] Kiedy Bóg wezwał do posłuszeństwa naszego Posłańca,
Staliśmy się najlepszym tej Ziemi plemieniem.

część ósma: opowieść o dżihadzie proroka i jego 
wyprawach wojennych

[120] Serca wrogów bojaźń ogarnęła na głos objawienia,
Rozpierzchli się jak stado owiec, gnając z przerażeniem.

[121] Zwyciężał ich na każdym polu bitwy, rozrywał lancami
Ich ciała, aż przypominały płaty mięsa na podłodze rzeźni.

[122] Pragnęli tylko uciec jak najszybciej, a razem z nimi uciekały
Ich członki chwytane i pożerane przez orły i drapieżne kanie.

[123] Mijały noce, nie wiedzieli ile, aż nadchodziły
Spokojne noce świętych miesięcy w islamie.
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[124] Jak gdyby islam był tylko gościem w ich pałacach, 
A wojownicy pragnęli tylko ciał wrogów na rozszarpanie.

[125] Przewodził armii jak złowrogie morze, której
Bohaterowie na szybkich koniach byli niczym groźne fale.

[126] Podążając w ślad za tym, kto tępił grzech i niewiarę,
Wszyscy wojownicy odpowiadali na Boskie wezwanie.

[127] I tak, aż wspólnota islamu po tym, jak była słaba
I osamotniona, zyskała zwolenników z każdego plemienia.

[128] Znalazła w Nim najlepszego ojca i najlepszego męża,
Będąc pewna, że ani słabą sierotą, ani biedną wdową nie zostanie.

[129] Byli niczym góry, zapytaj o nich kogokolwiek z tych,
Z którymi na polu krwawych bitew walczyli srogo i dzielnie.

[130] Zapytaj bitewne pola Hunajnu25, Badru26 i Uhudu27,
Jak tam umierali wrogowie, a gorsze od zarazy były uderzenia.

[131] Czerwoni, z ostrymi, białymi mieczami, które napoiły się
Krwią niewiernych wrogów z czarnymi włosami.

[132] Pisząc na ich ciałach litery chattyjskim28 i mieczami, nie zostawili 
Na ciałach wrogów ani jednej litery bez kropek pod nimi.

[133] Ich budzące strach zbroje miały własne znaki,
By odróżniali się tak, jak krzew róży od drzewa akacji.

[134] Kiedy docierają do Ciebie wiatry zwycięstwa,
Wydaje Ci się, że zbroje wojowników pokryte są kwiatami.

25 Zwycięska dla muzułmanów bitwa Hunajn miała miejsce w r. 630; wspomniana w Koranie 
w surze 9.

26 Por. przyp. 9.
27 Bitwa pod Uhudem pomiędzy muzułmanami i Kurajszytami odbyła się w 625 r. W bitwie tej 

zginęło wielu zwolenników Muhammada, a on sam został ranny.
28 Miecze wyrabiane w miejscowości Al-Chatt na Półwyspie Arabskim; symbol niezwykle 

ostrych mieczy.
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[135] Na grzbietach wierzchowców są niczym drzewa na wzgórzach,
Taka ich rozpiera moc wewnętrzna, bo ich siła nie w popręgach koni.

[136] Serca niewiernych zamarły ze strachu, na pewno 
Odróżnisz stado owiec od odważnej w boju armii.

[137] Pomoc zapewnia jej Posłaniec Boży.
Wojownicy są niczym groźne lwy w ciemnej gęstwinie.

[138] Każdy Jego przyjaciel zwycięża przez Niego
I przez Niego zawsze klęskę ponoszą niewierni.

[139] Swoich wyznawców wziął pod swą ochronę
Niczym lew, który opiekuje się swymi lwiątkami.

[140] Iluż przeciwników odrzuciło Słowo Boże
I iluż wrogów udało się przekonać Jego dowodami!

[141] Jego wiedza analfabety w czasach dżahilijji i mądrość sieroty
Niech będą dla ciebie dowodem prawdy i cudu Jego przesłania.

część ósma: Orędownictwo i wstawiennictwo

[142] Ułożyłem tę pochwałę by otrzymać rozgrzeszenie
Za wiersze i gdym ziemskim tyranom się kłaniał.

[143] Te dwa zajęcia stały się moją obrożą, boję się, co będzie,
Bom teraz jak zwierzę ofiarne, które ktoś pod topór goni.

[144] Młodość swą poświęciłem tym dwóm zajęciom,
A skutkiem tego były tylko grzechy na sumieniu.

[145] O, ja nieszczęsny, sprzedałem duszę, a nie zyskałem
Wiary na tym świecie, tylko marne ziemskie bytowanie.

[146] Kto sprzedał swą wieczność w zamian za doczesne dary,
Zda sobie sprawę, że został oszukany w handlu i wymianie.
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[147] Jeśli popełnię jeden grzech, to jeszcze nie zerwę więzi
Z Prorokiem i mój z nim związek wciąż silny zostanie.

[148] Ponieważ nadano mi imię Muhammad, On mnie chroni,
A On jest tym, u którego zawsze znajdzie się schronienie.

[149] Powiesz, że potknie się moja słaba noga,
Jeśli nie poda mi ręki w chwili zmartwychwstania.

[150] Z pewnością każdego nadzieja zostanie spełniona,
Kto szuka ochrony u Niego, ten znajdzie schronienie.
[151] Odkąd całą moją poezję Jemu poświęciłem,
Wiem, że mnie nie zostawi z win moich brzemieniem.

[152] Łaska jego napełni każdego, kto prosi,
Bo deszcz sprawia, że wzgórza zakwitają kwieciem.

[153] Nie pragnąłem od Niego ziemskich ozdób wielu,
Jakie Zuhajr29 był przyjął w wierszu o Harimie.

część dziesiąta: kontemplacje i prośby

[154] O Ty, najdoskonalszy spośród wszystkich stworzeń,
W trudnych chwilach tylko w Tobie znajdę ukojenie.

[155] Lecz jeśli Bóg Najwyższy rzuci na mnie klątwę, 
Będzie ona silniejsza, Proroku, niż Twoje schronienie.

[156] Albowiem w Twoich dłoniach leży ten i tamten świat,
Bo znasz rzeczy na Tablicy Strzeżonej Piórem zapisane30.

[157] O, duszo, nie rozpaczaj z powodu poważnego grzechu,
Grzech powszedni i wielki tak samo ważą przy przebaczeniu.

29 Chodzi o poetę staroarabskiego Zuhajra Ibn Abi Sulmę (zm. przed 610) i jego panegiryki na 
cześć wodza plemienia Zubjan Harima Ibn Sinana.

30 Chodzi o Tablicę Strzeżoną, arab. Lauh Mahfuz, na której zostały przez niebiańskie Pióro 
całe dzieje świata, por. Koran, 85:21–22.
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[158] Miłosierdzie Boga, kiedy nim obdziela,
Mierzy się miarą grzechu w chwili Rozliczenia.

[159] Spraw, Boże, by moje pragnienia były zawsze z Tobą,
I by mój rachunek spełnił ufność mojego istnienia!

[160] Bądź łaskaw dla swego sługi w tym i tamtym świecie,
Bo jest słaby, nie zawsze potrafi stanąć na wezwanie!

[161] Spraw, by z chmur spadły na Proroka Twe modlitwy,
Niech zawsze skrapiają deszczem obfitym, dając ukojenie,

[162] Dopóki wschodni wiatr porusza gałęzie moringi,
A wielbłądy słuchają radosnego poganiaczy pienia.

Muhammad al-Busiri

Abu Abd Allah al-Busiri (1212–1296) as the panegyrist  
of the prophet muhammad (2)

keywords: Al-Busiri, Al-Burda, Prophet Muhammad, panegyric, islam.

Abstract: This text is a continuation of the article Abu Abd Allah al-
-Busiri (1212–1296) as the Panegyrist of the Prophet Muhammad (RTP 
2019, vol. VI, pp. 11–23) and includes a Polish translation of the most 
famous panegyric in honor of the Prophet entitled Al-Burda provided 
with historical and cultural commentaries.
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V. VAriA

Jan p. Sadowski

chALiD iBN AL-łALiD – miecz BOgA

Chalid ibn al-Łalid ibn al-Mughira al-Machzumi (?–642) to, w opinii 
autora artykułu, jeden z najwybitniejszych dowódców jazdy w całej 
historii wojskowości. Początkowo był przeciwnikiem islamu; zapew-
nił siłom mekkańczyków zwycięstwo w bitwie pod górą Uhud. Przyjął 
islam po układzie z Al-Hudajbiji. Dowodził siłami muzułmanów 
m.in. w bitwach pod Mutą (po niej otrzymał od Proroka Muhammada 
przydomek Sajf Allah – Miecz Boga) i w Al-Jamamie. Przyczynił się 
do zdobycia Damaszku. Rozgromił wojska Cesarstwa Bizantyjskiego 
w bitwie nad rzeką Jarmuk. Osiadł w Himsie (Homs) w Syrii i prawdo-
podobnie tam zmarł. Jego domniemana mogiła zachowała się do dziś. 
Walczył w co najmniej pięćdziesięciu wielkich bitwach i w żadnej nie 
został pokonany.

Ojciec – Al-łalid ibn al-mughira

Ze względu na dość swobodne podejście Arabów do dat i chronolo-
gii nie wiemy, kiedy urodził się Chalid ibn al-Łalid. Wiadomo za to, 
że pochodził z klanu Banu Machzum, a jego ojcem był Al-Łalid ibn 
al-Mughira, który również zasługuje na to, by poświęcić mu kilka słów, 
choćby dlatego, że przynajmniej trzy razy jest wspomniany – choć nie 
z imienia – w Koranie. 

Bóg w Koranie1 mówi:

1 Wszystkie cytaty z Koranu w tłumaczeniu Musy Çaxarxana Czachorowskiego, Białystok 
2018.
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Czyż nie daliśmy mu pary oczu, języka i pary warg? I nie wska-

zaliśmy mu dwóch dróg? On jednak nie pokonuje przeszkód. Skąd 
będziesz wiedział [Muhammadzie], co to są przeszkody? To wyzwo-
lenie niewolnika albo nakarmienie w dniu niedostatku sieroty spo-
śród krewnych lub ubogiego zaniedbanego2.

a także:

[…] i niech zginie, jak zdecydował! Niechaj więc zginie, jak zde-
cydował! Potem spojrzał, potem zmarszczył brwi i zachmurzył się, 
potem odwrócił się i był wyniosły. Powiedział: „To tylko czary, które 
oddziałują! To tylko słowa śmiertelników!”. Ja wrzucę go w otchłań 
Piekła!3

Przed Objawieniem i w pierwszym okresie islamu Al-Łalid był jed-
nym z najważniejszych ludzi w Mekce (którą, używając znacznie póź-
niejszej terminologii, można określić jako oligarchię kupiecką rzą-
dzoną przez możnowładców), a nawet jej nieformalnym przywódcą. 
Podobnie jak inni najbogatsi i najbardziej wpływowi mekkańczycy 
był przeciwnikiem nowej religii, widząc w niej zagrożenie dla przy-
jętego porządku społecznego, a prawdopodobnie – jak można wnio-
skować z wymowy wersetów koranicznych – także dla własnej pozycji 
i majątku. Wydaje się jednak, że o ile był jednym z inicjatorów „kam-
panii propagandowej” wymierzonej przeciwko islamowi i Prorokowi 
(niech będzie z nim pokój i miłosierdzie), o tyle niekoniecznie musiał 
należeć do zwolenników krwawych prześladowań muzułmanów, choć 
z pewnością przynajmniej milcząco je akceptował. Być może właśnie 
dlatego, że walka z islamem za pomocą zniesławiania Muhammada 
(niech będzie z nim pokój i miłosierdzie) nie przyniosła efektów, przy-
wództwo nad Mekką stopniowo przechodziło w ręce Abu al-Hakima, 
lepiej znanego jako Abu Dżahl4, który nalegał na siłowe rozwiązanie 
kwestii islamu raz na zawsze.

Prawdopodobnie zbyt daleko posuniętą hipotezą byłaby próba uka-
zania Al-Łalida jako rozsądnego i być może nawet nie do szczętu zepsu-
tego człowieka, który jednak, z powodu niewłaściwie rozumianego 

2 Koran, 90:8–16.
3 Koran, 74:18–26.
4 Abu Dżahl (Głupiec), wcześniej zw. Abu al-Hakim (Mądry), właśc. Amr ibn Hiszam (556–

624); przywódca pogańskich mekkańczyków i inicjator krwawych prześladowań wyznaw-
ców islamu; nalegał na stoczenie bitwy pod Badrem, w której poległ.
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przywiązania do tradycji lub dbania o własny (również niewłaściwie 
rozumiany) interes, nie był w stanie podjąć słusznej decyzji, ale… Nie on 
pierwszy zachowałby się w ten sposób i nie on ostatni. W końcu nawet 
Abu Talib5, który od początku Objawienia ochraniał Muhammada 
(niech będzie z nim pokój i miłosierdzie), kiedy na łożu śmierci miał 
wybrać między bałwochwalstwem a islamem, w ostatnich słowach 
powiedział: „Zostaję przy religii Abdul Muttaliba”6.

Tak czy inaczej, wówczas chyba nikt by nie pomyślał, że Al-Łalid 
zapisze się złotymi literami w historii islamu, choć tylko za sprawą 
patronimiku swego syna.

Od góry uhud do Al-hudajbiji

Wiadomo, że Al-Łalid ibn al-Mughira nie brał udziału w bitwie pod 
Badrem, do której doprowadziła polityka Abu Dżahla i jego stronni-
ków7. Prawdopodobnie już wtedy nie żył, skoro – jak się zdaje – nie 
wyznaczył nikogo, kto walczyłby w jego zastępstwie (jak postąpił 
choćby stary już wtedy i schorowany Abu Lahab8). Wydaje się, że pod 
Badrem zabrakło również Chalida ibn al-Łalida, skoro historycy woj-
skowości – nie tylko muzułmańscy – zgodnie przedstawiają go jako 
jednego z nielicznych dowódców, który nie został pokonany w żadnej 
bitwie. Bez wątpienia natomiast Chalid był na polu bitwy pod górą 
Uhud9, gdzie zaakcentował swoją obecność w taki sposób, że żadną 
miarą nie dało się jej przeoczyć. 

Przebieg bitwy pod górą Uhud został dokładnie opisany zarówno 
w wielu biografiach Proroka Muhammada (niech będzie z nim pokój 
i miłosierdzie), jak i w innych książkach historycznych, dlatego 
nie ma potrzeby, by omawiać owo starcie szczegółowo. Dość powie-
dzieć, że o zwycięstwie zadecydował rajd dowodzonej przez Chalida 

5 Abu Talib ibn Abdul Muttalib (ok. 540–619); jeden ze stryjów Proroka Muhammada; nie przy-
jął islamu, lecz ochraniał Proroka (niech będzie z nim pokój i miłosierdzie) od Objawienia aż 
do swej śmierci.

6 Safi ar-Rahman al-Mubarakpuri, Nektar zapieczętowany, Warszawa 2014, s. 65.
7 Bitwa pod Badrem (624) – starcie między armią Mekki (ok. 1000 wojowników) i oddziałem 

muzułmańskim (313–317 wojowników), zakończone całkowitym zwycięstwem muzułmanów.
8 Abu Lahab (Płomień), właśc. Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib (ok. 549–624); jeden ze stryjów 

Proroka i jeden z najbardziej zaciekłych prześladowców islamu; zmarł krótko po bitwie pod 
Badrem. Jest jedynym z pogańskich mekkańczyków wymienionym z imienia w Koranie; por. 
sura 111 (Al-Masad).

9 Bitwa pod górą Uhud (625) – starcie między armią Mekki (ponad 3000 wojowników) i armią 
muzułmanów (ok. 750 wojowników), zakończone taktycznym zwycięstwem mekkańczyków. 
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kawalerii mekkańczyków, która w krytycznej chwili wyszła na tyły 
przeciwników. Muzułmanie znaleźli się między młotem a kowadłem 
i tylko z trudem zdołali wycofać się z pola bitwy, tracąc siedemdziesię-
ciu zabitych i wielu rannych. Wśród tych ostatnich znalazł się również 
Prorok (niech będzie z nim pokój i miłosierdzie). 

Manewr, zastosowany przez Chalida w bitwie pod górą Uhud, nie 
był niczym nowym. O tym, co daje kawaleria na tyłach wroga, staro-
żytni – i późniejsi – taktycy wiedzieli przynajmniej od czasów bitwy 
pod Kannami10, o której będzie jeszcze okazja wspomnieć. Czy Chalid 
ibn al-Łalid należał do tych dowódców, którzy po walce doradzali Abu 
Sufjanowi11 marsz na Medynę i szturm na miasto? Czy można byłoby 
włożyć w jego usta słowa: „Zwyciężać umiesz, Abu Sufjanie, zwycięstwa 
wykorzystać nie potrafisz”?12 Patrząc na późniejsze bitwy z jego udzia-
łem, wydaje się to bardzo możliwe. Ostatecznie jednak Abu Sufjan 
zarządził powrót do Mekki, nie bez racji obawiając się walk w mieście. 

Można przypuszczać, że dwa lata później Chalid brał udział w oblę-
żeniu Medyny13. Honor i duma nie pozwoliłyby mu na pozostanie 
w domu; z kolei Abu Sufjan również nie mógłby pozwolić sobie na 
zrezygnowanie z usług dowódcy, który wygrał dla niego bitwę pod 
górą Uhud. Tak czy inaczej, za sprawą ufortyfikowania Medyny przez 
muzułmanów, do walk właściwie nie doszło (jeśli nie liczyć potyczek 
harcowników), więc syn Al-Łalida nie mógł wykazać się swymi talen-
tami dowódczymi.

Po raz kolejny Chalid ibn al-Łalid pojawia się na kartach histo-
rii islamu podczas wyprawy zakończonej traktatem z Al-Hudajbiji14, 

10 Bitwa pod Kannami (216 p.n.e.) – starcie między armiami Rzymu (ponad 80000 żołnierzy) 
i Kartaginy (niespełna 50000 żołnierzy), zakończone miażdżącym zwycięstwem dowodzo-
nych przez Hannibala Kartagińczyków (poległo przynajmniej 60000 Rzymian), przez wielu 
historyków uważane za najwspanialsze zwycięstwo taktyczne w całej historii wojen.

11 Abu Sufjan ibn Harb (565–ok. 653); jeden z najbardziej wpływowych możnowładców 
w Mekce, po śmierci Abu Dżahla przywódca zarówno mekkańczyków, jak i całej koalicji 
antymuzułmańskiej. W przeddzień wkroczenia muzułmanów do Mekki przyjął islam.

12 Wedle Tytusa Liwiusza (Dzieje Rzymu od założenia miasta, XXII:51) po bitwie pod Kannami, 
kiedy Hannibal odrzucił możliwość marszu na Rzym, dowodzący ciężką jazdą kartagińską 
Maharbal miał powiedzieć: „Nie wszystko zaiste bogowie dali jednemu; zwyciężać umiesz, 
Hannibalu, zwycięstwa wykorzystać nie potrafisz”. Por. np. Serge Lancel, Hannibal, Warszawa 
2001, s. 172.

13 Tzw. bitwa rowu albo bitwa frakcji (627); oblężenie Medyny przez liczącą ok. 10000 wojowni-
ków armię mekkańczyków i plemion niechętnych islamowi. 

14 Traktat z Al-Hudajbiji (628); traktat między wiernymi a politeistami z Mekki ustanawiający 
zawieszenie broni na okres dziesięciu lat; mekkańczycy m.in. oficjalnie uznali istnienie pań-
stwa muzułmańskiego, a także zgodzili się na to, by muzułmanie w następnym roku odbyli 
pielgrzymkę do Mekki.
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ponownie jako dowódca kawalerii. Tym razem miał za zadanie śledzić 
ruchy muzułmanów, nie dopuścić wiernych do Mekki, a jeśli okaże się 
to możliwe – uderzyć na nich i jeszcze raz zwyciężyć ich w bitwie. To 
właśnie podczas tej wyprawy Bóg Jedyny objawił Swojemu Posłańcowi 
(niech będzie z nim pokój i miłosierdzie) następujące słowa:

Kiedy podążacie przez ziemię, to nie będzie dla was grzechem 
skrócenie modlitwy, jeśli obawiacie się, że mogą zagrażać wam nie-
wierni. Niewierni są waszymi jawnymi wrogami. Jeśli znajdziesz się 
[Muhammadzie] wśród nich i będziesz prowadził dla nich modlitwę, 
to niech jeden oddział spośród nich stanie z tobą do modlitwy, trzy-
mając przy sobie oręże. A gdy zakończą swoje pokłony, niech staną 
z tyłu. Potem drugi oddział, który jeszcze się nie modlił, niech modli 
się z tobą, zachowując ostrożność i oręże przy sobie. Niewierzący 
chcieliby, abyście zaniedbali swoją broń i oporządzenie, żeby zaata-
kować was jednym uderzeniem. Nie będzie grzechem, jeśli odłożycie 
oręże podczas uciążliwego deszczu lub z powodu choroby. Bądźcie 
jednak ostrożni. Zaprawdę, Bóg przygotował dla niewiernych karę 
poniżającą15.

Tak oto Chalid ibn al-Łalid nie dostał sposobności odniesienia 
łatwego zwycięstwa nad nieprzygotowanym przeciwnikiem. 

Można zakładać, że śledząc ruchy przeciwników, Chalid widział, 
jak muzułmanie w oznaczonej porze przerywają marsz, myją się, 
a na wezwanie muezzina ustawiają się w równych szeregach i oddają 
cześć Wszechmocnemu, Który nie ma towarzysza. Podczas układów 
nie odwiedził obozu wiernych, ale możemy przyjąć, że należąc do 
starszyzny, słyszał – nawet jeśli nie z pierwszej ręki – relację posła 
Kurajszytów, który miał powiedzieć: „Ludu mój! Na Boga, byłem przyj-
mowany przez cesarza rzymskiego, króla Persji i władcę Etiopii, i, na 
Boga, nigdy nie widziałem, by poddani tak szanowali swego władcę, 
jak Muhammada szanują jego towarzysze”16. Czy to wszystko wywarło 
na synu Łalida ibn al-Mughiry wrażenie tak wielkie, że uwierzył 
w Jedynego Boga? 

Prawdopodobnie tak właśnie było, bowiem niedługo po wypra-
wie zakończonej układem z Al-Hudajbiji Chalid udał się do Medyny, 
stanął przed Prorokiem (niech będzie z nim pokój i miłosierdzie) 

15 Koran, 4:101–102.
16 S. ar-Rahman al-Mubarakpuri, Nektar zapieczętowany, Warszawa 2014, s. 204.
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i powiedział: „Wyznaję, że nie ma boga prócz Boga Jedynego, i wyznaję, 
że Muhammad jest Posłańcem Boga”. Razem z nim wyznanie wiary 
wypowiedział inny mekkański dostojnik, Amr ibn al-As (spotkali się 
w drodze do Medyny), a Posłaniec Boga (niech będzie z nim pokój 
i miłosierdzie) po tym wydarzeniu miał powiedzieć: „Oto Mekka 
oddała nam najmożniejszych jej mieszkańców”17.

Wkrótce miał zostać wykuty Miecz Boga.

Bitwa pod mutą 

W roku 629 Prorok (niech będzie z nim pokój i miłosierdzie) wysłał 
posła do namiestnika cesarza bizantyjskiego w Syrii. Miał on przeka-
zać propozycję zawarcia pokoju, został jednak uwięziony, a następ-
nie ścięty na rozkaz przywódcy jednego z arabskich – i przynaj-
mniej nominalnie chrześcijańskich – plemion Ghassanidów, będą-
cych sojusznikami Cesarstwa. Na wieść o tej zbrodni Posłaniec Boga 
(niech będzie z nim pokój i miłosierdzie) nakazał sformowanie armii 
i wymarsz w kierunku Syrii. Wojsko liczyło trzy tysiące wojowników, 
a dowodził nim Zajd ibn Harisa. Wyprawa miała być wymierzona 
przeciwko Ghassanidom, jednak w okolicy wioski Muta (dzisiejsza 
Jordania) doszło do spotkania wiernych z armią Cesarstwa i jego 
sojuszników. Dowodził nią osobiście cesarz Herakliusz, który miał 
pod swymi rozkazami przynajmniej sto tysięcy żołnierzy.

Prorok (niech będzie z nim pokój i miłosierdzie) przekazał, że 
w dniu bitwy zostało mu objawione: 

Sztandar będzie dzierżył Zajd (ibn Harisa), aż zginie, po nim 
sztandar przejmie Dżafar (ibn Abi Talib) i będzie go dzierżył, aż 
zginie, po nim sztandar przejmie Abdullah ibn Rałaha i będzie go 
dzierżył, aż zginie, po nim sztandar przejmie miecz spośród mieczów 
Boga i będzie go dzierżył, aż Bóg da mu zwycięstwo18.

Zwycięstwo garstki nad wieloma tysiącami? Niemożliwe? 
Rzeczywiście, dzisiaj wielu orientalistów stara się przedstawić 

17 S. ar-Rahman al-Mubarakpuri, Nektar zapieczętowany, Warszawa 2014, s. 212. Było to nawią-
zanie do słów, jakie Posłaniec (niech będzie z nim pokój i miłosierdzie) wypowiedział przed 
bitwą pod Badrem, mówiąc: „Oto Mekka rzuciła przeciwko wam najmożniejszych jej miesz-
kańców”; por. tamże, s. 120.

18 S. ar-Rahman al-Mubarakpuri, Nektar zapieczętowany, Warszawa 2014, s. 212; por. także 
Sahih Al-Buchari, Poznań 2018, XXIII:639, s. 138; LV:1552, s. 329.
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bitwę pod Mutą jako pogrom, z którego Chalid wyprowadził jedynie 
resztki muzułmańskiego wojska. Postaramy się jednak przytoczyć 
kilka argumentów świadczących za tym, że zwycięstwo armii cesa-
rza wcale nie jest tak pewne, jakim mogłoby się zdawać na pierwszy 
rzut oka.

Jeśli chodzi o liczebność walczących wojsk, historycy wszystkich 
epok zwykli żonglować danymi tego rodzaju tak, jak im wygodnie. 
W polskich opracowaniach dotyczących np. kampanii wrześniowej do 
dziś straszy obrona Wizny przeciwko siłom XIX Korpusu gen. Heinza 
Guderiana. Dysproporcja sił powalająca – kilkuset żołnierzy prze-
ciwko około 42 tysiącom, wspartym m.in. 350 czołgami!19 Szkoda, że 
nikt z powołujących się na te dane nawet przez moment nie zastanowi 
się, jakim to cudem potężne niemieckie siły pancerne miały zmieścić 
się na dość wąskim froncie, w dodatku gęsto usianym bagnami i prze-
ciętym rzeką, przez którą najpierw trzeba było zbudować most. Tak 
samo siły Bizantyjczyków pod Mutą mogły liczyć sto lub nawet dwie-
ście tysięcy wojowników, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ilu 
z nich faktycznie wzięło udział w walce. Choć przewaga wroga z pew-
nością była miażdżąca, to po cóż cesarz miałby rozwijać całą ogromną 
machinę, którą miał do dyspozycji, żeby zetrzeć w proch trzy tysiące 
śmiałków? Wedle wszelkich prawideł sztuki wojennej powinno 
wystarczyć mu ćwierć tego, co miał pod ręką!

Naczelnym argumentem sceptyków jest wysokość strat po stro-
nie muzułmańskiej, które rzekomo mają być zaniżane. Choć histo-
rycy islamu nieco poróżnili się w tym temacie, wszyscy są zgodni co 
do tego, że poległo jedynie kilkunastu wiernych. Nieprawdopodobne? 
Otóż wcale nie tak bardzo, jak mogłoby się wydawać. 

Jak świat światem, a wojsko wojskiem, od starożytności po późne 
średniowiecze, pod Kannami i Grunwaldem trup zaczynał słać się 
gęsto dopiero wtedy, kiedy zwycięstwo było już przesądzone, a poko-
nani podawali tył lub zwyczajnie byli wyrzynani przez zwycięzców. 
Pod górą Uhud muzułmanie ginęli, kiedy rzucili się do ucieczki. Pod 
Badrem mekkańczyków zabijano, kiedy nie mieli już dokąd ucie-
kać. Kilkaset lat przed bojem pod Mutą ziemie Syrii widziały bitwę 
pod Magnezją, która położyła kres mocarstwu Seleukidów. Zginęło 
w niej kilkadziesiąt tysięcy wojowników Antiocha III Wielkiego20 
i ledwie kilkuset Rzymian, którzy na początku nie wytrzymali szarży 

19 https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona_Wizny (dostęp 13.07.2020).
20 Antioch III zw. Wielkim (242–167 p.n.e.); władca państwa Seleukidów; w 190 r. p.n.e. poko-

nany przez Rzymian pod Magnezją.
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przeciwnika. Hannibal stracił pod Kannami – jeśli nie liczyć rzuco-
nych na rzeź Galów – ledwie półtora tysiąca wojowników!

Oczywiście półtora tysiąca czy nawet kilkuset to cały czas znacz-
nie więcej niż kilkunastu, ale owa różnica robi się znacznie mniejsza, 
kiedy odniesiemy straty do liczebności walczących wojsk. Prócz tego 
pod Kannami walczono ramię przy ramieniu, w tłoku, gdzie zapewne 
trudno było machać mieczem (stąd też ogromne straty pokonanych), 
a kto się przewrócił, był tratowany przez swoich lub wrogów. Jak nato-
miast mogła wyglądać taktyka Arabów pod Mutą? Zapewne nie ina-
czej od tej, jaką od wieków stosowała lekka kawaleria całego świata:

Numidowie mieli lekkie uzbrojenie, składające się z małej okrą-
głej tarczy, kilku lekkich oszczepów i sztyletu. Ta ostatnia broń była 
straszliwie skuteczna w rękach znakomitych jeźdźców, niesłycha-
nie groźnych w pościgu za wycofującymi się oddziałami. Liwiusz 
(XXIII:29,5) odnotowuje ich podobną jak u woltyżerów cyrkowych 
(desultores) zręczność, z jaką kierowali dwoma końmi naraz, by 
kiedy ten, na którym jechali, był zmęczony, przeskoczyć na dru-
giego, czasem nawet w środku walki. Można powiedzieć, że byli oni 
dla Kartagińczyków tym, czym kozacy dla armii rosyjskiej w XVIII 
i XIX wieku21.

Wprawdzie od czasów wojen Hannibala na pustyniach Afryki 
i Arabii zdążyły rozgościć się na dobre takie wynalazki, jak choćby 
kolczuga i miecz, ale śmiało można założyć, że poza tym niewiele się 
zmieniło. Prócz tego arabskiemu czy tureckiemu mieczowi jeszcze 
kilkaset lat później zdecydowanie bliżej było do szabli niż do miecza 
typu normańskiego, jaki znamy z Europy. Posiłkowe oddziały w armii 
bizantyjskiej z pewnością używały właśnie takiej broni, a legioniści 
jeszcze za czasów Cesarstwa Rzymskiego zaczęli przejmować uzbro-
jenie od ludów, z którymi walczyli – lub spośród których pochodzili. 
Warto o tym pamiętać, bo choćby historia szlacheckiej Polski poka-
zuje, że na sejmikach, gdzie szabel dobywano przy każdej okazji, różne 
części ciała obcinano adwersarzom w kolokwiach często, ale trup słał 
się raczej rzadko.

Przytoczmy jeszcze jedną relację muzułmańską dotyczącą bitwy 
pod Mutą. Przekazał Abdullah ibn Omar:

21 S. Lancel, Hannibal, Warszawa 2001, s. 102. Aż prosi się o to, żeby dokończyć ostatnie porów-
nanie słowami: …a Tatarzy dla armii Porty Otomańskiej.
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Uczestniczyłem razem z nimi w tej wyprawie. (Po bitwie) szu-
kaliśmy Dżafara ibn Abi Taliba. Znaleźliśmy go wśród zabitych. 
Naliczyliśmy na jego ciele dziewięćdziesiąt kilka ran od ciosów mie-
czem i włócznią22.

Wzniesione w późniejszych czasach mauzoleum Zajda, Dżafara 
i Abdullaha ibn Rałahy stoi do dzisiaj. Grzebanie nieprzyjaciół z hono-
rami raczej nie leżało w zwyczaju wojowników średniowiecza, a od 
kiedy to rozgromione wojsko, które w popłochu ucieka przed zwycię-
skim przeciwnikiem, ma czas na szukanie ciał poległych i wyprawia-
nie im pogrzebu?

Jak więc wyglądał przebieg walk pod Mutą? Chalid – który zresztą 
nie palił się do objęcia dowództwa, a przejął je jedynie na prośbę 
tego, kto został wyznaczony na wodza po śmierci Abdullaha ibn 
Rałahy – nocą po pierwszym dniu walk przegrupował swoje siły tak, 
że wojownicy z lewego skrzydła stanęli na prawym, a z prawego – 
na lewym. Nękając przeciwnika atakami małych grup harcowników, 
lecz unikając otwartej walki, sprawił, że Bizantyjczycy odnieśli wra-
żenie, iż wiernym przybyły posiłki. Wreszcie trzeciego dnia ode-
rwano się od wroga i rozpoczęto odwrót, jednak – co potwierdzają 
niewielkie straty – daleki od panicznej ucieczki rozbitych oddziałów. 
Bizantyjczycy i ich sprzymierzeńcy, zdezorientowani co do liczeb-
ności wiernych i obawiający się zarówno marszu przez pustynię, 
jak możliwej zasadzki czy ataków plemion beduińskich, nie podjęli 
pościgu.

Chociaż w żaden sposób nie można uznać bitwy pod Mutą za zwy-
cięstwo taktyczne, jednak ocalenie wojska w pozornie beznadziejnej 
sytuacji, zminimalizowanie strat własnych i powstrzymanie przeciw-
nika od dalszego marszu naprzód – być może nawet na Medynę – bez 
wątpienia było wielkim sukcesem strategicznym. Tak, Chalid ibn al-
-Łalid, który miał później powiedzieć: „W dniu bitwy pod Mutą walczy-
łem tak zawzięcie, że złamałem dziewięć mieczów i pozostał mi jedy-
nie jemeński sztylet”23, rzetelnie zasłużył sobie na zaszczytny przydo-
mek Sajf Allah – Miecz Boga.

22 Sahih Al-Buchari, Poznań 2018, LVI:1657, s. 352.
23 S. ar-Rahman al-Mubarakpuri, Nektar zapieczętowany, Warszawa 2014, s. 244. Te słowa rów-

nież dają pewne wyobrażenie o tym, jak wyglądały arabskie miecze.
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rycerz nie bez skazy 

Warto wspomnieć, że podczas powrotu muzułmanów do Mekki (630) 
Chalid dowodził oddziałem Beduinów, a w jednej z niewielu potyczek, 
do jakich wówczas doszło, poległo trzech jego wojowników i kilkuna-
stu bałwochwalców. 

Wkrótce potem na wizerunku bohaterskiego dowódcy zaczęły 
pojawiać się pierwsze plamy. Po powrocie do Mekki i bitwie w dolinie 
Hunajn24 syn Al-Łalida został wysłany przez Proroka (niech będzie 
z nim pokój i miłosierdzie) na czele niewielkiego oddziału wojska, aby 
zaprosił do przyjęcia islamu plemię Banu Chuzajma. Chalid nakłonił 
tamtejszych ludzi, by złożyli broń i przyjęli islam, po czym wymordo-
wał wielu bezbronnych. Później miał się tłumaczyć nieporozumie-
niem wynikającym z różnic między dialektami poszczególnych ple-
mion, jednak prawdopodobnie całe zajście było zemstą za zabójstwo 
stryja Chalida, jakiego dopuścili się ludzie z Banu Chuzajma jeszcze 
przed przyjęciem islamu przez Ibn al-Łalida. Kiedy Posłaniec Boga 
(niech będzie z nim pokój i miłosierdzie) dowiedział się o tym, miał 
wznieść ręce do nieba i po dwakroć zawołać: „Boże, jestem niewinny 
tego, co zrobił Chalid!”25. Do Banu Chuzajma został wysłany Ali ibn 
Abi Talib26, który zgodnie z obowiązującym prawem wypłacił im okup 
za przelaną krew. 

Na tym nie zakończyły się problemy spowodowane przez tempera-
ment Chalida, bo Miecz Boga wdał się w sprzeczkę z Abdurrahmanem 
ibn Ałfem. Spór zażegnała dopiero osobista interwencja Proroka 
Muhammada (niech będzie z nim pokój i miłosierdzie).

Kolejnych kłopotów Chalid ibn al-Łalid przyczynił już po śmierci 
Posłańca Boga (niech będzie z nim pokój i miłosierdzie), podczas 
wojen z apostatami27 za kalifatu Abu Bakra28. Rozkazał wówczas stra-
cić przywódcę jednego ze zbuntowanych plemion, Malika ibn Nułajrę, 

24 Bitwa w dolinie Hunajn (630); starcie między siłami muzułmanów (12000 wojowników) 
a wojownikami plemion Hałazin i Sakif (ok. 20000) zakończone zwycięstwem wiernych.

25 S. ar-Rahman al-Mubarakpuri, Nektar zapieczętowany, Warszawa 2014, s. 259.
26 Ali ibn Abi Talib (ok. 600–661); w latach 656–661 panował jako czwarty Kalif Sprawiedliwy; 

zamordowany w Kufie przez jednego z charydżytów.
27 Wojny z apostatami a. (z ar.) wojny ridda (632–633); walki jakie toczyły się na Półwyspie 

Arabskim pomiędzy siłami kalifa Abu Bakra a plemionami, które po śmierci Proroka 
Muhammada (niech będzie z nim pokój i miłosierdzie) odeszły od islamu lub odmówiły 
uznania władzy kalifa; zakończone zwycięstwem muzułmanów. 

28 Abu Bakr, zw. As-Siddiq („Ten, który potwierdza prawdę” lub „Po dwakroć prawdomówny”), 
właśc. Abdullah ibn Usman (573–634); jeden z najbardziej zasłużonych towarzyszy Proroka 
i pierwszy z Kalifów Sprawiedliwych; panował w latach 632–634.



291291291291Jan P. Sadowski: Chalid ibn al-Łalid ... 

wraz z częścią jego ludzi, i to mimo sprzeciwu innych towarzyszy 
Proroka, powołujących się na fakt, że wielu z nich wypowiedziało 
wyznanie wiary. Jakby tego było mało, całą wyprawę, która zaowoco-
wała tymi wydarzeniami, Chalid przedsięwziął na własny rachunek, 
nie czekając na rozkaz kalifa, a oliwy do ognia dolał jeszcze, poślubia-
jąc wdowę po Maliku! Dodajmy, że podczas wojen z apostatami Chalid 
raczej rzadko miał we zwyczaju oczekiwać na rozkazy z Medyny, zwy-
kle podejmując decyzje nie tyle niezależnie, co samowolnie. Ratował 
go fakt, że owe decyzje zwykle okazywały się słuszne, ale w historii 
wojskowości aż po dwudziesty wiek znajdziemy wiele przykładów 
niechęci, z jaką sztabowcy patrzą na dowódców, którzy nie czekają na 
rozkazy z góry.

Przytoczmy słowa, które w okresie walk z apostatami miał wypo-
wiedzieć namiestnik Daumat al-Dżandal, Ukajdir ibn Abdulmalik 
(wcześniej chrześcijański władca tego miasta, w roku 630 wzięty 
przez Chalida do niewoli29): 

Wiem o Chalidzie więcej, niż ktokolwiek inny. Żaden człowiek nie 
ma więcej szczęścia od niego. Nikt nie jest mu równy w sztuce wojen-
nej. Nikt, czy to silny, czy słaby, nie stawił Chalidowi czoła w bitwie, 
by nie zostać pokonanym. Pójdźcie za moją radą i zawrzyjcie z nim 
pokój30.

Mimo wszystkich zwycięstw Miecza Boga sprawy zaszły na tyle 
daleko, że Omar ibn al-Chattab31 zażądał, by Chalid został pozba-
wiony dowództwa. Abu Bakr jednak nie zgodził się na to – trudno 
powiedzieć, czy dlatego, że chciał dać Ibn al-Łalidowi szansę poprawy, 
czy, pomimo wszystkich zastrzeżeń, potrzebował go jako świetnego 

29 Warto przytoczyć relację dotyczącą tego wydarzenia, ponieważ wiąże się z jednym z cudów 
Proroka Muhammada (niech będzie z nim pokój i miłosierdzie): „W autentycznym hadisie 
przekazano, iż gdy Posłaniec (niech będzie z nim pokój i miłosierdzie) wysłał Chalida Ibn 
al-Łalida (niech Bóg będzie z niego rad), by ten walczył z Ukajdirem, wodzem plemienia 
zamieszkującego Daumat al-Dżandal, powiedział mu: Spotkasz go, gdy będzie polował na 
bawoły, a także powiadomił Chalida, że ten weźmie przeciwnika do niewoli bez najmniej-
szego oporu z jego strony. Chalid wyruszył, zobaczył Ukajdira w takiej sytuacji, jaką opisał 
Szlachetny Posłaniec (niech będzie z nim pokój i miłosierdzie), wziął go do niewoli i przy-
prowadził do Medyny”. Said Nursi, Cuda Muhammada; w: Bediüzzaman Said Nursi, Listy, 
Stambuł 2019, s. 142.

30 At-Tabari, Tarich ar-rusul ła-l muluk (tłum. własne); https://en.wikiquote.org/wiki/Khalid_
ibn_al-Walid (dostęp 13.07.2020).

31 Omar ibn al-Chattab zw. Al-Faruq („Ten, który rozróżnia między prawdą a fałszem”); drugi 
z Kalifów Sprawiedliwych; żył w latach 584–644, a panował od roku 634 do śmierci; zginął 
zamordowany przez perskiego niewolnika.
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dowódcy, a kto wie, może po trochu obawiał się, aby urażona duma 
nie pchnęła Chalida do przejścia na stronę przeciwnika. Kalif miał 
powiedzieć:

O Omarze! Powściągnij swój język i nie mów nic złego przeciwko 
Chalidowi. Nie schowam do pochwy miecza, którego Bóg dobył 
przeciwko niewiernym32.

Cała sprawa przycichła, ale w kilka lat później miało się okazać, że 
co ma wisieć…

Przytoczone wydarzenia nie oznaczają, że Chalid – choć bez wąt-
pienia kochał wojnę i walkę; sam miał ponoć powiedzieć, że pole 
bitwy jest mu milsze od nocy poślubnej z najpiękniejszą z kobiet33 
– lubował się w rozlewie krwi dla samego jej przelewania. Nie ma 
żadnych powodów, by nie uważać go za pobożnego muzułmanina, 
a jako wierni powinniśmy okazywać mu taki sam szacunek, jaki oka-
zujemy innym towarzyszom Proroka (niech Bóg będzie rad z nich 
wszystkich). Historia islamu pokazuje zresztą również inne oblicze 
tego, który był Mieczem Boga. Na przykład kiedy syn Al-Łalida został 
wysłany przez Posłańca Boga (niech będzie z nim pokój i miło-
sierdzie) do jednego z plemion Nadżranu34, które miał zaprosić do 
przyjęcia islamu, a ludzie usłuchali jego wezwania, pozostał z nimi, 
nauczając ich Koranu i zasad religii. Powrócił do Medyny dopiero 
z delegacją, jaką wysłali oni do Proroka (niech będzie z nim pokój 
i miłosierdzie). 

Bitwa nad Jarmukiem – bizantyjskie kanny

Prześledzenie całej kariery wojskowej Chalida ibn al-Łalida znacz-
nie wykracza poza ramy objętości naszego artykułu. Można jedy-
nie w skrócie powiedzieć, że Miecz Boga z nawiązką odpłacił za 
zaufanie, jakie okazał mu Abu Bakr. Syn Al-Łalida ibn al-Mughiry 
prowadził armie muzułmanów od zwycięstwa do zwycięstwa.  

32 Ibn Kasir, Al-bidaja ła-n nihaja (tłum. własne); https://en.wikiquote.org/wiki/Khalid_ibn_al-
-Walid (dostęp 13.07.2020).

33 https://www.azquotes.com/author/41876-Khalid_ibn_al_Walid (tłum. własne; dostęp 13.07. 
2020).

34 Dzisiejsza prowincja o tej nazwie znajduje się na południu Arabii Saudyjskiej, przy granicy 
z Jemenem.
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Al-Jamama35, kampania w Iraku36, zdumiewający historyków marsz 
przez pustynię do Syrii, oblężenie i upadek Damaszku37… Jednak 
najwspanialsze zwycięstwo Miecza Boga miało dopiero nadejść. 

Wiosną 636 roku Chalid ibn al-Łalid otrzymał wiadomość, że do 
Syrii zbliża się armia Cesarstwa Bizantyjskiego, wzmocniona kon-
tyngentami arabskich i ormiańskich sprzymierzeńców cesarza. Na 
czele swoich sił wycofał się wówczas z Damaszku do dawnej stolicy 
Ghassanidów w rejonie Wzgórz Golan, gdzie połączył się z wojskiem 
wiernych, którym dowodził Abu Ubajda ibn al-Dżarrah. Do rozstrzy-
gającego starcia miało dojść na wschód od Jeziora Galilejskiego, na 
wyżynach nad rzeką Jarmuk, która dziś wyznacza granicę między 
Syrią a Jordanią.

Trudno powiedzieć, jakie siły mieli do dyspozycji obaj dowódcy. 
Historycy arabscy szacują liczebność armii wiernych na dwadzie-
ścia pięć do czterdziestu tysięcy wojowników. Z kolei wczesne źródła 
bizantyjskie (a historykom z Konstantynopola po klęsce z pewnością 
nie zależało na zawyżaniu liczebności własnych wojsk) mówią, że sto-
jący na czele sił cesarstwa Teodor Sacellarius38 miał pod swymi roz-
kazami sto czterdzieści tysięcy żołnierzy. Ta potężna machina miała 
tylko jedną wadę – brak jednolitego dowództwa. Ormianie słuchali 
rozkazów księcia czy też króla Wahana (któremu Teodor w obliczu 
nieprzyjaciela miał jakoby przekazać komendę nad całą armią)39, 
a Ghassanidzi walczący po stronie Cesarstwa również musieli mieć 
własnego dowódcę. Smok o stu głowach stanął naprzeciwko smoka 
o stu ogonach!40

Nie wiemy, kto nominalnie dowodził siłami muzułmanów. 
Oficjalnie Omar ibn al-Chattab mianował dowódcą całej armii Abu 

35 Bitwa w Al-Jamamie (632); starcie sił muzułmańskich (13000 wojowników) z armią 
fałszywego proroka Musajlimy (40000 wojowników) zakończone zwycięstwem wiernych; 
Musajlima poległ w bitwie.

36 Warto zaznaczyć, że ze względu na rozbieżności w źródłach wielu historyków kwestionuje 
udział Chalida ibn al-Łalida w tej kampanii, argumentując, że nie mógł on w krótkim czasie 
dotrzeć z wojskiem z Arabii do Iraku, a następnie z Iraku do Syrii. A Bóg jest Jeden i On wie 
najlepiej.

37 Oblężenie Damaszku (634 lub 635) zakończyło się zdobyciem miasta przez oddziały dowo-
dzone przez Chalida; równocześnie na innym odcinku murów miasta Abu Ubajda ibn al-
-Dżarrah miał wynegocjować kapitulację obrońców.

38 Tytuł urzędnika bizantyjskiego zarządzającego skarbem państwa.
39 Zarówno Teodor (którego nie należy mylić z noszącym to samo imię bratem ówczesnego 

cesarza!), jak i Wahan zginęli w bitwie.
40 https://pl.wikisource.org/wiki/Smok_o_stu_głowach_i_Smok_o_stu_ogonach (dostęp 13.07. 

2020).
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Ubajdę. Chalid miał pełne prawo do tego, aby odebrać decyzję kalifa 
jako zniewagę, ale udowodnił, że dla wspólnego dobra gotów jest 
zapomnieć o urażonym honorze. Do dziś nie ma pewności, czy Abu 
Ubajda przed bitwą przekazał dowództwo Chalidowi, czy też zatrzymał 
komendę, ale realizował plan Ibn al-Łalida. Nie ma to zresztą żadnego 
znaczenia. Obie wersje wydarzeń sprowadzają się do tego samego: 
Miecz Boga miał jeszcze raz uratować wojsko wiernych i poprowadzić 
je do zwycięstwa.

Dwie armie stanęły naprzeciwko siebie 15 sierpnia 636 roku. Po 
kilku dniach pomniejszych potyczek i utarczek rozszalała się burza 
piaskowa. Chalid postanowił skorzystać z tej okazji i rzucił całą kawa-
lerię do ataku na skrzydła przeciwnika, aby rozbić słabszą liczebnie 
konnicę nieprzyjaciół i wyjść na tyły wroga. Plan powiódł się w całej 
rozciągłości. Jeźdźcy muzułmańscy nie tylko wykonali zadanie, ale 
też opanowali przerzucony nad urwistym wąwozem most, przez który 
prowadziła jedyna droga ucieczki dla pokonanych. Jakby tego było 
mało, wojownicy Ghassanidów uznali, że najwyższy czas przejść na 
stronę przeciwnika…

Klęska sił cesarskich była całkowita – wyżyny nad rzeką Jarmuk 
okazały się dla Bizancjum tym, czym równina pod Kannami była 
dla Rzymu. Źródła z epoki mówią nawet o stu tysiącach poległych. 
Historycy nowożytni zaniżają tę liczbę o połowę, co w niczym nie 
zmienia rozmiarów zwycięstwa. Kto nie zginął podczas ucieczki i nie 
utonął w rzece, szedł pod miecz arabskich wojowników, którzy tego 
dnia nie tracili czasu na branie jeńców. Bez przesady można napi-
sać, że świat śródziemnomorski wstrzymał oddech. Podobnej klęski 
nie widziano od czasów Hannibala i Antiocha! Dla porównania, po 
bitwie na Polach Katalaunijskich41 pokonany Attyla szykował się do 
heroicznej obrony w dniu następnym, a zwycięski Flawiusz Aecjusz 
miał przypłacić życiem fakt, że z niejasnych powodów nie rozgromił 
Hunów do końca. Po bitwie nad rzeką Jarmuk nie było już żadnych 
przygotowań ani też nie było kogo gromić – w ciągu jednego dnia 
armia Herakliusza zwyczajnie przestała istnieć!

Hannibal pod Kannami przyjął bitwę na warunkach przeciwnika, 
by wspaniale wykorzystać zarówno słabość własnej armii, jak prze-
wagę nieprzyjaciela. Chalid Ibn al-Łalid nad Jarmukiem wykorzystał 

41 Bitwa na Polach Katalaunijskich (451); starcie Rzymian pod dowództwem Flawiusza 
Aecjusza i sprzymierzonych z nimi Wizygotów króla Teodoryka I (zginął w bitwie) z Hunami 
pod wodzą Attyli i ich sojusznikami; okazała się ostatnim wielkim zwycięstwem Cesarstwa 
Rzymskiego.
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brak jednej komendy w wojsku Cesarstwa, wpływ pogody, ukształto-
wanie terenu, a w pewnym stopniu także zdradę. Oba te zwycięstwa 
zasługują na poczesne miejsce w historii – a jednak o bitwie pod 
Kannami wie chyba każdy wykształcony Europejczyk, podczas gdy 
starcie nad rzeką Jarmuk mówi coś tylko nielicznym.

Oczywiście Bizantyjczycy starali się przedstawić klęskę jako wynik 
zdrady swych arabskich sojuszników. Trudno jednak przypuszczać, 
żeby Ghassanidzi, którzy wcześniej niespecjalnie poczuwali się do 
więzów krwi ze swoimi ziomkami z Arabii, nagle poczuli przypływ 
arabskiej solidarności. Raczej skwapliwie stanęli po stronie zwycięz-
ców, kiedy losy bitwy były już przesądzone. Czy była to spontaniczna 
decyzja, czy też przez kilka dni „ciszy przed burzą” muzułmańscy 
dowódcy pracowali nad tym, żeby doprowadzić do takiego rozwoju 
wydarzeń? Nawet jeśli tak było (co wcale nie wydaje się nieprawdopo-
dobne), to nie zachowały się żadne informacje na ten temat. Nic dziw-
nego, bo i któż chciałby przypisać własne zwycięstwo podstępowi?

Bitwę nad rzeką Jarmuk niekiedy przedstawia się jako „ostatnie 
starcie z wykorzystywaniem ciężkozbrojnej piechoty legionowej”42. 
Sformułowanie o tyle symboliczne, co niezupełnie ścisłe. Piechota 
legionowa jeszcze za czasów rzymskich stopniowo stawała się coraz 
mniej ciężkozbrojna i już uzbrojenie legionistów z Pól Katalaunijskich 
niewiele miało wspólnego z wyposażeniem tych, którzy walczyli pod 
Zamą43 czy nawet w wojnach domowych po śmierci Nerona. Faktem 
jest za to, że w składzie armii znad Jarmuku znajdziemy – rzeczy-
wiście po raz ostatni – jednostki, które pamiętały czasy Augusta 
i Wespazjana – legiony IV Scytyjski (Partyjski) i V Macedoński44. 

Prawdziwe znaczenie bitwy nad rzeką Jarmuk polegało wszakże 
na czymś innym. Po tym starciu Herakliusz wydał rozkaz, aby za 
wszelką cenę unikać otwartych walk z Arabami, a Syria – która od 
czasów rzymskiej republiki kilka razy przechodziła z rąk do rąk – już 
nigdy nie miała wrócić pod panowanie bizantyjskie. Cesarstwo miało 
jeszcze dni swojej chwały, ale bez zbytniej przesady można napisać, 
że kolejne osiemset lat, aż po wkroczenie Mehmeda Zdobywcy45 do 

42 https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_nad_rzeką_Jarmuk (dostęp 30.06.2020).
43 Pod Zamą (202 r. p.n.e.) Scypion Afrykański Starszy pokonał Hannibala; zwycięstwo Rzymian 

zakończyło drugą wojnę punicką.
44 http://www.historycy.org/index.php?showtopic=84273 (dostęp 13.07.2020).
45 Mehmed II zw. Al-Fatih; Mehmed Zdobywca (1432–1481); sułtan w latach 1444–1446 i od 

1451 do śmierci; w 1453 r. zdobył Konstantynopol; w 1480 r. podjął nieudaną próbę opano-
wania wyspy Rodos.
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Konstantynopola (1453), to już tylko odwlekanie nieuniknionego. Pod 
tym względem zwycięstwo nad rzeką Jarmuk przewyższa nawet wik-
torię odniesioną przez Hannibala pod Kannami.

Syn Łalida ibn al-Mughiry był u szczytu sławy, ale szybko miał 
przekonać się o tym, że fortuna bywa kapryśna, łaska pańska na 
pstrym koniu jeździ, a zaiste nic nie przemija tak szybko, jak chwała 
tego świata. Kiedy niebezpieczeństwo grożące od strony Bizancjum 
zostało zażegnane, okazało się, że kalif Omar ibn al-Chattab nie zapo-
mniał o sprawie Malika ibn Nułajry.

Niełaska i dymisja 

Po raz pierwszy Chalid musiał tłumaczyć się przed namiestnikiem 
Boga na ziemi po tym, jak do Medyny dotarły wieści o tym, jakoby 
Miecz Boga miał folgować sobie w kwestii picia wina, które jest przez 
islam surowo zakazane. Kalif natychmiast zażądał, by legendarny 
dowódca wyjaśnił owe pogłoski lub podał się do dymisji. Ibn al-Łalid 
odpowiedział (na ile zgodnie z prawdą, tego już się nie dowiemy), że 
wina nie pije, jedynie kąpie się w wodzie zmieszanej z olejem i winem, 
co zakazane nie jest, a lekarz zalecił mu taką kurację jako remedium 
na chorobę skóry. Spór między kalifem i generałem przycichł, ale nie 
na długo. Niedługo potem Chalid, który w Damaszku prowadził życie 
godne udzielnego władcy, sypiąc złotem na prawo i lewo z iście arab-
ską szczodrością, zorganizował turniej poetycki. Nie byłoby w tym 
nic nagannego, gdyby nie fakt, że Miecz Boga wypłacił hojną nagrodę 
poecie, który wyrecytował wiersz na jego cześć.

Oto relacja o tym, co miało wydarzyć się później (być może równie 
barwna, co nie do końca prawdziwa w szczegółach, ale dobrze odda-
jąca klimat epoki):

Omar postanowił działać. Polecił gubernatorowi Syrii, by 
ten wezwał generała do meczetu w Himsie, w którym zebrali się 
Arabowie. Przed zgromadzenie wystąpił czarnoskóry Bilal46, wysoki 
i posępny, który służył jako muezzin samemu Prorokowi (niech 
będzie z nim pokój i miłosierdzie). Jako emisariusz Omara, Bilal 

46 Bilal ibn Rabah (580–640); z pochodzenia Abisyńczyk; przyjął islam w Mekce jako niewol-
nik i nie wyparł się wiary mimo poddania go torturom; wykupiony i wyzwolony przez Abu 
Bakra; po emigracji do Medyny i wprowadzeniu wezwania na modlitwę został pierwszym 
muezzinem islamu.
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wprost zapytał Chalida: „Skąd pochodził ów tysiąc sztuk złota?”. 
Oskarżony Chalid milczał – niekoniecznie przyznając się do winy, 
być może tylko zastanawiając się nad faktem oskarżenia go wobec 
zgromadzenia zdobywców pustyni. Kiedy jednak wszyscy człon-
kowie zgromadzenia patrzyli na to w ciszy, zakłopotani i zszoko-
wani, Bilal postąpił naprzód, zdjął z głowy najsławniejszego boha-
tera islamu hełm i sukienną czapkę, po czym użył jego zawoju, aby 
związać mu ręce. Donośnym głosem Bilal ponownie zażądał odpo-
wiedzi, powołując się na autorytet kalifa. „Pieniądze należały do 
mnie”, odpowiedział wreszcie Chalid. Gubernator Syrii z ulgą zszedł 
z kazalnicy i rozwiązał ręce szanowanego weterana47.

Omar ibn al-Chattab nie zamierzał jednak dać za wygraną. Jeśli 
nie udało się oskarżyć Chalida o defraudację, pozostawało oskarżenie 
o równie naganną wedle islamu rozrzutność. Nie od dziś wiadomo, że 
kto chce uderzyć drugiego, ten zawsze kij znajdzie...

Chalid ibn al-Łalid został wezwany przed oblicze kalifa do 
Medyny. Wielu z jego podkomendnych namawiało go, by nie posłu-
chał rozkazu, zapewniając legendarnego dowódcę o swoim popar-
ciu, ale Miecz Boga jeszcze raz udowodnił, że potrafi przedłożyć inte-
res islamu i państwa nad własny. Chcąc uniknąć rozłamu w ummie 
muzułmańskiej, który mógłby doprowadzić do wojny domowej, udał 
się do Arabii, stanął przed kalifem i posłusznie przyjął zarówno 
grzywnę w wysokości dwudziestu tysięcy sztuk złota, jak i dymisję 
– zapewne nieznacznie tylko osłodzone oficjalnym zapewnieniem 
o najwyższym szacunku.

Niektórzy historycy zarzucają Omarowi, jakoby to on miał przed-
łożyć osobiste urazy ponad interes ogółu. Takie oskarżenie wydaje się 
jednak krzywdzące. Oto, co miał powiedzieć kalif:

Nie zdymisjonowałem Chalida z powodu mego gniewu ani też 
z powodu jakiejkolwiek nieuczciwości z jego strony, lecz dlatego, że 
ludzie wychwalali go i zbłądzili. Obawiam się, że ludzie będą pole-
gać na nim [miast na Bogu]. Chcę, żeby wiedzieli, że to Bóg jest Tym, 
Który czyni każdą rzecz, a na ziemi nie powinna istnieć niezgoda48. 

47 http://www.christianhistoryproject.org/the-sword-of-islam/islamic-conquests/khalid-ibn-
-al-walid; (tłum. własne; dostęp 13.07.2020). 

48 At-Tabari, Tarich ar-rusul łal muluk (tłum. własne); https://en.wikiquote.org/wiki/Khalid_ibn_
al-Walid (dostęp 13.07.2020).
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Jeśli nawet odrzucimy kwestie czysto religijne, to nie brak w histo-

rii dowódców, którzy sięgali po władzę – czy to dobrowolnie, czy pod 
naciskiem uwielbiających ich żołnierzy. Przykładów nie trzeba szu-
kać daleko od Damaszku. Kilka wieków wcześniej, po drugiej stronie 
Morza Śródziemnego, nawet cesarze tak zasłużeni dla Rzymu, jak 
choćby Decjusz czy Aurelian, doszli do purpury dzięki mieczom żoł-
nierzy i po trupach przeciwników (przy czym ten drugi z rąk legioni-
stów zarówno wziął władzę, jak i pięć lat później stracił życie).

Oto co pisze jeden z największych polskich znawców tematu:

Zadanie to Filip49 powierzył człowiekowi, któremu ufał najbar-
dziej – Decjuszowi. Ten podobno opierał się początkowo, twierdząc, 
znowu proroczo, że jeśli obejmie dowództwo armii Dunaju, nie wyj-
dzie to na dobre ani jemu samemu, ani cesarzowi; wreszcie jednak 
ustąpił. 

Udało mu się poskromić Gotów stosunkowo łatwo, ci bowiem 
musieli walczyć jednocześnie ze swymi sąsiadami Gepidami. 
W ciągu kilkunastu miesięcy nowy wódz zyskał taki mir wśród żoł-
nierzy, że zmusili go do przyjęcia purpury cesarskiej. Stało się to 
zapewne w czerwcu 249 roku. On sam rzekomo bronił się i wyma-
wiał, był jednak więźniem własnej armii, która uważała za punkt 
honoru, by nad imperium panował jej wódz, a nie „Arab”. Podobno 
Decjusz zapewniał Filipa listownie, że złoży purpurę w Rzymie, jeśli 
otrzyma gwarancje bezpieczeństwa, cesarz jednak nie dał temu 
wiary, czemu trudno się dziwić. Tymczasem legiony naddunajskie 
przekroczyły Alpy, a Filip zastąpił im drogę pod Weroną we wrze-
śniu 249 roku. Armia prawowitego cesarza mimo przewagi liczeb-
nej poniosła klęskę. Sam Filip zginął w bitwie […]50.

Zmieniły się granice, zmieniła się religia, ale pokusy Szatana oraz 
namiętności i słabości ludzkie pozostały te same nie tylko do czasów 
Omara i Chalida, ale po wiek dwudziesty pierwszy. Podporządkowanie 
się Ibn al-Łalida decyzji władcy ukazuje, że on sam nie pragnął naj-
wyższych godności, ale nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której 
zostałby zmuszony do sięgnięcia po nie przez miecze żołnierzy, woła-
jących: „Wodzu, z tobą żyć i umierać!”. Fakt, że taki scenariusz wcale 
nie był nieprawdopodobny, potwierdzają wydarzenia, do jakich doszło 

49 Chodzi o cesarza Filipa (urodzonego w Syrii i dlatego zwanego Arabem), panującego w latach 
244–249.

50 Aleksander Krawczuk, Poczet cesarzy rzymskich, t. 2: Dominat, Warszawa 1991, s. 55–56.
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ćwierć wieku później. W roku 661, właśnie w Syrii, Muałija ibn Abi 
Sufjan51 ogłosił się kalifem i wystąpił przeciw prawowitemu władcy, 
Alemu ibn Abi Talibowi. Doszło do wojny domowej.

Ten, który był Mieczem Boga, miał teraz osiąść w Himsie i żyć na 
uboczu wielkiej polityki jako zupełnie prywatny człowiek, ciesząc się 
dostatkiem i zasłużonym szacunkiem – nawet jeśli nie zawsze równo-
znacznym z sympatią – dawnych towarzyszy broni.

śmierć 

Największy z dowódców armii islamu odszedł do Jedynego Boga 
w roku 642. Ten, który walczył w tylu bitwach, zmarł własną śmiercią. 
Miecz Boga, którego nikt nie był w stanie złamać, został wezwany do 
swego Pana. Czując bliski zgon, miał powiedzieć:

Poszukując męczeństwa, walczyłem w tak wielu bitwach, że na 
moim ciele nie pozostało ani jedno miejsce bez blizny czy rany zada-
nej włócznią lub mieczem. A jednak umieram w łóżku [słaby] jak 
stary wielbłąd. Niechaj oczy tchórzy nigdy nie zaznają odpoczynku52. 

Matka Chalida, Asma bint al-Haris (znana również jako Lubaba 
Młodsza), pożegnała go następującym wierszem:

Pytacie mnie o jego męstwo?
Był o wiele bardziej dzielny od wielkiego lwa, 
który chroni swoje młode podczas niebezpieczeństwa.
Pytacie mnie o jego szczodrość?
Był o wiele bardziej szczodry od ulewnego deszczu, 
który spływa po górach53.

Kiedy te słowa usłyszał Omar ibn al-Chattab, ze łzami w oczach 
powiedział: „Rzekłaś prawdę. Na Boga, był dokładnie takim, jak 
powiedziałaś”54.

51 Muałija ibn Abi Sufjan (ok. 600–680); syn Abu Sufjana ibn Harba; panował jako kalif do swej 
śmierci; założyciel dynastii Umajjadów.

52 Ibn Kasir, Al-bidaja ła-n nihaja (tłum. własne); http://www.khilafah.com/may-the-eyes-of-
cowards-never-sleep (dostęp 13.07.2020).

53 Ibn Kasir, Al-bidaja ła-n nihaja (tłum. własne); https://threadreaderapp.com/thread/ 
1157741600883269644.html (dostęp 13.07.2020).

54 Ibid.
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Podobnie jak nie znamy daty ani miejsca narodzin Chalida, tak 

też nie mamy pewności odnośnie miejsca jego śmierci. Jedni uwa-
żają, że oddał ducha w Himsie, inni – prawdopodobnie opierając 
się na relacjach mówiących o powszechnym opłakiwaniu go przez 
kobiety z Medyny – podają jako miejsce śmierci Miasto Proroka. Bóg 
jest Jeden i On wie najlepiej, ale Meczet Chalida ibn al-Łalida i jego 
domniemany grobowiec zachowały się w Himsie do dzisiaj. 

Jak napisał dwudziestowieczny mistyk i myśliciel turecki:

Gdziekolwiek człowiek by się nie znajdował, na Wschodzie czy na 
Zachodzie, i kimkolwiek by nie był, dojdzie do jego duszy nagroda za 
przeczytanie sury Al-Fatiha za zmarłego55.

Niechaj Bóg będzie rad z Chalida ibn al-Łalida, a wszystkim wier-
nym niechaj wybaczy ich grzechy i da im dobre miejsca w Raju. Amin.

Jan P. Sadowski56

khalid ibn Walid – the Sword of god

keywords: Islam, muslims, idolaters, Prophet, fighting, cavalry, 
competition.

Abstract: Short summary of life and military carreer of Khalid ibn 
Walid, the most renowned commander of Islam’s army in 7th century 
AC. His father, Walid ibn Mughira – Khalid’s service in Meccans army 
– conversion to Islam – the battle of Mu’tah: critical analysis and conc-
lusion – the battle of Yarmouk River: Cannae of Byzantine Empire – 
controversies about Khalid’s dismissal – his death in 642 AC.

55 Ihsan Kasim Salihi, Bediüzzaman Said Nursi, Warszawa 2011, s. 154.
56 Autor serdecznie dziękuje Raszidowi za pomoc ze źródłami arabskimi. Niechaj Bóg wyna-

grodzi cię dobrem.
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rafał Berger

mAcieJ kONOpAcki WśróD prekurSOróW 
DiALOgu iSLAmu z kOściOłem kAtOLickim  

W pOLSce

Maciej Konopacki, polski Tatar, urodził się 29 stycznia 1926 roku 
w Wilnie. W roku 1956 ukończył rusycystykę na Uniwersytecie 
Warszawskim. Rok wcześniej podjął pracę w Redakcji Wiadomości 
Zagranicznych PAP, a następnie znalazł się w Polskim Radiu 
w Białymstoku jako kierownik redakcji audycji dla mniejszo-
ści białoruskiej. W tym czasie związał się z białoruskojęzycznym 

Fot. 1. Maciej Konopacki w redakcji „Niwy”, lata 60. XX w.1

1 Wszystkie zamieszczone w artykule fotografie pochodzą z archiwum autora.
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tygodnikiem „Niwa”, gdzie publikował artykuły o polsko-białoru-
skich związkach w literaturze przełomu XIX i XX wieku. W swej 
publicystyce zajmował się również sprawami tatarskimi. Można 
nazwać go prekursorem powojennego tataroznawstwa. 

Opublikował wiele artykułów na temat historii i współczesno-
ści tatarszczyzny, m.in. na łamach „Przeglądu Orientalistycznego”, 
organu Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. Jego doro-
bek w tej dziedzinie odnotował Informator Sejmowy z roku 2003 r. 
„Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”1. Przez lata gromadził 
zabytki polskich Tatarów, które obecnie znajdują się w zbiorach 
Muzeum Historycznego w Białymstoku. Dzięki inicjatywie jego oraz 
Mahmuda Tahy Żuka z Warszawy powstała stała ekspozycja tatarskich 
pamiątek i zabytków w Społecznym Muzeum w Sokółce. Jest Maciej 
Konopacki także współtwórcą kilku wystaw muzealnych dotyczących 
kultury i historii Tatarów w Polsce.

Od II Soboru Watykańskiego swoją działalność publicystyczną 
w dużej mierze poświęcił dialogowi międzyreligijnemu, drukując arty-
kuły w prasie katolickiej (m.in. w „Tygodniku Powszechnym”), wygła-
szając odczyty w instytucjach kościelnych i seminariach duchownych. 
Stał się znany jako orędownik wzajemnego zbliżenia islamu i chrze-
ścijaństwa w Polsce. W roku 1997, gdy w Warszawie powstała Rada 
Wspólna Katolików i Muzułmanów w Warszawie, został jej sekreta-
rzem generalnym, a w roku 2000 Papieski Wydział Teologiczny we 
Wrocławiu nadał mu tytuł Honorowego Wykładowcy. 

15 listopada 2008 roku Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów 
nadała mu tytuł „Człowieka Dialogu”. W oficjalnym komunikacie 
stwierdzono, że nestor polskich Tatarów otrzymał to zaszczytne 
wyróżnienie za „całokształt działań na rzecz porozumienia oraz dia-
logu między chrześcijaństwem i islamem”. Warto wspomnieć, że 
Konopacki już od kilku lat nie był wówczas członkiem Rady.

W roku 2009, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zor-
ganizował konferencję naukową pt. „Tatarzy Wielkiego Księstwa 
Litewskiego w języku, kulturze i historii”, która była hołdem dla doko-
nań Macieja Konopackiego2. 

Ponieważ w roku 2020 obchodziliśmy jubileuszowy XX Dzień 
Islamu w Kościele katolickim, którego Rada Wspólna Katolików 
i Muzułmanów jest współorganizatorem, warto pokusić się 

1 L.M. Nijakowski, S. Łodziński (red.), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce. Informator 2003, 
Warszawa 2003, s. 66. 

2 R. Berger, Maciej Musa Konopacki. Udręczenie tatarskością, Bydgoszcz 2013, s. 40–42.
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o przypomnienie historii dialogu islamu z Kościołem katolickim 
w Polsce, właśnie poprzez postać jednego z prekursorów tego wyda-
rzenia, Macieja Konopackiego.

W roku 1965 młody Polak z Warszawy, Zbigniew Żuk, przy-
jął islam (przybierając przy tym imię Mahmud Taha) i trzy lata po 
wypowiedzeniu szahady spotkał się w Gdańsku, w domu Macieja 
Milkamanowicza, przewodniczącego tamtejszej Muzułmańskiej 
Gminy Wyznaniowej Muzułmańskiego Związku Religijnego, 
z Maciejem Konopackim. Szybko znaleźli wspólny język, a że obaj 
mieli niespokojne dusze, gotowe do wielu wyzwań, zaprzyjaźnili się 
szczerze. W roku 1971 postanowili wspólnie, poza MZR, do którego 
Żuk nie należał (współpracował wówczas z kilkoma muzułmanami, 
którzy nie byli Tatarami), wydawać metodą chałupniczą pisemko 
zatytułowane „Zeszyty Muzułmańskie”. Żuk został jego redaktorem 
prowadzącym. Pierwszy numer ukazał się w roku 1972, w całości 
przygotowany przez Żuka, jego żonę Annę (mającą tatarskie pocho-
dzenie) i dziesięcioletnią córkę, Elżbietę, u nich w domu. Do współ-
pracy z pismem zaproszony został m.in. ksiądz dr Feliksa Zapłata, 
werbista, kierownik misjologii na Akademii Teologii Katolickiej 
(ATK), który gorąco wspierał tę inicjatywę, gdyż pismo miało być 
otwarte na dialog międzyreligijny. Warto tutaj wspomnieć, że 
Żuk, muzułmanin, był już wtedy studentem Akademii Teologii  
Katolickiej3. 

Niewątpliwie właśnie rok 1971 można uznać za ten, w którym roz-
począł się dialog islamu z Kościołem katolickim w Polsce. Jak każdy 
początek, miał wymiar skromny, ale z czasem rozwinął się w coraz 
większe formy i odbywał na wielu polach. 

W kwietniu 1971 roku Żuk (który zauważył wzmożone zaintereso-
wanie strony katolickiej islamem), na prośbę ks. Feliksa Zapłaty i ks. dr. 
Bolesława Gielaty, pracownika naukowego misjologii na ATK, udał się 
wraz z nimi i studentami ATK do Bohonik i Kruszynian, gdzie wygło-
sił dla nich odczyt na temat islamu. W rewanżu został zaproszony 
do Pieniężna na sympozjum naukowe. Tam poznał i prowadził dłu-
gie rozmowy z redaktor Anną Morawską, publicystką katolicką i tłu-
maczką (publikowała w „Tygodniku Powszechnym”, „Więzi” i „Znaku”). 
Ona właśnie zaproponowała, aby pierwsze spotkanie muzułmańsko-
-katolickie nastąpiło w redakcji „Znaku”4.

3 R. Berger, Imam Mahmud Taha Żuk, czyli alternatywna historia Islamu w Polsce w II połowie 
XX wieku i początku wieku XXI, Warszawa 2019, s. 23–26.

4 Tamże, s. 52–53.
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Żuk oczywiście o wszystkim informował Macieja Konopackiego, 

który zafascynowany postanowieniami Soboru watykańskiego II, 
szybko podjął pomysł i zaangażował się w budowanie dialogu islamu 
z Kościołem katolickim. 

Obaj panowie, Żuk i Konopacki, prowadzili bogatą korespondencję 
(szczególnie M. Konopacki). Naturalnym więc była wymiana listów na 
temat rozpoczęcia dyskursu z Kościołem i między nimi. Widać z niej, 
że sprawa ta, jeszcze przed spotkaniem z Anną Morawską, była przed-
miotem ich epistolarnych rozmów. Warto zacytować tu fragmenty z ich 
listów pochodzących właśnie z roku 1971, które dotyczą tych pierwszych 
prób dialogu islamu z Kościołem i wspomnianych powyżej wydarzeń.

Drogi Macieju. 
[…] Napisałem do pracownika ATK księdza dr. Bolesława Gielaty, 

który wygłosił w marcu na KUL referat na temat: „Islam i chrześci-
jaństwo w Afryce” z prośbą, aby użyczył kopię artykułu.[…]

Żuk
Warszawa, 5.04.19715.

Drogi Macieju. 
[…] Posyłam Ci moją korespondencję z ks. dr. Bolesławem Gielatą. 

Z niej zorientujesz się, o co chodzi i dasz mi odpowiedź. Ks. wykłada 
religioznawstwo na ATK w Warszawie i chce dla muzułman wygło-
sić swój referat. W liście do mnie napisał: „Moje zetknięcie z islamem 
poprzez obecne studium odkrywa wiele piękna w tej religii” […].

Żuk
Warszawa, 13.04.1971.

Drogi Zbyszku!
[...] Byłem u przewodniczącego gdańskiej gminy, p. Milkama- 

nowicza. Wspomniałem o tej propozycji, aby ów ksiądz wygłosił 
odczyt o islamie w naszym gronie. Ku memu zdumieniu oznajmił, że to 
realna rzecz. Bliższych terminów nie ustaliliśmy. Ale i to wiele! Trzeba 
by wywiedzieć się, kiedy ksiądz zjeżdża na Wybrzeże, tak orientacyj-
nie, aby zastanowić się nad terminem jego odczytu. Zaznaczam, że 
sprawa honorarium nie wchodzi w grę. Gmina jest biedna […].

Maciej
Sopot, 27.04.1971.

5 Wszystkie, cytowane w niniejszym artykule, fragmenty listów i pism pochodzą z archiwum 
autora.
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Drogi Zbyszku!
Jestem pełen uznania dla Waszego wysiłku i że solidnie utar-

liście nosa Tatarom. Właśnie w ten sposób odbierzecie argumenty 
ludziom, powątpiewającym w Waszą postawę. Jest to niewątpliwie 
znaczne wydarzenie6. I jeszcze jeden doniosły aspekt. Zawsze byłem 
za zbliżeniem na oficjalnym forum między muzułmanami polskimi 
a czynnikami katolickimi […].

Maciej K.
Sopot, 24.05.1971.

Drogi Macieju.
[…] Ze środowiskiem katolickim wiązać należy pewne nadzieje, 

mam na myśli ich działalność wydawniczą. W pewnym sensie 
z uwagi na brak elity kulturalnej (muzułmańskiej) oprzeć się należy 
ma prężnej, aktywnej elicie katolickiej. Zainteresowanie islamem 
tego środowiska jest coraz większe, o czym świadczą rozliczne 
referaty i ich ciekawe wydawnictwa, jak „Teologia Koranu”. […] Ks. 
Gielata obiecał, że będzie odkładał wszystkie pozycje, które by nas 
zainteresowały.

Żuk
Warszawa 27.05.1971.

Drogi Zbyszku!
[…] Uważam, że Wasz ostatni wyjazd do Bohonik był wyda-

rzeniem na miarę ogólnokrajową. Zupełnie zapomniałem, że 
trzeba by koniecznie umieścić notatkę na ten temat w „Tygodniku 
Powszechnym”. Moja, na inny temat, wkrótce ukaże się i nie wypada 
mi więcej pisać. Koniecznie skontaktuj się z ks. Gielatą w tej sprawie 
i niech on spreparuje notatkę. Przekaż ode mnie wyrazy głębokiego 
szacunku księdzu Gielacie! […].

Maciej K.
Sopot, 1.06.1971.

6 Dotyczy to podróży Żuka i jego współpracowników do Bohonik i Kruszynian wraz z ks. 
Gielatą i Zapłatą oraz studentami ATK.
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Drogi Macieju.
W dniu, kiedy otrzymałem Twój list, był u mnie ks. dr. Feliks 

Zapłata […], aby uzgodnić treść notatki, jaka ma się ukazać 
w „Tygodniku Powszechnym” oraz ich piśmie specjalistycznym. 
Zaproponował mi wygłoszenie referatu z okazji odbywającej się 
Sesji w dniach 18–20 sierpnia w Pieniężnie. W Sesji mają wziąć 
udział klerycy z całego kraju […].

Żuk
Warszawa, 5.06.1971.

Drogi Macieju
[…] Na zakończenie Sesji wygłosiłem swe credo na temat: „Dialogu 

Islamu i Chrześcijaństwa”. Przemówienie to bardzo podobało się 
wszystkim. Nawiązałem kontakt z Panią Anną Morawską, prze-
wodniczącą grupy roboczej na Kongresie Religii Świata w Kioto. 
Zaproponowała mi współpracę jak i wspólne spotkanie muzułma-
nów polskich w redakcji „Znaku” w Krakowie. Współpracę tę należy 
bardzo cenić, bowiem ona [Morawska] bierze udział w konsulta-
cjach z reprezentantami poszczególnych religii świata. Powiedziała: 

Fot. 2. Wyjazd do Bohonik, rok 1971 (na cmentarzu tatarskim – mizarze).
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„Muzułmanie polscy powinni pokazać to, co jest w islamie wielkie 
i nieprzemijające”. Od nas samych zależeć będzie, czy sprostamy 
zadaniu. A więc do dzieła.

M.T. Żuk
Warszawa 25.08.1971.

Drogi Zbyszku!
[…] Wyobrażam sobie, jaką frajdę miałeś jako uczestnik Sesji. 

Szkoda , że zabrakło na niej […] kogoś z muzułmanów w „wyda-
niu”, że tak powiem, „tatarskim”. Uważam ten fakt za godny naszej 
historii. Przecież na oficjalnym forum, w epoce ekumenizmu, po raz 
pierwszy muzułmanin polski wziął udział w obradach środowiska 
katolickiego. Liczę przynajmniej na krótką relację z Sesji z poda-
niem dokładnego miejsca obrad, jej uczestników z wymienieniem 
nazwisk osób szczególnie eksponowanych oraz na krótką relację, 
o czym mówiono i o czym Ty mówiłeś […].

Nad propozycją pani Morawskiej warto się zastanowić. Osobiście 
bardzo chętnie wziąłbym udział w podobnym spotkaniu […].

Maciej
Sopot, 28.08.1971.

Niestety, rok później Anna Morawska zmarła. Po jej śmierci Maciej 
napisał do Żuka:

Drogi Mahmudzie. 
Na pewno obaj jesteśmy jednakowo wstrząśnięci odejściem Śp. 

Anny Morawskiej, którą miałeś zaszczyt poznać. Właśnie dzisiaj 
otrzymałem „TP”, gdzie znalazłem tę bardzo bolesną wiadomość. Na 
pierwszej stronie zamieszczono podobiznę zmarłej, a jeszcze wspo-
minaliśmy ją ostatnio7.

Jednak nic już nie mogło powstrzymać obu przyjaciół od wpro-
wadzania w życie dialogu islamu z Kościołem w Polsce. W 1972/1973 
roku Żuk został członkiem MZR, na czym bardzo zależało Maciejowi 
Konopackiemu i który mu to ułatwił.

28.12.1972 roku Maciej napisał do Żuka:

7 R. Berger, Imam Mahmud Taha Żuk…, s. 54–55.
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Kochany Zbyszku!
[…] Gorąco witam, no i witamy, decyzję Kongresu MZR. To już 

nasz sukces. Nie jesteśmy grupą Żuk–Konopacki, a integrujemy się, 
chociaż chyba nigdy nie przestaniemy być czymś „quasi odrębnym”, 
ze względu na naszą otwartą postawę.

Dzięki temu mógł Żuk próbować rozszerzyć ideę dialogu chociażby 
o grupę warszawskich Tatarów, gdzie pełnił funkcję imama gminy. 
Pięć lat później nastąpił jednak jego rozbrat z MZR, ale nie zaprzestał 
swej działalności na rzecz dialogu z Kościołem (chociażby wystąpienia 
na spotkaniach ekumenicznych w Kościele Św. Anny w Warszawie)8. 
Konopacki podobnie, z ogromnym zaangażowaniem, angażował się 
w to przedsięwzięcie, a niejednokrotnie robili to wspólnie.

Maciej tak wspominał ten okres:
„My, muzułmanie, jako prawowici spadkobiercy tradycji wsze-

lakich zawęźleń i aliaży w życiu duchowym z okalającym nas świa-
tem chrześcijan, o ileż łatwiej możemy odnaleźć się w tym dialogu. 
Nieskromnie, acz z konieczności, powinienem stwierdzić, że od lat 
uczestniczę z mymi współwyznawcami lub w pojedynkę w spotka-
niach ekumenicznych.

Najwcześniej w ten prąd włączył się jednak były imam skupiska 
muzułmańskiego w Warszawie, Mahmud Taha Żuk, co odnotowywał 
niejednokrotnie »Biuletyn Ekumeniczny« Komisji Episkopatu ds. 
Ekumenizmu, począwszy od roku 1976, kiedy to podczas Tygodnia 
Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Lublinie (styczeń 
1976) imam Żuk wygłosił dłuższe wyznanie wartości muzułmań-
skich (BE Nr 4/1976). Ale jak ostatnio sobie przypomniałem, już 
w 1971 roku, w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów 
w Pieniężnie, podczas sympozjum na temat pierwszej Konferencji 
Wszystkich Religii Świata w Kioto, zabierał głos imam Żuk. Tam 
nawiązał bliższy kontakt z Anną Morawską, uczestniczką tej konfe-
rencji w Japonii, omawiając z nią projekt przyszłego chrześcijańsko-
-muzułmańskiego sympozjum już u nas w kraju. Dopiero jednak, a już 
po śmierci Anny Morawskiej, spotkaliśmy się w Pieniężnie na tak 
zwanym »Dniu Muzułmańskim«. Był to rok 1985”9.

8 Tamże, s. 95–96.
9 M. Konopacki, Muzułmanie wśród chrześcijan w Polsce (fragmenty wystąpienia Macieja 

Konopackiego, jednego z współtwórców Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów w Polsce, na 
Uniwersytecie Warszawskim w roku 1998), „Rocznik Muzułmański” , Warszawa 2020, nr 11,  
s. 44. 



309309309Rafał Berger: Maciej Konopacki wśród prekursorów ...  309

Fot. 3. Pieniężno, „Dzień Muzułmański”. Prelekcja M.T. Żuka, przy stole  
prezydialnym m.in. M. Konopacki.

Konopacki zaczął pojawiać się z wykładami w seminariach 
duchownych, uczelniach i wydziałach teologicznych. Bardziej niż na 
samym dialogu skupiał się na przybliżaniu historii islamu w Polsce, 
dogmatach islamu, uznając, że znajomość tych zagadnień przez 
stronę kościelną umożliwi dialog. Przystąpił do pisania artykułów, 
które ukazywały się w prasie katolickiej. W środowisku Kościoła 
(katolickich hierarchów, ludzi nauki) czuł się szczególnie dobrze10. 

Bardzo cenił sobie dobre relacje z hierarchami Kościoła, szcze-
gólnie z biskupem Władysławem Miziołkiem, który przez dwa-
dzieścia siedem lat, od roku 1962, był przewodniczącym Ośrodka 
do Spraw Jedności Chrześcijan. Od roku 1974 przez dziesięć 
lat przewodniczył Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. 
Redagował „Biuletyn Ekumeniczny”, w którym m.in. publikował 
Maciej Konopacki. Przewodniczył również Papieskiej Radzie ds. 
Popierania Jedności Chrześcijan, był członkiem watykańskiego 
Sekretariatu ds. Ekumenizmu oraz Rady Wspólnej Katolików  
i Muzułmanów11.

10 R. Berger, Maciej (Musa) Konopacki…, s. 64–65.
11 Tamże, s. 99–100.
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Pisząc o Konopackim nie sposób nie sięgnąć ponownie do jego listo-

wego archiwum. Należy zatem powrócić do roku 1972, kiedy nawią-
zał kontakt z ówczesnym biskupem, Henrykiem Gulbinowiczem.  
14 września 1972 roku Maciej napisał:

Jestem polskim wyznawcą islamu i wywodzę się z tatarskiego 
skupiska w Wilnie. Od lat zajmuję się historią tej małej wspólnoty 
wyznaniowej w naszym kraju. Bardzo jest mi jednocześnie bliska 
sprawa muzułmańsko-chrześcijańskiego zbliżenia. Niestety zgon 
śp. Anny Morawskiej […] przerwał podjęte w tym kierunku prace. 
W „Tygodniku Powszechnym” z 17 września br. w dziale „Listy do 
Redakcji” jest pewne świadectwo naszych poczynań. 

Czym jednak spowodowany jest ten list do Jego Ekscelencji?
W 1972 roku zaszczycił On swą obecnością Bohoniki. Z relacji 

miejscowych mieszkańców dowiedziałem się, że Jego Ekscelencja 
zwiedziła meczet i cmentarz muzułmański. Opowiadano mi, że 
Ksiądz Biskup modlił się za duszę śp. Mehmeda Olejkiewicza, zmar-
łego przed paroma laty imama bohonickiego i odmówił modlitwę 
w intencji nowego imama, Sulejmana Safarewicza, oraz okazał 
dużo serca mym współwyznawcom, o których przychylnie się wypo-
wiadał w obecności miejscowej społeczności katolickiej.

Czy mogę prosić Jego Ekscelencję o łaskawe potwierdzenie 
tych relacji, o podanie daty i ewentualnej motywacji odwiedzin 
w Bohonikach?[…]

Jeszcze w tym roku zamierzamy wydać pierwszy numer 
„Zeszytów Muzułmańskich”, wnosząc do nich akcenty ekumeniczne. 
Bardzo cennym przyczynkiem w tym właśnie sensie będzie możliwie 
szerszy materiał o wizycie Jego Ekscelencji w Bohonikach.

Ksiądz biskup na list odpowiedział, a nawet ofiarował meczetowi 
w Bohonikach zabytkową podstawkę do Koranu. 

List ten był pierwszym, jaki Maciej napisał do tak wysokiej rangi 
dostojnika kościelnego. Później były to już dziesiątki listów nie tylko 
do kardynała Gulbinowicza, ale także do tak ważnych postaci Kościoła, 
jak Władysław kardynał Rubin, arcybiskup Tadeusz Gocłowski, arcybi-
skup Edward Kisiel, arcybiskup Stanisław Szymecki, biskup Władysław 
Miziołek, o. dr hab. Czesław Drążek, ks. prof. Łukasz Kamykowski, ks. dr 
Józef Kapuściak, ks. doc. dr hab. Jerzy Nosowski i wielu innych. 

Ta obfita korespondencja z przedstawicielami Kościoła było kon-
tynuowana jeszcze w pierwszej dekadzie XXI wieku (jej natężenie 
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przypada na lata 80. i 90. XX w.), ale jej początek nastąpił właśnie wtedy, 
gdy razem z M.T. Żukiem planowali wydanie pierwszego numeru 
„Zeszytów Muzułmańskich” i omawiali kwestie rozpoczęcia dialogu 
islamu z Kościołem katolickim.

30 września 1972 roku Konopacki napisał do Żuka:

Kochany!
Zapomniałem włożyć do koperty artykuły do nru 2 „Zeszytów 

Muzułmańskich”. Załączam odpis listu biskupa Gulbinowicza. Jak 
uważasz, czy damy oba listy w piśmie in extenso, czy skomentujemy, 
czy po prostu umieścimy notatkę o tej wizytacji w Bohonikach? Ten 
list odczytany będzie w Gdańsku po nabożeństwie, w Białymstoku 
i Gorzowie […].

Maciej

Z korespondencji Konopackiego z Żukiem wynika, że obaj chcieli, 
by w proces dialogu włączały się osoby ze środowiska tatarskiego. 
Potwierdza to także fragment następnego, obszernego listu, wysła-
nego przez Konopackiego do biskupa Gulbinowicza 18 listopada 1972 
roku:

[…] Otrzymałem list Jego Ekscelencji w okresie postu [w mie-
siącu] Ramadan. 8 listopada br. w lokalu Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej w Gdańsku na nabożeństwie z okazji zakończenia 
postu przewodniczący Gminy p. Ali Smajkiewicz, odczytał ten list. 
Moi współwyznawcy przyjęli jego treść w skupieniu […].

List Jego Ekscelencji okazał mi ogromne podtrzymanie w wysił-
kach na rzecz zbliżenia ku sobie obu naszych religii w warunkach 
działalności w skupisku miejscowych muzułmanów. Ten cel obra-
liśmy jako jeden z zasadniczych również w naszym małym zespole, 
redagującym „Zeszyty Muzułmańskie”. Przecież już inauguracyjny 
numer zawiera szereg pozycji dotyczących muzułmańsko-chrześci-
jańskiego zbliżenia […]. 

[…] Z otwartym sercem przyjęliśmy, ja i muzułmanie z Trójmiasta, 
życzenia Jego Ekscelencji, aby „prawdziwe wartości religijne były 
zasadą postępowania, by były docenione przez inne religie i łączyły 
nas w umiłowaniu prawdy, dobra i piękna, którymi obdarzył nas 
Bóg”.

Bardzo serdecznie przyjęli treść listu i muzułmanie z Bohonik, 
którym podał ją 8 listopada imam Sulejman Safarewicz. 
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Dzięki osobie Konopackiego możemy powiedzieć, że Tatarzy byli 

obecni w początkach nawiązywania bliższych kontaktów z Kościołem 
katolickim, ale z listów wynika też, że ich działania nie znajdowały 
wówczas szerszego poparcia przede wszystkim wśród władz MZR. 
Jeszcze w  roku 1974 przewodniczący MZR w PRL pisał m.in. do Kurii 
Biskupiej w Lublinie:

Muzułmański Związek Religijny potwierdza niniejszym otrzy-
manie listu Kurii Biskupiej w Lublinie datowanego 3.12.1974 r. 

Dziękujemy za zaproszenie do udziału w „Dniu Muzułmańskim” 
w ramach Tygodnia Ekumenicznego planowanego w styczniu 1975 r.

Niestety nie możemy skorzystać z zaproszenia, na co składa się 
szereg przyczyn.

Zgodnie z listem Kurii Biskupiej udział w Tygodniu ma dwa cele:
- wzajemne poznanie
- wzajemne zbliżenie.
W realizacji celu poznawczego jesteśmy gotowi służyć naszymi, 

bardzo skromnymi wiadomościami.
Oddawca listu Kurii p. Kazimiera Derkaczewska otrzymała 

zapewnienie, iż Muzułmański Związek Religijny gotów jest, na 
zaproszenie KUL, wydelegować do Lublina swoich przedstawicieli 
na odczyt, konsultację lub dyskusję na tematy związane z naszą 
religią.

Dla realizacji powyższego celu konieczne jest:
- uzgodnienie terminu z wyprzedzeniem ca 2-miesiecznym,
- wyprzedzające zapoznanie nas z wachlarzem problemów i zagad-
nień interesujących Kurię Biskupią i Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Jeżeli chodzi o wzajemne zbliżenie to ośrodek muzułmańskie 
w Polsce jest nieliczny oraz słabo przygotowany na płaszczyźnie 
prawnej i doktrynalnej, aby podejmować jakiekolwiek, wiążące, 
ustalenia.

Muzułmański Związek Religijny w PRL jest wprawdzie nieza-
leżny od jakiegokolwiek ośrodka zagranicznego lecz równolegle 
mamy moralne zobowiązanie do postępowania zgodnego z naszą 
500-letnią tradycją oraz do lojalności w stosunku do centrów 
muzułmańskich w świecie. 

W świetle powyższego sam fakt naszego udziału w Akcji 
Ekumenicznej mógłby wywołać różne komentarze prasowe, nie 
zawsze zgodne z celem poznawczym takiego spotkania […].
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Odpis tego pisma rozesłany był do gmin MZR w Polsce z poufnym 

pismem przewodnim podpisanym przez przewodniczącego, gdzie 
czytamy:

Przesyłam przy niniejszym [piśmie] odpis pisma skierowanego 
do Kurii Biskupiej w Lublinie. W piśmie tym jest określony stosunek 
MZR do Akcji Ekumenicznej,

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią załączonego pisma. 
Jednocześnie MZR prosi o natychmiastowe informacje, gdyby Akcja 
Ekumeniczna nawiązała bezpośrednie dialogi z naszymi gminami. 
Z obawy przeinaczenia w prasie ewentualnych wypowiedzi, pro-
simy wszelkie wypowiedzi udzielać wyłącznie na piśmie, przy kon-
sultacjach z MZR oraz ze skierowaniem odpisu do MZR.

Równolegle prosimy o informacje, gdyby jakieś osoby prywatne, 
nie upoważnione przez gminę, występowały w tej akcji jako przed-
stawiciele społeczności muzułmańskiej.

Stefan Bajraszewski
Gdańsk, 5.12.1974.

Fot. 4. Klub Inteligencji Katolickiej, Warszawa 1985. Z lewej M. Konopacki, 
pierwszy z prawej M.T. Żuk, obok niego ks. prof. Tadeusz Dajczer.
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Trzeba przyznać, że misja dialogu z Kościołem katolickim w Polsce, 

podjęta przez Żuka i Konopackiego, łatwą nie była. Na szczęście, 
dzięki staraniom Konopackiego, coraz więcej Tatarów nowego poko-
lenia było już otwartych na współdziałanie z Kościołem, jak chociażby 
Selim Chazbijewicz, obecny ambasador w Kazachstanie. 

Dialog islamu z Kościołem w Polsce nie byłby pełny, gdyby nie brali 
w tym udziału polscy Tatarzy. To zaś nie byłoby możliwe bez Macieja 
Konopackiego, który przecierał dla nich szlaki. Był jednym z prekur-
sorów tego dialogu, obok Mahmuda Tahy Żuka ze strony muzułmań-
skiej, a red. Anny Morawskiej, ks. Bolesława Gielaty, ks. Feliksa Zapłaty, 
a także kardynała Henryka Gulbinowicza ze strony katolickiej. Warto 
pamiętać o tym chociażby przy okazji następnych obchodów Dnia 
Islamu w Kościele katolickim. 

Rafał Berger
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maciej konopacki among the precursors of the dialogue between 

islam and the catholic church in poland

keywords: Polish Tatars, interfaith dialogue, “Zeszyty Muzułmańskie”, 
Catholicism, Islam, Muslim Religious Union, correspondence.

Abstract: 1997 saw the establishment of the Joint Council of Catholics 
and Muslims in Poland. One of its co-founders was Maciej Konopacki, 
a tireless researcher and promoter of Tatar history and tradition. It 
was not, however, the origin of the dialogue between Polish Muslims 
and the Catholic Church in Poland. The origin goes back to 1971, 
when Mahmud Taha Żuk, a Polish Muslim, and Maciej Konopacki, 
a Polish Tatar, started self-publishing a magazine called “Zeszyty 
Muzułmańskie” (“Muslim Notebooks”) and established contacts with 
representatives of Catholic intelligentsia. This article presents the 
origins of this dialogue and the role Konopacki and Żuk played in it, 
as well as excerpts from their correspondence from that period.
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NOty O AutOrAch

Azize Ablajewa: w roku 2011 ukończyła Wydział Filologii Słowiańskiej 
i Dziennikarstwa na Taurydzkim Uniwersytetcie Narodowym im. 
W.I. Wernadskiego. W roku 2017 obroniła pracę doktorską poświę-
coną literaturze rosyjskiej na temat: Świat Tatarów krymskich w pro-
zie rosyjskiej XX–XXI wieku. Obecnie asystent w Katedrze Literatury 
Rosyjskiej i Zagranicznej Krymskiego Uniwersytetu Federalnego im 
W.I. Wernadskiego w Symferopolu. Autorka ponad dwudziestu arty-
kułów naukowych, od roku 2010 współpracuje z krymskotatarską 
gazetą „Avdet”.

urszula m. Benka: urodzona we Wrocławiu, wiele lat spędziła  
w Paryżu i Nowym Jorku. Doktor filologii, poetka, eseistka, obecna 
we wszystkich polskich prasach literackich, tłumaczona na angiel-
ski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, szwedzki, czeski, grecki. 
Jej najnowszą publikacją jest poemat Pasja, wydany przez Oficynę 
AKWEDUKT we Wrocławiu.

rafał Berger: z wykształcenia pedagog, działacz społeczny, publicysta, 
autor licznych publikacji prasowych, książek dotyczących problema-
tyki muzułmańskiej oraz tatarskiej. Naczelny Imam Stowarzyszenia 
Jedności Muzułmańskiej. Członek m.in. Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich, Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Polskiego 
Towarzystwa Ludoznawczego, i Towarzystwa Miłośników Miasta 
Bydgoszczy. Sekretarz redakcji „Rocznika Muzułmańskiego”, czło-
nek Rady Redakcyjnej miesięcznika literackiego „Akant” oraz mie-
sięcznika literacko-naukowego „Świat Inflant”. Członek Kolegium 
Redakcyjnego „Rocznika Tatarów Polskich”. Współprzewodniczący 
Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów w Polsce.

Daniel St. czachorowski: absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, 
historyk-archiwariusz. Tłumaczy z jęz. rosyjskiego i ukraiń-
skiego. Publikował w „As-Salam”, „Roczniku Tatarów Polskich”, 
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„Życiu Tatarskim”, „Lietuvos totoriai” oraz „Przeglądzie Tatarskim”. 
Przetłumaczył książki: Księga Pamięci (2007), Uczę się czcić Boga 
(2017), Opowieści naszego Proroka (2019), Islam. Ostatnia religia obja-
wiona (2019), Uczę się oczyszczenia i modlitwy (2019). Współautor tłu-
maczeń zbiorów bajek tatarskich: Kara-Batyr i Błękitny Koń (2009), 
Tatarskie bajanie (2016), Baju, baju, z tatarskiego kraju (2017). Autor 
najnowszego wydawnictwa MZR w RP pt. Tatarskie imiona.

musa Çaxarxan czachorowski: dziennikarz, poeta, tłumacz, 
wydawca. Rzecznik prasowy Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w RP, Przedstawiciel MZR w RP na Dolny Śląsk. Redaktor naczelny 
kwartalnika „Przegląd Tatarski”, redaktor polskiej edycji czasopi-
sma Tatarów litewskich „Lietuvos totoriai”. Autor kilkunastu zbio-
rów poetyckich, bajek tatarskich oraz licznych publikacji związanych  
z tematyką tatarską i muzułmańską, w tym najnowszego przekładu 
Koranu (2018). Jego wiersze zostały przetlumaczone na chorwacki, 
rosyjski, turecki i węgierski.

Swietłana czerwonnaja: profesor zwyczajny (2004), doktor habili-
towany (1990) w dziedzinie nauk humanistycznych (historia sztuk 
pięknych), absolwentka Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego 
M.W. Łomonosowa. Studia podyplomowe: doktorantura w Akademii 
Sztuk Pięknych ZSRR, Religijna Szkoła przy Stolicy Apostolskiej  
w Watykanie, specjalność: islam w Europie. Jest członkiem licznych 
międzynarodowych i polskich zjednoczeń twórczych oraz nauko-
wych, m.in. AICA – International Association of Art Critics and Art 
Historians, DGO – Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, DGV 
– Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, Internationales Institut für 
Nationalitätenrecht und Regionalismus, IOHA – International Oral 
History Association, ISORECEA – International Study of Religion in 
Eastern and Central Europe Association, IUAES – International Union 
of Anthropological and Ethnological Sciences, SIEF – International 
Society of Ethnology and Folklore, Polski Instytut Studiów nad 
Sztuką Świata, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. W Polsce od roku 
2004, pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze 
Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Nauk Historycznych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pole badań i interesów 
naukowych: sztuka i religia, islam współczesnego świata, sztuka 
i polityczne zmiany we Wschodniej Europie XX–XXI ww., kultury 
narodów dawnego Imperium Rosyjskiego, ich ruchy narodowe.
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marek m. Dziekan: prof. dr hab., kierownik Katedry Bliskiego Wschodu 
i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego, współpracuje także  
z Katedrą Arabistyki i islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest 
autorem kilkunastu książek, ponad 400 prac naukowych, popularno-
naukowych i przekładów z języków arabskiego, rosyjskiego, niemiec-
kiego i angielskiego. W swoich badaniach zajmuje się głównie histo-
rią cywilizacji arabsko-muzułmańskiej, problematyką islamu kla-
sycznego i współczesnego, myślą polityczną w islamie oraz islamem 
w Europie. Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN (wice-
przewodniczący), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego 
Towarzystwa Orientalistycznego (prezes), Polskiego Towarzystwa Nauk 
Politycznych oraz Union Europeenne des Arabisants et Islamisants, 
redaktor naczelny „Rocznika Orientalistycznego”.
 
Waldemar Jaskulski: podoficer służby stałej pełniący służbę  
w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema  
w Toruniu. W r. 2009 uzyskał stopień doktora na Wydziale Nauk 
Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego 
zainteresowania naukowe skupiają się na dyplomacji Rządu RP na 
uchodźstwie oraz korpusie oficerskim przedwrześniowego Wojska 
Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Jest autorem kilku 
monografii oraz kilkunastu artykułów dotyczących tej tematyki.

Julia krajcarz: doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznaw-
stwa (Uniwersytet Jagielloński, 2012); absolwentka studiów magister-
skich ze specjalnością turkologia w Instytucie Filologii Orientalnej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiowała także historię sztuki  
w Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Pracowała 
w Bibliotece Jagiellońskiej, Instytucie Filologii Orientalnej UJ, 
następnie Zakładzie Slawistyki i Studiów Bałkańskich Uniwersytetu 
Gdańskiego. Jej zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagad-
nień związanych ze sztuką islamu, Turcją, Azerbejdżanem i Tatarami 
w Polsce. Jest autorką książek: The mosques of Istanbul: names, history 
and legends (2014), Tatarskie ślady w polskim krajobrazie (2020). 

michał łyszczarz: doktor nauk humanistycznych w zakresie socjo-
logii (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2011), adiunkt 
w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie, absolwent studiów magisterskich z socjologii i poli-
tologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Autor monografii 
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Młode pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian generacyjnych 
młodzieży w kontekście religijności muzułmańskiej oraz tożsamości 
etnicznej (Olsztyn-Białystok, 2013). Zainteresowania naukowe kon-
centruje wokół zagadnień związanych z problematyką mniejszości 
etnicznych i narodowych (polscy Tatarzy) oraz obecnością islamu  
w Polsce i Europie. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologiczne- 
go, Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego oraz Rady Wspólnej 
Katolików i Muzułmanów.

Aleksander miśkiewicz: doktor nauk humanistycznych w zakre-
sie historii, emerytowany wykładowca historii Uniwersytetu  
w Białymstoku, nadal czynny zawodowo. Autor i współautor wielu 
książek dotyczących historii oraz współczesności polskich Tatarów, 
m.in. Tatarska legenda. Tatarzy polscy 1945–1990, Tatarzy na Ziemiach 
Zachodnich Polski w latach 1945–2005, Tatarzy polscy 1918–1939. 
Życie społeczno-kulturalne i religijne, a także artykułów o tematyce 
tatarskiej. Członek Rady Redakcyjnej kwartalnika „Przegląd Tatarski”, 
członek Rady Naukowej „Rocznika Tatarów Polskich”, redaktor 
naczelny pisma „Goniec Kresowy”. Popularyzator wiedzy na temat 
historii Tatarów polskich.

krzysztof Olechnowicz: wilnianin z urodzenia, wrocławianin  
z zamieszkiwania. Syn Antoniego Olechnowicza, ostatniego komen-
danta Wileńskiego Okręgu AK, i Elmiry z Koryckich z majątku 
Kopciowszczyzna. Ichtiolog, globtroter, przez wiele lat przebywał  
w USA, dokumentalista tatarskich powojennych wędrówek i współ-
czesnego osadnictwa. Publikował m.in. w „Roczniku Tatarów Polskich” 
oraz „Przeglądzie Tatarskim”. 

Jan p. Sadowski: korektor, redaktor i tłumacz. W roku 2015 opubli-
kował kilka wierszy. Miłośnik historii wojskowości – od wojen punic-
kich po drugą wojnę światową. Polak z urodzenia, niedoszły Holender  
z zamieszkania, Fin z zamiłowania, muzułmanin z wyboru.

Jan Jachja Sobolewski: (1925–2018) polski Tatar urodzony  
w Iwanowie (obecnie na Białorusi). Podczas okupacji współpracował  
z lokalnymi oddziałami AK, wcielony przymusowo do Armii 
Czerwonej walczył m.in. pod Koenigsbergiem. Po wyleczeniu cięż-
kich ran przedostał się do Polski. Mieszkał m.in. w Trzciance  
i Poznaniu, od r. 1957 w Białymstoku. Organizował i przez kilkadziesiąt 
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lat działał w ruchu kulturalno-społecznym i religijnym polskiej 
społeczności tatarskiej. W latach 1991–2001 był przewodniczącym 
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. 
Należał do Związku Tatarów RP oraz Związku Szlachty Tatarskiej 
byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kombatant, kronikarz, gawę-
dziarz. Teksty o tematyce muzułmańskiej i tatarskiej publikował 
m.in. w „Świecie Islamu”, „As-Salam”, „Życiu Tatarskim”, „Przeglądzie 
Tatarskim”, „Roczniku Tatarów Polskich” i „Bajramie”. Autor dwóch 
książek wspomnieniowych: Żołnierskie wspomnienia (2014) i Z opowie-
ści mojej matki (2019). 

grażyna zając: orientalistka, tłumaczka, nauczyciel akademicki, 
prof. nadzw. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania 
naukowe obejmują literaturę turecką XIX i XX wieku, autobiografię 
literacką oraz literaturę Turków cypryjskich. Jest autorką trzech ksią-
żek naukowych w języku polskim i ponad siedemdziesięciu artykułów 
po polsku, turecku, angielsku i azerbejdżańsku. Wypromowała ponad 
sześćdziesięciu magistrów i jednego doktora. Wspiera społeczność 
Tatarów polskich poprzez publikowanie w ich czasopismach przekła-
dów z języka tureckiego.
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NOteS ON the AuthOrS 

Azize talyatova Ablayeva: in 2011, she graduated from the Faculty of 
Slavic Philology and Journalism at the V.I. Vernadsky Taurida National 
University. In 2017, she defended her doctoral thesis on Russian literature 
on the subject: The world of Crimean Tatars in Russian prose of the 20th–21st 
centuries. Currently an assistant at the Department of Russian and Foreign 
Literature of the V.I. Vernadsky Crimean Federal University in Simferopol. 
The author of over twenty scientific articles, since 2010 she has been 
cooperating with the newspaper “Avdet”.

urszula m. Benka: born in Wrocław, lieved many years in Paris and New 
York. Doctor of philology, poet, eseist, present in all polish litterary press, 
translated into English, French, German, Russian, Ukrainian, Swedish, 
Chech, Greek. Her newest poem Pasja (Passion) is published just now by 
AKWEDUKT in Wrocław, just now translated in Kiev.

rafał Berger: trained educator, social activist, journalist, author of 
numerous press publications, books on Moslem and Tatar issues. Chief 
Imam of Association of Moslem Unity. Member of the Association of 
Polish Journalists, Polish Oriental Society, Society of Friends of the 
Pomeranian Military Museum and the Society of Friends of Bydgoszcz. 
Executive Editor of “Rocznik Muzułmański” (“Moslem Yearbook”), a 
member of the Editorial Board of the literary magazine “Akant” as well 
as literary and scientific magazine “Świat Inflant” (“World of Livonia”). 
Member of the Editorial Board of “Rocznik Tatarów Polskich” (“Polish 
Tatars Yearbook”).

Daniel St. czachorowski: graduate of the Wroclaw University, histo-
rian-archivist. Translates from Russian and Ukrainian languages. 
He published in “As-Salam”, “Rocznik Tatarów Polskich” (“Polish 
Tatars Yearbook”), “Życie Tatarskie” (“Tatars’ Life”), “Lietuvos totoriai” 
(“Lithuanian Tatars”) and “Przegląd Tatarski” (“Tatar Review”). The 
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books that he has translated: Księga Pamięci (2007), Uczę się czcić Boga 
(2017), Opowieści naszego Proroka (2019), Islam. Ostatnia religia obja-
wiona (2019), Uczę się oczyszczenia i modlitwy (2019). Co-author of tatar 
fairy tales collections translations: Kara-Batyr i Błękitny Koń (2009), 
Tatarskie bajanie (2016), Baju, baju, z tatarskiego kraju (2017). Author of 
the newest publication of Muslim Religious Union in the Republic of 
Poland: Tatarskie imiona (The Tatars’ forenames).

musa Çaxarxan czachorowski: journalist, poet, translator and pub-
lisher. A Spokesman for the Muslim Religious Union in the Repulic of 
Poland, Representative of the Muslim Religious Union in Republic of 
the Poland on the Lower Silesia. Editor-in-chief of “Przegląd Tatarski” 
(“Tatar Review”), redactor of Polish edition of Lithuanian Tatars mag-
azine “Lietuvos totoriai” (“Lithuanian Tatars”). The author of twelve 
collections of poetry, Tatar tales and numerous publications associ-
ated with the Tatars and Moslems, including the latest translation of 
the Koran. His poems have been translated into Croatian, Russian, 
Turkish and Hungarian.

Swietłana czerwonnaja: Prof. Dr hab. of Art History, Dr Honoris 
Causa of the Tbilisi State Ivane Javakhishvili University (Georgia), 
Dr Honoris Causa of the Karachay-Tcherkessian State University 
(Russian Federation), the Mirited Art Worker of the Republic Tatarstan, 
the Honoured Member of the Polish Institute for World Art Studies 
(Poland), Nicolaus Copernicus University in Torun, Department of the 
Ethnology and Cultural Anthropology.

marek m. Dziekan: Prof. Dr hab., headmaster of the Middle East 
and North Africa Department of the University of Lodz, he also 
cooperates with the Department of Arabic and Islamic Studies at 
the University of Warsaw. He is the author of several books, over 
400 scientific works, popular science and translations from Arabic, 
Russian, German and English. In his research, he mainly deals with 
the history of Arab-Muslim civilization, classical and contemporary 
Islam, political thought in Islam and Islam in Europe. Member of the 
Committee of Oriental Sciences of the Polish Academy of Sciences 
(vice-chairman), Warsaw Scientific Society, Polish Orientalist Society 
(president), Polish Political Sciences Society and Union Europeenne 
des Arabisants et Islamisants, editor-in-chief of the “Orientalistic 
Yearbook”. 
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Waldemar Jaskulski: serves as an NCO in the gen. Józef Bem Artillery 
and Ordnance Training Center  in Toruń. In 2009 he obtained a PhD 
degree at the Faculty of Historical Sciences of the Nicolaus Copernicus 
University in Toruń. His scientific interests focus on the diplomacy of 
the Polish Government-in-Exile and the officer corps of the pre-war 
Polish Army and the Polish Armed Forces in the West. He is an author 
of several monographs and articles on this topic.

Julia krajcarz: Doctor of Humanities in the field of linguistics 
(Jagiellonian University, 2012); graduate of master’s studies with a 
specialization in turkology at the Institute of Oriental Philology of the 
Jagiellonian University, she also studied art history at the Pontifical 
University of John Paul II in Krakow. She worked at the Jagiellonian 
Library, the Institute of Oriental Philology of the Jagiellonian 
University, then the Department of Slavic Studies and Balkan Studies 
of the University of Gdańsk. Particularly interested in issues related 
to Islamic art, Turkey, Azerbaijan and Tatars in Poland. She is the 
author of the books: The mosques of Istanbul: names, history and legends 
(2014), Tatarskie ślady w Polskim krajobrazie (Tatar traces in the Polish 
landscape) (2020).

michał łyszczarz: sociologist (M.A. & Ph.D.) and political scientist 
(M.A.). He also works as adjunct at the Department of Sociology at 
the Varmian-Masurian University in Olsztyn. He is member of the 
Common Council of Catholics and Muslims, the Polish Sociological 
Association and the Polish Oriental Society. He is the author of book 
entitled Młode pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian gen-
eracyjnych młodzieży w kontekście religijności muzułmańskiej oraz 
tożsamości etnicznej (Young Generation of Polish Tatars.The Study of 
Youth Generational Changes in the Context of Muslim Religiosity and 
Ethnic Identity) (2013). In English he published: Perspectives on Muslim 
Dress in Poland: A Tatar View (with co-author: Katarzyna Górak-
Sosnowska) [in:] Islamic Fashion and Anti-Fashion. New Perspectives 
from Europe and North America, ed. by E. Tarlo and A. Moors (2013); 
Generational changes among young Polish Tatars [in:] Muslims in Poland 
and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam, ed. by 
Katarzyna Górak-Sosnowska (2011); (Un-)Islamic Consumers? The case 
of Polish Tatars (with co-author: Katarzyna Górak-Sosnowska) [in:] 
Muslim Societies in the Age of Mass Consumption. Politics, Culture and 
Identity between the Local and Global, ed. by J. Pink (2009).
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Aleksander miśkiewicz: doctor of humanities in the field of history, 
retired history lecturer at the University of Bialystok, still profes-
sionally active. Author and co-author of many books on the history 
and the present day of Polish Tatars, incl. Polish Tatars 1918–1939, 
Tatar legend. Polish Tatars 1945–1990, Tatars in the Western Territories 
of Poland in 1945–2005. Social, cultural and religious life, as well as 
articles on Tatar. Member of the Editorial Board of the quarterly 
“Przegląd Tatarski” (“Tatar Review”), member of the Scientific Council 
of the “Rocznik Tatarów Polskich” (“Polish Tatars Yearbook”), editor-
in-chief of the “Goniec Kresowy” (“The Borderland Herald”) magazine. 
Promoter of knowledge about the history of Polish Tatars.

krzysztof Olechnowicz: a resident of Vilnius by birth, a resident of 
Wrocław. Son of Antoni Olechnowicz, the last commander of the 
Vilnius District of the Home Army, and Elmira née Korycki from the 
Kopciowszczyzna estate. Ichthyologist, globetrotter, living in the USA 
for many years, chronicler of the post-war migrations of Polish Tatars 
and contemporary settlements. He published, among others in the 
“Rocznik Tatarów Polskich” (“Polish Tatars Yearbook”) and “Przegląd 
Tatarski” (“Tatar Review”).

Jan p. Sadowski: proofreader, editor and translator. In 2015, he publi-
shed several poems. A fan of military history – from the Punic Wars 
to the Second World War. A Pole by birth, a unrealized Dutchman by 
residence, a Finn by passion, a Muslim by choice.

Jan Jachja Sobolewski: (1925–2018) Polish Tatar born in Ivanovo (now 
in Belarus). During the occupation, he collaborated with the local 
units of the Home Army. Forcibly conscripted into the Red Army, he 
fought, under Koenigsberg. After healed his severe wounds, he mana-
ged to get to Poland. He lived, among others in Trzcianka and Poznań, 
from 1957 in Białystok. He organized and for several dozen years he 
was active in the cultural, social and religious movement of the Polish 
Tatar community. In 1991–2001 he was the chairman of the Supreme 
College of the Muslim Religious Union in the Republic of Poland. He 
belonged to the Union of Tatars of the Republic of Poland and the 
Union of the Tatar Nobility of the former Grand Duchy of Lithuania. 
Combatant, chronicler, storyteller. Texts on Muslim and Tatar sub-
jects were published, among others, by in the “Swiat Islamu” (“World 
of Islam”), “As-Salam”, “Przegląd Tatarski” (“Tatar Review”), “Rocznik 
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Tatarów Polskich” (“Polish Tatars Yearbook”) and “Bajram” (“Bayram”). 
Author of two memoirs books: Żołnierskie wspomnienia (Soldier memo-
ries, 2014) and Z opowieści mojej matki (From tales of my mother, 2019).

grażyna zając: orientalist, translator, university teacher, associate 
professor at the Jagiellonian University. Her scientific interests inc-
lude Turkish literature of the 19th and 20th centuries, literary auto-
biography as well as Turkish Cypriot literature. She is the author of 
three research books in Polish and more than seventy papers publi-
shed in Polish, Turkish, English and Azerbaijani. She graduated over 
sixty MA students and one PhD student. She supports the commu-
nity of Polish Tatars by publishing translations from Turkish in the 
Polish-Tatar periodicals. 
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SummAry

The latest issue of the Tatar yearbook contains varied and interesting 
articles. Their authors are both academics of Polish universities and 
representatives of the Tatar-Muslim community. The first of the four-
teen texts is an article by Waldemar Jaskulski, devoted to the figure 
of Lieutenant colonel Konstanty Abłamowicz, a Polish cavalryman 
of Tatar origins, member of the Polish Legions, a participant in the 
Polish-Soviet war 1919–1921.

The noteworthy material prepared by Daniel St. Czachorowski, 
concerning the Soviet repressions against Polish-Lithuanian Tatars 
in the years 1919–1953. The terror of the Stalinist apparatus of per-
secution very painfully affected the Tatar community of those times, 
considered by the Russians to be extremely pro-Polish and patriotic. 
As a result of shootings, imprisonments and deportations, they lost a 
significant part of their intelligence. The most prominent representa-
tives of Polish Tatars were among those murdered by the Soviet secu-
rity agency.

Aleksander Miśkiewicz wrote about the socio-cultural activity of 
Polish Tatars in the 20th century – until 1989. After Poland regained 
its independence in 1918, the Tatar minority, despite very modest 
resources and the lack of staff, constantly tried to organize their cul-
tural and religious life to the best of their abilities and conditions. An 
important element of the activity was educating the poorest part of 
the community. Dealt with it the members of the Tatar socio-cultural 
and religious organizations.

Krzysztof Olechnowicz, living in Wrocław, for many years has been 
documenting the Tatar presence in the post-war structures of Poland. 
With great passion and conscientiousness he traveled around various 
smaller and larger cities and noted where who lived, where he came 
from, who is related to whom, etc. This is how was created a great 
work entitled Lower Silesian Tatars. We now have the opportunity to 
see its first part. 
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It is also worth recommending a short story by Jan Jachja 

Sobolewski, the doyen of Polish Tatars who died in 2018, known for his 
wartime and memories tales. In a short story by Musa Czachorowski, 
we will meet a boy who, obedient to the call of the wolf, embarks on 
a night journey. This is a reference to the well-known in Turkish lite-
rature motif of Grey Wolf – Bozkurt – which we will learn about from 
the article by Grażyna Zając. The next text is the brilliant story of an 
outstanding islamic warrior, Khalid ibn al-Walid, known as the Sword 
of God. Its author is Jan P. Sadowski. 

Of course, these are only a part of the articles published in the 2020 
Yearbook. We wish you a pleasant reading and invite you to cooperate. 

Editors
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иЗЛОжение 

В свежем выпуске татарского ежегодника собраны разнообразные 
и интересные статьи. Их авторы - как ученые польских университе-
тов, так и представители татаро-мусульманской общины. Первый из 
четырнадцати текстов – это статья Вальдемара Яскульского, посвя-
щенная фигуре подполковника Константина Абламовича, польского 
кавалериста татарского происхождения, члена Польских легионов, 
участника польско-большевистской войны 1919–1921 годов. 

Примечательный материал подготовил Даниэль Ст. 
Чахоровский о советских репрессиях против польско-литовских 
татар в 1919–1953 гг. Террор сталинского аппарата преследований 
очень болезненно сказался на татарской общине того времени, 
которую русские считали крайне пропольской и патриотичной. В 
результате расстрелов, тюремных заключений и депортаций поте-
ряла она значительную часть своей интеллигенции. Среди убитых 
советской службой безопасности были самые известные предста-
вители польских татар. 

Александр Миськевич написал о социокультурной деятельности 
польских татар в ХХ веке – до 1989 года. После восстановления неза-
висимости Польши в 1918 году татарское меньшинство, несмотря 
на очень скромные ресурсы и нехватку кадров, постоянно пыталось 
организовать свою культурную и религиозную жизнь, в меру своих 
возможностей и условий. Важным элементом деятельности было 
обучение самых бедных слоев общества. Этим занимались члены 
татарских общественно-культурных и религиозных организаций. 

Живущий во Вроцлаве Кшиштоф Олехнович, много лет доку-
ментирует присутствие татар в послевоенной структуре Польши. 
С огромным энтузиазмом и добросовестностью он путешествовал 
по разным городам, меньшим и большим, и отмечал, где кто живет, 
откуда он, кто с кем связан родственными связями и т. д. Так воз-
никла превосходная работа под названием Нижнесилезские татары. 
Теперь у нас есть возможность увидеть первую часть работы.
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Также стоит порекомендовать рассказ Яна Яхьи Соболевского, 

старейшины польских татар, умершего в 2018 году, известного сво-
ими военными историями и воспоминааниями. В рассказе Мусы 
Чахоровского, мы познакомимся с мальчиком, который, повину-
ясь зову волка, отправляется в ночное путешествие. Это отсылка к 
широко известному в турецкой литературе мотиву Серого Волка 
– Бозкурта, о котором мы узнаем из статьи Гражины Зайонц. 
Следующий текст – блестящая история выдающегося исламского 
воина Халида ибн аль-Валида, известного как Меч Бога. Его автор – 
Ян П. Садовский. 

Конечно, это лишь часть статей, опубликованных в ежегоднике 
2020. Желаем приятного чтения и приглашаем к сотрудничеству. 

Редакция
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WSkAzóWki DLA AutOróW tekStóW 
zgłASzANych DO puBLikAcJi  

W „rOczNiku tAtAróW pOLSkich”

Uprzejmie prosimy, aby teksty składane do „Rocznika Tatarów 
Polskich” były przygotowywane według poniższych reguł. Artykuły 
niespełniające tych wymagań nie będą przez redakcję przyjmowane. 
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

i. przyjęte przez redakcję zasady recenzowania publikacji nauko-
wych są zgodne z wytycznymi ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, w szczególności:
1. Każdą publikację (artykuł, rozprawę naukową) recenzuje dwóch nie-

zależnych recenzentów spoza jednostki, do której jest afiliowany 
autor publikacji.

2. Każdą publikację obcojęzyczną recenzuje recenzent, który jest 
afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora 
pracy.

3. W procedurze recenzowania zawsze uwzględnia się wymóg tzw. 
double-blind review process (tzn. autor i recenzenci nie znają swojej 
tożsamości).

4. W szczególnych przypadkach recenzent podpisuje deklarację 
o braku konfliktu interesów, który może się wyrażać w relacjach 
zachodzących między recenzentem a autorem publikacji:
a) ` bezpośrednie lub osobiste relacje (pokrewieństwo, związki 

prawne, konflikt itp.);
b)  zależność zawodowa;
c)  bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat 

poprzedzających przygotowanie recenzji.
5. Recenzent wypełnia pisemnie przyjęty przez redakcję formularz 

recenzyjny.

ii. główne kryteria dopuszczenia artykułów do procedury 

Rocznik Tatarów Polskich seria 2  �  Tom VII (XXI)



332
recenzowania:
1. Temat artykułu musi być zgodny z profilem czasopisma (redakcja 

przyjmuje wyłącznie rozprawy naukowe z zakresu historii, religio-
znawstwa, studiów kulturowych, językoznawstwa, nauk o prawie, 
medioznawstwa, socjologii, politologii i innych nauk pokrewnych, 
które dotycząc Tatarów polskich, a także szerzej Tatarów zamiesz-
kujących Europę Środkowo-Wschodnią oraz ludów turkijskich).

2. Artykuł powinien być wynikiem oryginalnych badań, w rzetelny i 
uczciwy prezentować rezultaty własnej pracy; autorzy w stosowny 
sposób powinni zaznaczyć wkład innych osób w powstawanie arty-
kułu. Jeśli artykuł jest rezultatem badań finansowanych, powinna 
zostać wskazana informacja o źródłach finansowania, wkładzie 
instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych jednostek.

3. Artykuły nie mogą być wcześniej opublikowane (ani w języku pol-
skim, ani w językach obcych), jak też w tym samym czasie złożone 
w redakcjach innych czasopism.

4. Artykuł musi być dobrze przygotowany od strony formalnej 
(logiczna struktura, język naukowy, streszczenia oraz słowa klu-
czowe, aparat naukowy, terminologia).

5. W przypadku gdy jedna z recenzji jest jednoznacznie negatywna, 
artykuł nie podlega dalszej procedurze wydawniczej i jest odrzu-
cony. Zgodne recenzje zewnętrzne są wiążące dla redakcji.

6. Decyzja autora o publikacji artykułu oznacza zgodę na archiwizo-
wanie tekstu w wersji elektronicznej w ogólnodostępnych bazach 
danych i innych ogólnodostępnych repozytoriach, do których przy-
stąpi czasopismo.

7. Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej (ghostwriting 
i guest authorship) będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem 
odpowiednich podmiotów.

8. Autorzy ponoszą odpowiedzialność wynikającą z praw wydawniczych 
i praw autorskich (cytowanie, przedruk ilustracji, tabel i wykresów z 
innych źródeł).

9. Do przesłanej redakcji propozycji publikacji należy dołączyć sto-
sowne oświadczenie o następującej treści: „Ja, niżej podpisany 
(podpisana), przesyłam tekst pod tytułem […] i oświadczam, że 
zapoznałem (zapoznałam) się z procedurą recenzowania artyku-
łów zgłoszonych do publikacji w «Roczniku Tatarów Polskich»”.

iii. Format tekstu
1. Objętość tekstu, wraz z przypisami dolnymi i bibliografią końcową, 
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nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego, czyli 40 tys. 
znaków ze spacjami.

2. W całym tekście używamy czcionki 12-pkt. (w przypisach 10 pkt.), 
marginesy prawy i lewy 2,5 cm, interlinia 1,5.

3. Jeżeli konieczne jest zamieszczenie przypisu przy tytule tekstu, 
wówczas opatrujemy gwiazdką.

4. Przypisy, umieszczone na dole strony, powinny zawierać pełne 
opisy bibliograficzne przywoływanych tekstów wg poniższych 
zasad:

 a)  Książki autorskie:
-  Inicjał imienia, nazwisko, tytuł książki, wydawnictwo, miej-

scowość rok, s. 000–000.
-  Inicjał imienia, nazwisko, tytuł książki, t. X, wydawnictwo, 

miejscowość rok, s. 000.
-  Inicjał imienia, nazwisko, tytuł książki, oprac. inicjał imienia 

i nazwisko / przekł. inicjał imienia i nazwisko / red. imię i 
nazwisko, wydawnictwo, miejscowość rok, s. 000.

 b)  Tomy zbiorowe:
-  Inicjał imienia, nazwisko (red.), tytuł książki, wydawnictwo, 

miejscowość rok, s. 000.
 c)  Artykuł w tomie zbiorowym:

-  Inicjał imienia, nazwisko, tytuł artykułu [w:] inicjał imienia i 
nazwisko (red.), tytuł książki, wydawnictwo, miejscowość rok, 
s. 000–000.

 d)  Artykuł w czasopiśmie:
-  Inicjał imienia, nazwisko, tytuł artykułu, „tytuł czasopisma” 

rok, t. X, nr Y, s. 000–000.
 e)  Źródła internetowe:

-  http://www.adres.strony (w nawiasie okrągłym data dostępu)
 f)  Odnośnik do przywoływanego wcześniej tekstu:

-  Inicjał imienia, nazwisko, op. cit., s. 000.
Jeśli zacytowano więcej prac danego autora: 
-  Inicjał imienia, nazwisko, skrócony tytuł, op. cit., s. 000.
Jeśli przywołujemy ten sam tekst w następujących bezpośred-

nio po sobie przypisach: Ibidem, s. 000.
5. Bibliografia końcowa powinna być sporządzona w układzie alfa-

betycznym (źródła internetowe na końcu) w kolejności: nazwisko i 
imię, a następnie wg opisów stosowanych w przypisach (patrz pkt. 
4).

6. Między cyframi (m.in. daty, zakres stron) stosujemy półpauzę (np. 
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1945–1954 lub s. 1–10).

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania złożo-
nych tekstów (także tytułów).

iV. Nadsyłanie tekstu
1.  Artykuł należy opatrzyć następującymi informacjami:

a)  dane o autorze/autorach wraz z informacją o stopniu/tytule 
naukowym i miejscu zatrudnienia/studiów;

b)  dane kontaktowe: e-mail, adres pocztowy, telefon;
c)  tytuł i streszczenie (abstract) artykułu w języku angielskim 

(maks. 1000 znaków ze spacjami) utrzymane w formie bezoso-
bowej, omawiające ogólnie poruszaną problematykę, zastoso-
waną metodologię i najważniejsze tezy;

d)  słowa kluczowe (keywords) artykułu w języku angielskim  
(ok. 5. słów/terminów kluczowych dla omawianej tematyki).

2. Dwa egzemplarze wydruku jednostronnego tekstu przygotowa-
nego zgodnie z powyższymi zasadami wraz z podpisanym oświad-
czeniem powinny zostać przesłane pocztą tradycyjną na adres 
redakcji, a ponadto w postaci pliku elektronicznego (format Word 
i PDF) pocztą elektroniczną na adres caxarxan@gmail.com lub 
ahma@wp.pl według punktu II.9.

3. Materiały graficzne (fotografie, ilustracje, wykresy) prosimy załą-
czyć w osobnych plikach możliwie najlepszej jakości.
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Zapraszamy do lektury książek i czasopism
wydawanych przez

Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP

Biblioteka tatarska on-line
www.bibliotekatatarska.pl

Biblioteka muzułmańska on-line
www.bibliotekamuzulmanska.pl
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