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Lila Asanowicz

TATARSKIE PROJEKTY
A były to „Tatarskie ślady w wielokulturowej Sokółce i oko-
licy”. Miały na celu pobudzenie aktywności członków 
i sympatyków Związku Tatarów RP Oddział Bohoniki do 
włączenia się w szerzenie wiedzy o kulturze Tatarów, któ-
rzy od wieków zamieszkują Podlasie, tak bardzo różnorod-
ne pod każdym właściwie względem. Projekt rozpoczął się 
16 sierpnia 2020 roku, wyjazdem do Tatarskiego Centrum 
Kultury Islamu w Suchowoli. Na 10 września zaplanowali-
śmy zwiedzanie Działu Tatarskiego w Muzeum Ziemi So-
kólskiej. Oprowadzała nas pani Edyta Wiśniewska. Wysta-
wa upamiętnia Tatarów, którzy zamieszkują Ziemię Sokól-
ską już od roku 1679.

Obejrzeliśmy dawne stroje tatarskie, muhiry z werse-
tami z Koranu, wydany w roku 1927 Herbarz rodzin tatar-
skich w Polsce autorstwa Stanisława Dziadulewicza i wiele 
ciekawych, podarowanych przez społeczeństwo ekspona-
tów. Poznaliśmy dzieje osadnictwa tatarskiego i wzajem-
nego przenikania się dwu kultur – tatarskiej i polskiej. 

Od tego momentu zaczęły się jednak problemy. Wyjazd 
na Koncert Niepodległości nie doszedł do skutku, więc 
musieliśmy zmienić działanie projektowe na inne. W ostat-
nim momencie przed obostrzeniami zdecydowaliśmy się 
na wyjazd do Muzeum Historycznego w Białymstoku. 16 
października ub.r. umówiliśmy się na zwiedzanie. Zaczę-
liśmy od makiety prezentującej XVIII-wieczny barokowy 
Białystok z pokazem multimedialnym. Po raz pierwszy 
oglądaliśmy rozświetloną kolorami panoramę dawnego 
miasta, a słowa lektora prowadziły przez kolejne lata hi-
storii. Na stronie Muzeum Podlaskiego można przeczytać: 
„Na makiecie o wymiarach 5 m x 3,5 m zamieszczono więk-
szość elementów topografi cznych odnalezionych w wy-
mienionych materiałach, pozwalających na przedstawienie 

możliwie pełnego obrazu miasta i rezydencji Jana Klemen-
sa Branickiego w końcu XVIII wieku. Oprócz usytuowania 
poszczególnych budynków, uwzględniono także materiały, 
z których zostały wykonane, rzeźbę terenu, cieki wodne, 
bramy, ogrodzenia etc. Losy miasta w kolejnych stuleciach 
– zabory, zniszczenia I i II wojny światowej, pozbawiły go 
większości zabytków z tego okresu. Makieta daje unikato-
wą możliwość obserwacji miasta i rezydencji hetmańskiej 
w jej największym rozkwicie, w czasach, gdy słynęła w Ko-
ronie i na Litwie, jako Wersal Północy”. 

Warto zobaczyć, bo rzeczywiście robi wrażenie. Obej-
rzeliśmy też stałą ekspozycję, pokazującą, jak mieszkali 
bogaci białostoczanie początku XX wieku. Oglądaliśmy 
kolejne pomieszczenia: korytarz pełniący równocześnie 
funkcję galerii, salonik bordowy, jadalnię, salonik błękitny, 
buduar pani domu, gabinet pana domu. Dłużej zatrzyma-
liśmy się przy makiecie Hotelu Ritz żałując, że zostały po 
nim tylko wspomnienia.

I na koniec wystawa „Białostoczanie w krzywym zwier-
ciadle” – rysunki satyryczne, przedstawiające postacie 
z życia politycznego, kulturalnego i społecznego. Po raz 
kolejny stwierdziliśmy, że nie trzeba jeździć daleko, kiedy 
„pod nosem” mamy tyle ciekawych rzeczy do zwiedzania.

Ostatnie działanie projektu to warsztaty kulinarne 
kuchni tatarskiej. Zgłosiła się do mnie pani Wasilewska 
z TVP Białystok „Tatarskie Wieści” z zapytaniem, czy 
będą mogli je nagrywać. Było to duże wyzwanie, ponie-
waż trzeba było zapewnić wszystkim bezpieczne warunki 
w związku z pandemią koronawirusa. Warsztaty odbyły 
się w Domu Pielgrzyma w Bohonikach 27 październi-
ka ub.r. z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, 
a prowadziła je Urszula Asanowicz. Uczestniczki bez żad-

nej tremy przed kamerą uczyły się 
robić tatarskie potrawy: kibiny 
i pieróg bielusz. Przygotowane 
było tylko ciasto, a dalej wszystko 
po kolei każdy mógł własnoręcz-
nie robić sam. Na efekt nie trze-
ba było długo czekać. Upiekło się 
szybko, a że było smaczne, więc 
każdy czekał na repetę. Nagra-
nie z warsztatów można obejrzeć 
w „Tatarskich Wieściach” z 8 listo-
pada 2020 r.

Na szczęście działania projek-
towe zakończone i teraz, gdy zmu-
szeni jesteśmy do siedzenia w do-
mach, możemy oglądać zdjęcia 
i fi lm, bo od maja do października 
trochę się jednak działo. Projekt 
dofi nansowany był ze środków 
programu „Działaj Lokalnie” Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności realizowanego przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Ośrodek Działaj Lokalnie 
Fundację „Sokólski Fundusz Lo-
kalny” w Sokółce i Gminę Sokółka.

Relację z warsztatów kulinarnych tatarskiej kuchni przedstawiły też „Tatarskie Wieści” z 8 listopada 2020 r.
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Michał Łyszczarz

ARCHITEKTONICZNE PERŁY 
W TATARSKICH RĘKACH
Niezwykle miło poinformować czytelników „Przeglądu 
Tatarskiego”, że zwycięzcą konkursu fotografi cznego „Ar-
chitektoniczne perły przeszłości” został Adam Safarewicz 
z Białegostoku. Celem konkursu – jak ujęli to organizatorzy 
– było pokazanie szeroko rozumianej architektury, będącej 
świadectwem dziedzictwa północno-wschodnich ziem daw-
nej Rzeczypospolitej. Ważne było ujęcie za pomocą różnych 
technik fotografi cznych obiektów, które były istotne dla 
społeczności lokalnej, a dziś są ważne ze względu na świa-
dectwo swoich czasów, walory artystyczne, bądź politykę 
pamięci. 

Adam Safarewicz zajmuje się zawodowo fotografi ą od 
roku 2018, kiedy to rozpoczął zajęcia w Akademii Fotogra-
fi i i Przedsiębiorczości w Białymstoku. Zwycięstwo w kon-
kursie zapewnił mu cykl fotografi i zespołu klasztornego 
w Siemiatyczach. W wywiadzie dla TVP Białystok Adam 
Safarewicz zdradził techniczne tajniki nagrodzonych zdjęć: 
Wykorzystałem technikę otworkową, aby pokazać właśnie 
upływ czasu, taką sentymentalność, marzenie jakieś ta-
kie senne, takie bardziej uwrażliwione, nierealne, bardziej 
subtelne. Uwagę jury zwrócił też wybór fotografowanego 
obiektu. Klasztor w Siemiatyczach jest bowiem położony 
na peryferiach, z dala od głównych szlaków turystycznych, 
a ponadto od wielu lat zaniedbany. 
Być może dzięki promocji, którą 
zapewniła mu nagroda przyznana 
Adamowi Safarewiczowi, uniknie 
popadnięcia w ruinę. Warto dodać, 
że fotografi e klasztoru powstały 
dość przypadkowo podczas pobytu 
w Siemiatyczach, skąd pochodzą 
rodzice żony naszego zwycięzcy. 
Galerię prac nagrodzonych w kon-
kursie fotografi cznym „Architek-
toniczne perły przeszłości” można 
było oglądać od 19 września do 4 
października 2020 roku przy par-
kanie Pałacu Branickich w Białym-
stoku (od strony Placu Jana Pawła 
II, z prawej strony pomnika Jerzego 
Popiełuszki). 

Adam Safarewicz stara się także 
twórczo dokumentować życie spo-
łeczności tatarskiej na Podlasiu. 
W swoim portfolio ma reportaż 
dotyczący jednej z edycji festynu 
„Sabantuj w Kruszynianach”, zdję-

cia z promocji albumu Tatarzy w służbie Polsce, wydanego 
przez MZR w 2018, a także fotografi e Tatarskiego Zespołu 
Taneczno-Wokalnego „Buńczuk”, które znalazły się w Ka-
lendarzu Tatarskim na rok 2015, wydanym przez Fundację 
Tatarskie Towarzystwo Kulturalne. I nagroda w konkursie 
„Architektoniczne perły przeszłości” to pierwszy i mamy 
nadzieję, że nie ostatni sukces Adama Safarewicza. 

Organizatorem konkursu był Regionalny Ośrodek Debaty 
Międzynarodowej w Białymstoku we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Edukacji i Dialogu „Fontis et Futura” i Młodzie-
żowym Domem Kultury. Partnerami konkursu byli: Podlaski 
Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Związek Pola-
ków na Białorusi, uCentry Hrodna, Polska Macierz Szkolna 
na Litwie, Państwowe Gimnazjum Polskie im. Józefa Piłsud-
skiego w Daugavpils, Europejskie Dni Dziedzictwa, Urząd 
Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej 
organizatora: https://www.rodm-bialystok.pl/index.php/
galeria/767-wystawa-architektoniczne-perlyprzeszlosci 
oraz TVP Białystok: https://bialystok.tvp.pl/49942789/ar-
chitektoniczne-perly-przeszlosci 

Tekst i fot. Michał Łyszczarz 

Tak zaprezentowano architektoniczne perły przeszłości.

Na podstawie tego projektu powstał fi lmik, który można 
obejrzeć na YouTube – „Fundacja sokólski fundusz lokalny 
– Tatarskie ślady w wielokulturowej Sokółce i okolicy”. Jest 
tam również fi lmik z projektu „Wiosna to nie tylko pora 

roku” o tatarskim święcie Navruz, które odbyło się w 2019 r. 
w Bohonikach.

Tekst i fot. Lila Asanowicz 
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Lila Asanowicz

KALIGRAFIA – PISZ PIÓREM
Taki właśnie tytuł nosił projekt Grupy 
Nieformalnej – „Trzy kobiety aktywne” – 
Elżbiety Szczęsnowicz, Ewy Muchli i Ami-
nii Aleksandrowicz, któremu patronował 
Związek Tatarów RP Oddział Bohoniki.

Dzisiaj, posługując się w większości 
klawiaturą komputera, zapominamy, jak 
ważna jest estetyka pisma ręcznego. Sta-
ranne pismo i sztuka zdobienia go, są to 
wartości, o które należy dbać. Kaligrafi a 
uczy cierpliwości, staranności i pokory. 
To cnoty, których nam w dzisiejszym za-
bieganym świecie bardzo brakuje, ale do 
których podświadomie tęsknimy – to sło-
wa Grzegorza Barasińskiego, założyciela 
i prezesa Polskiego Towarzystwa Kaligra-
fi cznego.

Warsztaty kaligrafi i zorganizowaliśmy 
w Sokółce już po raz czwarty, bowiem 
tak duże jest zainteresowanie pisaniem 
z ornamentami i niepowtarzalnymi zdo-
bieniami. Po ogłoszeniu rekrutacji na 
Facebooku zgłaszali się chętni z różnych 
stron Polski. Zakwalifi kowaliśmy, nieste-
ty, tylko te osoby, które bez problemu mogły dojechać na 
zajęcia do Sokółki. Byli to seniorzy, nauczyciele, uczniowie 
ze szkoły podstawowej i średniej oraz osoby pracujące.

Tym razem z nauki pięknego pisania skorzystało dwadzie-
ścia osób, dziesięć w grupie początkującej i dziesięć w za-
awansowanej. Kurs trwał od września do połowy paździer-
nika. Na szczęście nie było jeszcze u nas czerwonej strefy 
związanej z COVID-19, ale stosowaliśmy się do wszystkich 
wymogów sanitarnych, dotyczących pomieszczeń i urzą-
dzeń, aby uczestnicy i wykładowca czuli się bezpiecznie.

Mimo wytężonej pracy atmosfera na zajęciach była bar-
dzo sympatyczna. W grupie zaawansowanej wszyscy już się 
znali, a grupę początkującą mobilizował i ośmielał przemiły 
prowadzący Jakub Andracki, który po raz kolejny sprawdził 
się jako szkoleniowiec. Że trud nie poszedł na marne, widać 
na wystawie prac, które prezentowali uczestnicy. Oglądając 

Jakub Andracki kolejny raz z powodzeniem wystąpił w roli nauczyciela kaligrafi i.

je bez podpisów, nie można stwierdzić, czy pisała je ręka 
mniej, czy bardziej wprawiona.

Projekt zakończyliśmy spotkaniem z wręczeniem dyplo-
mów i podziękowań. Życzyliśmy sobie spotkań w „zdrow-
szych czasach”, a na osłodę przy kawie i herbacie często-
waliśmy się kibinami z mięsem, z jabłkami i słodyczami. 
Usłyszałam też wiele miłych słów o celowości realizacji tego 
projektu i potrzebie jego kontynuacji.

Dofi nansowanie uzyskaliśmy ze środków programu 
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Pol-
sce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie – Fundację „Sokólski Fun-
dusz Lokalny” w Sokółce i Gminę Sokółka.

Lila Asanowicz 
Fot. Krzysztof Frejus 

Michał Łyszczarz

„GDAŃSZCZANIE.GDAŃSZCZANKI.2020”
Między 16 października a 25 listopada 2020 roku osoby 
odwiedzające Park Oliwski w Gdańsku miały okazję zoba-
czyć plenerową wystawę portretów fotografi cznych, które 
przedstawiają reprezentantów wielu narodowości, przyby-
łych do Gdańska ze wszystkich zakątków świata. Organi-
zatorem tej interesującej inicjatywy na rzecz wielokultu-
rowości było Stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska oraz 
Fundacja Wspólnota Gdańska. Na parkowym ogrodzeniu 

(od strony ul. Opata Jacka Rybińskiego) zaprezentowano 
zdjęcia gdańszczan, którzy urodzili się poza Gdańskiem, 
a dopiero w pewnym momencie życia zjawili się w tym 
mieście. 

Projekt promuje zatem współczesny wymiar zróżni-
cowania kulturowego, któremu istotne znaczenie nadają 
zarówno procesy migracji zewnętrznych, jak i wewnętrz-
nych. Dlatego, obok reprezentantów trzydziestu krajów 
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i narodowości, na wystawie znalazło się miejsce dla sześciu 
Polek i Polaków pochodzących z różnych regionów, którzy 
wybrali Gdańsk jako swoje miejsce do życia. Projekt zo-
stał zorientowany na teraźniejszość, nie odnosi się zatem 
bezpośrednio do wielokulturowej przeszłości miasta. Po-
minięto więc tradycje niemieckojęzycznego Danzingu czy 
dziedzictwo kresowe powojennych przesiedleńców z Wi-
leńszczyzny. Tę optykę podkreślają organizatorzy wystawy, 
pisząc, że: „Współczesny Gdańsk kultywuje swoją tradycję 
otwartości. W tym mieście powstała pierwsza w Polsce 
Rada ds. Imigrantów i Imigrantek oraz Rada ds. Równego 
Traktowania. Władze i większość mieszkańców starają się 
ułatwiać aklimatyzację osobom z różnych zakątków świata 
przybywającym do miasta, by tu osiąść i zbudować swój 
nowy dom. Nikt nie pyta o narodowość, religię, kolor skóry 
czy płeć. Dzisiaj Gdańsk jest bardziej wielokulturowy, niż 
był w przeszłości”.

Zorientowanie na współczesnych przybyszy do Gdańska 
spowodowało, że tatarska obecność na wystawie „Gdańszcza-
nie. Gdańszczanki.2020” jest niestety ograniczona. W pro-
jekcie znalazło się jednak miejsce dla doskonale znanej, 
nie tylko w Trójmieście, Susanny Izzetdinovej. Ta Krym-
ska Tatarka w roku 2014 wzięła los rodziny w swoje ręce 
i z czwórką dzieci przyjechała do Gdańska jako uchodźczy-
ni, podczas gdy jej mąż zmuszony był pozostać na Krymie. 
Susannę Izzetdinovą wyróżnia niesamowita aktywność. Nie 
dość, że podjęła studia z Pracy Socjalnej na Uniwersytecie 
Gdańskim i została członkinią II kadencji Rady Imigrantów 
i Imigrantek przy Prezydencie Miasta Gdańska, to jeszcze 
w roku 2019 założyła piekarnię i cukiernię „Azima Tatarskie 
Przysmaki”, która stale się rozwija i wkrótce otworzy swój 
trzeci lokal. 

Na marginesie warto także dodać, że – obok przybyszy 
pochodzących z tak odległych stron świata, jak np. Austra-
lia, Brazylia, Meksyk czy Mongolia – na jednym z portre-
tów fotografi cznych znalazł się przedstawiciel gdańskiej 
społeczności palestyńskiej, sfotografowany na tle wejścia 
do meczetu przy ul. Abrahama. Jak zapewnia Andrzej Stel-

masiewicz – inicjator wystawy, 
a zarazem radny Miasta Gdańska 
i założyciel Fundacji Wspólnota 
Gdańska – projekt zrealizowany 
w formie zdjęć ma mieć ciąg dal-
szy. Od stycznia 2021 roku – o ile 
pozwolą na to wymogi sanitarne 
– co miesiąc organizowane będą 
spotkania w Oliwskim Ratuszu 
Kultury, podczas których bohate-
rowie wystawy będą mogli zapre-
zentować kulturę swojego kraju 
pochodzenia. Wszystko po to, aby 
mieszkańcy Gdańska oswajali się 
z przybyszami, przyjmowali ich 
przyjaźnie i nie obawiali się róż-
norodności kulturowej. Gratulu-
jąc Stowarzyszeniu Wszystko dla 
Gdańska oraz Fundacji Wspólno-
ta Gdańska tej niezwykle cennej 
inicjatywy, z niecierpliwością po-
zostaje nam czekać na spotkania 
z innymi kulturami, w tym oczywi-
ście z tatarską. Więcej informacji 
o projekcie znaleźć można na stro-
nie organizatora:

https://gdanszczanie.gdanszczanki.wspolnotagdanska.pl/ 
(dostęp: 05.11.2020).

Michał Łyszczarz 

Wystawę zaprezentowano na parkowym ogrodzeniu. Fot. Michał Łyszczarz.

Na jednej z plansz znalazła się Susanna Izzetdinova, gdańska Tatarka. 
Fot. Adam Dereszkiewicz.
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Dżamila Smajkiewicz-Murman

TRADYCYJNIE PRZY POMNIKU TATARA
Wieloletnią już tradycją gdańskie-
go środowiska tatarskiego, które 
pielęgnuje patriotyczne zasady 
oraz wzorce społeczne przejęte po 
tatarskiej inteligencji II Rzeczypo-
spolitej, jest uroczyste obchodze-
nie głównych świąt państwowych. 
Dotyczy to zwłaszcza Narodowego 
Święta Niepodległości, mającego 
szczególne znaczenie dla ogó-
łu polskiego społeczeństwa bez 
względu na pochodzenie i wyzna-
nie. 

Jak wiemy, w roku 2020, z powo-
du epidemii wymuszającej szczegól-
ne warunki zachowania bezpieczeń-
stwa, wszelkie zbiorcze imprezy 
były bardzo ograniczone. Dlatego 
też nasze celebrowanie 11 Listopa-
da miało charakter mocno symbo-
liczny. Przede wszystkim chodziło 
jednak o zaakcentowanie, że jeste-
śmy, wiemy, pamiętamy. Stawiliśmy 
się w Parku Oruńskim, jak zwykle 
przy Pomniku Tatara, aby uczcić 
odzyskaną w 1918 roku 
wolność, o którą wal-
czyło przecież tak wie-
lu Tatarów, naszych 
dziadów i ojców. Polski 
patriotyzm mieli we 
krwi – podobnie wcze-
śniejsze i późniejsze 
pokolenia. 

Przybyli na miejsce 
tego dnia pisząca te 
słowa, prezes Narodo-
wego Centrum Kultury 
Tatarów RP Jerzy Dżir-
dżis Szahuniewicz oraz 
Adam Murad Murman 
złożyli na Pomniku Ta-
tara wiązankę kwiatów, 
czcząc chwilą zadumy 
pamięć o wydarzeniach 
sprzed ponad stu lat.

Dżemila Smajkiewicz-
-Murman 

Fot. Adam Murad 
Murman 

  

Zawiadamiamy ze smutkiem, że 20 listopada 2020 roku zmarła w wieku 90 lat 
Seniorka tatarskiej społeczności muzułmańskiej w Gdańsku

Czcigodna

AJSZA SZABANOWICZ
z domu Bohdanowicz, rodem z Lachowicz, córka Jakuba – żołnierza wojny 
polsko-bolszewickiej, jako dziewięciolatka zesłana wraz z rodziną na Sybir. 

Zawsze chętnie i z wielkim poświęceniem angażowała się w działania tatarsko-
muzułmańskie, niezmiennie pozostając dobrym, serdecznym człowiekiem,

Spoczęła w kwaterze muzułmańskiej Cmentarza Srebrzysko w Gdańsku.
Pozostanie w naszej pamięci.

Niech Bóg Wszechmogący otworzy przed Nią wrota Raju.
Allah rahmet eylesin 

Serdeczne wyrazy współczucia Najbliższym
składają

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Najwyższego

Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP

Dżemila Smajkiewicz-Murman i Jerzy Dżirdżis Szahuniewicz jak zawsze uczcili Święto Niepodległości 
przy Pomniku Tatara. 

Członkowie
Najwyższego Kolegim Muzułmańskiego
Przedstawiciele wojewódzcy MZR w RP

Polska społeczność tatarsko-muzułmańska
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Z wielkim smutkiem dowiedzieliśmy się, że 3 grudnia 2020 roku
odszedł do Boga Jedynego Senior polskiej społeczności tatarsko-muzułmańskiej

Czcigodny

MACIEJ MUSA KONOPACKI
syn Hassana i Heleny z domu Iljasewicz urodzony 29 stycznia 1926 roku w Wilnie.

Kilkadziesiąt lat temu rozpoczął dzieło restaurowania polskiej tatarszczyzny 
i muzułmańskości, któremu pozostał wierny przez całe życie.

Był dziennikarzem, radiowcem, pracownikiem kultury, muzealnikiem, wykładowcą, 
głosicielem idei porozumienia między religiami oraz kulturami.

Był twórcą działu tatarskiego w Muzeum Ziemi Sokólskiej, pomysłodawcą i współorganizatorem 
„Orientu Sokólskiego”, organizatorem wielu wystaw, autorem licznych publikacji.

W roku 2008 Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów uhonorowała Go tytułem Człowieka Dialogu.
Należał do grona ludzi wielkich duchem, jednoczących w sobie najlepsze pierwiastki humanitaryzmu.

Będzie nam Go brakowało.
Niech Bóg Wszechmogący otworzy przed Nim wrota Raju.

Allah rahmet eylesin 
Serdeczne wyrazy współczucia Najbliższym

składają

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Najwyższego

Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP

Członkowie
Najwyższego Kolegim Muzułmańskiego
Przedstawiciele wojewódzcy MZR w RP

Polska społeczność tatarsko-muzułmańska

Zawiadamiamy ze smutkiem, że 18 grudnia 2020 roku zmarł w wieku 93 lat pochodzący z Wilna
Czcigodny

ALI MUCHLA
Senior tatarsko-muzułmańskiej społeczności Gdańska, zasłużony członek tamtejszej Muzułmańskiej 

Gminy Wyznaniowej MZR w RP. Był współarchitektem planów budowy gdańskiego meczetu, 
do ostatnich dni udzielającym się we wspólnocie.

Spoczął w kwaterze muzułmańskiej Cmentarza Garnizonowego w Gdańsku.
Będziemy o Nim pamiętali.

Niech Bóg Wszechmogący otworzy przed Nim wrota Raju.
Allah rahmet eylesin 

Serdeczne wyrazy współczucia Najbliższym
składają

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Najwyższego

Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP

Członkowie
Najwyższego Kolegim Muzułmańskiego
Przedstawiciele wojewódzcy MZR w RP

Polska społeczność tatarsko-muzułmańska
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Wiadomość była krótka i jak zawsze w takich przypadkach 
niespodziewana: 9 listopada 2020 roku zmarła prof. dr hab. 
Swietłana Czerwonnaja. Moment niedowierzania, potem 
zrozumienie faktu, smutek...

Rzeczywiście w ostatnich miesiącach nie czuła się naj-
lepiej, ale wydawało się, że Jej niespożyta energia i werwa 
przezwyciężą kryzys. Jeszcze przysłała swój tekst do publi-
kacji w „Roczniku Tatarów Polskich”, jeszcze uzgadnialiśmy 
szczegóły... Niestety… Nie doczekała, odeszła… 

Profesor Swietłana Czerwonnaja urodziła się w Moskwie 
7 czerwca 1936 r. Ukończyła Moskiewski Państwowy Uni-
wersytet M.W. Łomonosowa (fakultet historyczny, Katedra 
Historii Sztuk Pięknych), Studia Podyplomowe Akademii 
Sztuk Pięknych ZSRR (obecnie Rosyjskiej Akademii Sztuk 
Pięknych), a także Religijną Szkołę przy Stolicy Apostol-
skiej w Watykanie, w specjalności islam w Europie. W la-
tach 2004–2015 była pracownikiem naukowym w Katedrze 
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Należała do Stowarzyszenia History-
ków i Krytyków Sztuki (Art Critics and Art Historians Asso-
ciation – AIS), Niemieckiego Towarzystwa Badaczy Europy 
Wschodniej (Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde 
– DGfO), Niemieckiej Grupy badaczy Bliskiego Wschodu 
(Deutsche Arbeitsgruppe Vorderer Orient – DAVO). Była 
również członkiem honorowym Polskiego Instytutu Badań 
nad Sztuką Świata oraz członkiem Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego.

Musa Czachorowski

ŻEGNAMY PANIĄ PROFESOR…
Wśród Jej rozlicznych zainteresowań znajdowała się sztu-

ka islamu, w której była niekwestionowanym autorytetem. 
Pasjonowała się tatarską literaturą i malarstwem, wykazując 
się w tych dziedzinach wielką znajomością tematu. Do każ-
dego zagadnienia podchodziła z ogromnym entuzjazmem 
i twórczym zaangażowaniem, zawsze wkładając weń całą 
swoją wiedzę oraz serce. Spod ręki Pani Profesor wyszło 
około pięciuset publikacji naukowych i popularnonauko-
wych w rozmaitych językach europejskich, m.in. Искусство 
Татарии. История изобразительного искусства и 
зодчества с древнейших времен до 1917 года (Moskwa 
1987), Confl ict in the Caucasus. Abkhasien, Georgia, and 
Russian Shadow (Londyn 1994), Крымскотатарское 
национальное движение, t. 1–4 (współautorstwo z M. Gu-
bogło, Moskwa 1992–1996), Die Welt der Turkvölker zwischen 
der Krim und dem Nordkaukasus (Berlin 2000), Tatarzy 
Krymscy – Tatarzy Polsko-Litewscy (współautor S. Chazbije-
wicz, Toruń 2013), Современная мечеть. Отечетсвенный 
и мировой опыт Новейшего времени (Toruń 2016). 

Artykuły Profesor Czerwonnej publikowaliśmy również 
w „Roczniku Tatarów Polskich”, w tym duży, wykazujący 
niesamowitą wiedzę, pisany z młodzieńczym wręcz entuzja-
zmem tekst o współczesnych meczetach na Krymie. Cieszy-
ła się ze współpracy z nami, pragnęła przybliżać naszym 
czytelnikom tatarską kulturę i sztukę Tatarstanu oraz Kry-
mu. Tyle jeszcze miała pomysłów, tyle planów... Niech Bóg 
będzie dla Niej miłosierny. Pozostanie w naszej pamięci.

Musa Czachorowski 

MACIEJ MUSA KONOPACKI (1926–2020)
Wiadomość, która do nas dotarła, była nagła i krótka, ale 
porażająca: zmarł Maciej. Trzeciego dnia grudnia 2020 r. 
o godz. 17.00!

Po ludzku rzecz ujmując mieliśmy świadomość tego, że 
nadejdzie – jak głosi tytuł 69. sury – Dzień nieuchronny, że 
nastąpi to Nieuniknione wydarzenie. A mimo to z ogrom-
nym żalem i smutkiem, w poczuciu ogromnej straty, przy-
jęliśmy wiadomość o odejściu Macieja Musy Konopackiego. 

Przed dekadą (2010) hołd Maciejowi pięknie oddał Jego 
współplemiennik i współwyznawca, tatarski poeta Musa 
Czachorowski, w wierszu Jemu dedykowanym:

…coraz częściej z Panem Bogiem rozmawia 
o ponadwiecznych duszy uniesieniach 
czasem wtrąca jakieś słowa litewskie 
albo z białoruska zaciągać zaczyna 
Bóg zaś odpowiada Mu po tutejszemu 
Muso Tatarzynie szczerosłowiański 
miłuję cię… 
Idzie więc spragniony tego światła 
jak prorok samotny 
niewinny niczym dziecko

Dzisiaj, po stracie Macieja, słowa te odczytujemy wręcz 
jako profetyczne. Wierzymy, że Maciej wyszedł z mroku 
ziemskiego do światła rajskiego, że rozmawia z Panem Bo-
giem, a Bóg zapewnia Musę, Tatarzyna szczerosłowiańskie-
go, że Go miłuje. Na tę miłość Musa zasłużył swoim życiem. 

Łączymy się w bólu i smutku ze wszystkimi, dla których 
Maciej był bliski, którzy Go znali, cenili i szanowali. Którzy 
wiele zawdzięczają Jego wiedzy, pasji badawczej, życzliwo-
ści dla ludzi i otwartości na problemy innych. 

Szczególne wyrazy solidarności w smutku i żałobie kieru-
jemy do całej Społeczności Tatarskiej w Polsce. 

W imieniu kitabistów – badaczy piśmiennictwa Tatarów- 
muzułmanów

Joanna Kulwicka-Kamińska 
Czesław Łapicz 
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Aleksander Miśkiewicz

O PRZYJACIELU WSPOMNIENIE…
Rzecz będzie tu o Macieju Konopackim. Był czas, że znano 
go w każdej tatarskiej rodzinie. Urodzony w Wilnie, po woj-
nie z rodzicami i siostrą mieszkał jakiś czas w Bydgoszczy. 
Tam odszedł na wieczność jego ojciec, płk Hassan Konopac-
ki, uczestnik wojny rosyjsko-japońskiej w latach 1904–1905, 
ofi cer w pułkach artylerii wojsk rosyjskich. Kiedy podczas 
wojny z Rosją bolszewicką wojska polskie w roku 1919 zajęły 
Mińsk, został dowódcą jednostki białoruskiej, walczącej po 
stronie polskiej.

Po opuszczeniu miasta nad Brdą, Maciej razem z mamą 
Heleną i siostrą Tamarą zamieszkał w Sopocie. W swoich 
zainteresowaniach dziejami rodzimej tatarszczyzny, a także 
kulturą białoruską, dwukrotnie przenosił się z Sopotu do Bia-
łegostoku, za drugim razem również do Sokółki. Jako absol-
went fi lologii słowiańskiej na Uniwersytecie Warszawskim 
pracował w Białymstoku w miejscowej Rozgłośni Polskiego 
Radia, potem w białoruskiej „Niwie”. W Białymstoku zaczął 
też pisać publikacje na tematy polskich Tatarów: do tamtej-
szej „Gazety Białostockiej” (dziś „Gazeta Współczesna”), do 
„Kontrastów”, a poza Podlasiem do „Literatury Ludowej”, 
„Przeglądu Orientalistycznego”, „Przekroju”, „Chłopskiej 
Drogi”, „IMT Światowida” i do wielu innych, głównie ilustro-
wanych pism w kraju. Początkowo niedoceniany za tę twór-
czość przez swoją społeczność, choć w swoich artykułach 
ukazywał wszelkie dobre jej cechy, w tym przedstawiając 
sylwetki tych Tatarów, którzy w przeszłości walczyli w obro-
nie Polski lub przystępowali do powstań narodowych w XIX 
stuleciu.

W Gdańsku po opuszczeniu Białegostoku pracował 
w węźle Stoczni Gdańskiej oraz pisywał artykuły do zakłado-
wej gazety, oczywiście na tematy stoczniowe, jakże całkiem 
nowe dla niego.

Po ponownym powrocie na Pod-
lasie na miejsce zamieszkania wy-
brał Sokółkę, pracując tam w Sokól-
skim Ośrodku Kultury. Był współza-
łożycielem miejscowego Muzeum 
Regionalnego, w tym głównie dzia-
łu tatarskiego. Wspomagała Macie-
ja przy jego wysiłkach sokółczanka 
Celina Łuckiewicz, historyk sztuki, 
której to muzeum zawdzięcza dział 
etnografi czny powiatu sokólskiego. 
I oto w tym czasie, a było to wiosną 
1976 roku, dwie osoby – ówczesna 
dyrektor Sokólskiego Ośrodka Kul-
tury, Walentyna Siniakowicz, i Ma-
ciej Konopacki – wpadły wspólnie 
na jeden ciekawy pomysł: rozsławić 
Tatarów w Polsce, przypomnieć 
ich dzieje, jakże mocno związane 
z dawnymi Kresami, a także z Pod-
lasiem. Tak rozpoczęły się „Orienty 
Sokólskie”, impreza w cyklu trzylet-
nim, zaczynająca się zawsze sesją 
naukową, na którą ze wszystkich 
ośrodków akademickich w kraju 
przybywali orientaliści, historycy, 

etnografowie, językoznawcy i poloniści. Nikt się nie spo-
dziewał, że dzieje polskich Tatarów wywołają takie zainte-
resowanie. Na „Orienty Sokólskie”, obok naukowców, przy-
bywało bowiem wiele osób, nie tylko Tatarów, ale posiada-
jących przodków tatarskich i turystów pragnących poznać 
nieznany zakątek kraju. Drugiego dnia imprezy organizowa-
no wyjazdy w teren, do wsi Bohoniki i Kruszyniany, na tzw. 
Szlak Tatarski. „Orienty Sokólskie” były kontynuowane za 
dyrekcji Sokólskiego Ośrodka Kultury Elżbiety Ceglarskiej 
oraz po niej Krystyny Andrzejewskiej.

Po opuszczeniu Sokółki, którą bardzo Maciej polubił, 
wrócił na Wybrzeże, podejmując pracę w Domu Seniora 
w Gdyni-Witominie, prowadząc m.in. Uniwersytet III Wieku.

Z Maciejem poznałem się nie na Podlasiu, ale daleko na 
zachodzie, w Szczecinie. Było to wiosną 1964 roku, dla mnie 
zawsze pamiętną, gdyż zdałem wówczas maturę. Maciej 
przebywał w sanatorium w Kołobrzegu i przybył do Szcze-
cina na zaproszenie tamtejszych rodzin tatarskich. Wszyscy 
wiedzieli, że jest dziennikarzem i w odróżnieniu od wielu 
Tatarów w Białymstoku chwalili jego artykuły. Spotkanie 
odbyło się w mieszkaniu rodziny Lebiedziów i zgromadzi-
ło większość mieszkańców miasta z rodowodem tatarskim. 
Maciej jakby stremowany, gdyż inny obszar kraju i słucha-
cze, których większość widział po raz pierwszy w życiu. Na 
mnie, maturzyście, uczynił dobre wrażenie, imponowała mi 
jego wszechstronna wiedza z dziejów Tatarów. Jako marzą-
cy o zawodzie historyka, chłonąłem jego prelekcję. Mało 
z nim zamieniłem w czasie tego spotkania słów, gdyż stale 
zadawano mu pytania, chcąc poznać prawdę o dziejach wła-
snej społeczności. Odpowiadał na nie spokojnie, z lubianą 
przez niego refl eksją. Można było powiedzieć, że mocno 
podbudował obecnych odnośnie swego pochodzenia.

Autor z Maciejem Konopackim w Wilnie przed Bramą Uniwersytetu, sierpień 2003 r.
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Jeszcze tego samego roku, odwiedzając krewnych 
w Białymstoku, kilkakrotnie spotkałem się z Maciejem. 
Uskarżał się, że jest nierozumiany przez wielu rodaków, 
że mają mu za złe samo poruszanie tego tematu, niektó-
rzy nawet wskazywali, że interesuje się nim Służba Bez-
pieczeństwa i jego artykuły trafi ają na biurko ambasadora 
sowieckiego w Warszawie. Sam w to nie wierzył, lecz nie-
pokój pozostawał w sercu. Stąd na pewno była jego decy-
zja o pierwszym opuszczeniu Białegostoku. Długo z nim 
rozmawiałem, chodząc alejami parku, jeździliśmy też do 
Sokółki i Bohonik. 

Później zaczęła się dłuższa korespondencja. Popierał 
moje plany podjęcia studiów historycznych. Spotykaliśmy 
się także w Gdańsku, pijąc kawę w jednym z lokali nad Mo-
tławą, bądź spacerowaliśmy po molo w Sopocie, dochodząc 
do jego końca i patrząc w daleki morski horyzont. Tęsknił 
za Wilnem, mówił, że co jakiś czas miewał sen, w którym 
powracał do swego rodzinnego Miasta, że chodził we śnie 
po ulicy Mickiewicza, Ostrobramskiej i Lwowskiej, gdzie 
mieszkał.

Później czas moich studiów historycznych na Uniwersy-
tecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oddalił nas od sie-
bie, choć nie było całkowitego zerwania przyjaźni. Pisał do 
mnie listy, głównie interesując się moimi postępami w na-
uce. Cieszył się, kiedy ukończyłem studia.

Znów spotkaliśmy się na Podlasiu. Przyjechałem na I Orient 
Sokólski, który odbywał się 26–27 czerwca 1976 roku. Przy-
byli na imprezę Tatarzy nie dowierzali, że spotka się ona 
z dużym zainteresowaniem, co jednak stało się prawdą. 
Do kolejnych podchodzili już bez sceptycyzmu, A przecież 
było tak, że Najwyższe Kolegium Muzułmańskiego Związku 
Religijnego, wówczas w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
domagało się od Macieja, aby przed publikacją wszystkie 
swoje artykuły przekazywał im do ocenzurowania. Maciej 
nigdy na to się nie zgadzał. Zaprzestano tego, gdy w róż-
nych czasopismach w kraju zaczęły się ukazywać artykuły 
o polskich Tatarach innych autorów. 

 A i z cenzurą państwową Maciej 
miał często do czynienia. Bywało, 
że bez podania przyczyny skraca-
no jego publikacje lub zdejmowano 
z łam czasopism, niekiedy też było 
tak z jego audycjami radiowymi czy 
telewizyjnymi.

W latach siedemdziesiątych XX 
wieku, kiedy trochę zelżała cenzu-
ra, Maciej podróżował po Polsce, 
zapraszany na prelekcje w Klubach 
Prasy i Książki, Domach Kultury lub 
stowarzyszeniach społeczno-kultu-
ralnych. Oprowadzał też wycieczki 
po Szlaku Tatarskim. Zapamiętał 
na zawsze grupę działaczy społecz-
nych z Czechosłowacji oraz aktorów 
z Teatru Lalki i Aktora z Poznania. 
Na tych drugich Szlak Tatarski 
uczynił mocne wrażenie.

Nie było roku, abym nie spotkał 
się z Maciejem na jakimś z nim spo-
tkaniu. Tak było w Muzeum Okręgo-
wym (dziś Lubuskim) w Gorzowie 
Wlkp., w Archiwum Państwowym 
w Szczecinie, a także w Liceum 
Ogólnokształcącym w leżących nie-

opodal Szczecina Policach. Spotkanie z młodzieżą licealną 
zorganizowała wychowawczyni tej szkoły, jednocześnie dy-
rektor tamtejszej Biblioteki Powiatowej, Teresa Rutkowska, 
posiadająca rodowód tatarski.

Młodzież, dla której po wykładzie Macieja Tatarzy prze-
stali być bajką z tysiąca i jednej nocy czy groźnymi najeźdź-
cami, zadawała mu liczne pytania, aby choć odrobinę po-
znać ich dzieje.

Spotykałem się z Maciejem także w jego małym miesz-
kaniu w Gdańsku-Oliwie. Często towarzyszył nam nieżyjący 
dziś Stefan Muchla, wilnianin, pracownik gdańskiego Od-
działu PZU. Długo wiedliśmy dyskusje o naszej tożsamości 
tatarskiej – kim jesteśmy naprawdę.

W roku 2003 odbyłem z Maciejem podróż do Wilna i Ja-
szun. Maciej do tego czasu zdążył być w Wilnie już dwa razy, 
co mogło nastąpić po transformacji ustrojowej w Polsce w  
roku 1989. Do Jaszun przyjechaliśmy na zaproszenie tamtej-
szego Artystycznego Zespołu Polskiego „Panie znad Mere-
czanki” (rzeka, która płynie przez Jaszuny). Przyjęto nas bar-
dzo serdecznie w miejscowym Domu Polskim, siedzibie tego 
zespołu, który wcześniej występował w Białymstoku na tam-
tejszych „Kaziukach”. W zespole byli także panowie w ka-
peli, wcześniej również w chórze, ale jak powiedziała nam 
nasza przewodniczka, Helena Ruzgienė, członkini zespołu, 
ich zazdrosne żony zakazały im występów. Czas w Jaszunach 
płynął nam bardzo szybko. Później było Wilno, ale po drodze 
jeszcze wieś Sorok Tatary (wybaczą mi czytelnicy, że nie wy-
mieniam jej obecnej nazwy litewskiej). W Wilnie jak zawsze 
spacer Starówką, od Ostrobramskiej do Rossy, a jeszcze da-
lej do Lwowskiej, kiedy to Maciej popatrzył po raz ostatni 
na swój dom. W jednej z kawiarni spotkaliśmy się z Lilianną 
Narkowicz, dziennikarką polskiej prasy na Litwie. Tematów 
rozmów było wiele. Pamiętam, że Lilianna, zamawiając kawę 
i słodycze, mówiła do kelnerki po litewsku, a ona odpowiada-
ła jej po rosyjsku. Oczywiście fundatorami byliśmy my. Ma-
ciej miał nadzieję, że do Wilna przyjedzie jeszcze kilka razy, 
ale niestety ten pobyt był dla niego ostatnim.

Maciej Konopacki przemawia podczas uroczystości otwarcia wystawy „Tatarzy polscy. Historia i Kultura 
Tatarów w Polsce” w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, 18.12.2008 r. Z prawej ówczesna dyrektor 

Zamku Wioleta Anders, w głębi Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk”. 
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Maciej w swych podróżach po kraju miał ostatni występ 
w pełnej gali 18 grudnia 2008 roku, gdy na zaproszenie dy-
rekcji Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie przybył na 
uroczystość otwarcia wystawy „Tatarzy polscy. Historia 
i kultura Tatarów w Polsce”. Jej twórcą był Dział Wystaw 
Artystycznych Zamku, którym kierowała Barbara Igielska, 
obecna dyrektor Zamku Książąt Pomorskich.

Czas kończyć wspomnienia, rozpisałem się, chociaż to 
nie wszystko, co można było napisać o Macieju.

Było gorące lato 2015 roku, siedzieliśmy z Maciejem na 
balkonie kawiarni „Astoria” w Białymstoku, popijając lemo-
niadę i jedząc lody, których był wielkim smakoszem. Była 
razem z nami Karolina Radłowska i nasz przyjaciel od wielu 
lat, Janusz Kamocki, etnolog krakowski, badacz kultur lu-

dowych wielu narodów na wszystkich kontynentach. Tata-
rzy interesowali go od dawna. Karolina prowadziła z nami 
rozmowę o Tatarach, przygotowując, jako etnolog, pracę 
doktorską, w której pragnęła odpowiedzieć na pytanie o na-
szym rodzimym etnosie. Długo wówczas rozmawialiśmy. 
Maciej tamtego roku był po raz ostatni w Białymstoku. Już 
jako pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej w Sopocie 
otrzymał książkę Karoliny Tatarzy polscy. Ciągłość i zmia-
na, wydaną w roku 2017. Nie wiem, jakie zrobiła na nim 
wrażenie. Jedno, co mogę o niej powiedzieć, że zdołała od-
powiedzieć w niej – kim są polscy Tatarzy. A jakże długo 
z Maciejem szukaliśmy na to odpowiedzi.

Aleksander Miśkiewicz 
(Fot. z archiwum Autora) 

Halina Szahidewicz

ODESZŁA OD NAS...
28 stycznia 2021 roku odeszła od nas Maria Irena Aleksan-
drowicz-Bukin, często nazywana Marylą. Była córką Almiry 
i Ryszarda, urodzoną 11 lipca 1951 roku w Białymstoku, dok-
torem nauk medycznych. Należała do Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej MZR w Białymstoku, przez kilka lat wchodziła 
w skład zarządu Gminy. Była również członkiem Związku 
Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Czynnie uczestniczyła 
w życiu obu organizacji. Współpracowała z redakcją „Pamię-
ci i Trwania”’. Jestem Jej wdzięczna za pomoc w opiece nad 
członkami Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego 

„Buńczuk”, szczególnie podczas występów na wyjazdach. 
Pochowana została na mizarze w Kruszynianach.

Z serdecznymi wyrazami współczucia Rodzinie 
Halina Szahidewicz 

Kolejna niespodziewana, smutna wiadomość... Żegnam Cię, 
Mario, za mało tego wszystkiego było, zbyt rzadko rozma-
wialiśmy, zbyt rzadko się widywaliśmy... Niech Wszechmo-
gący otworzy przed Tobą wrota Raju.

Łączę się w smutku i żalu z Najbliższymi
Musa Czachorowski 

  

Już niebawem, w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 
2021 roku, prowadzony będzie Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań (Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań 2021, Narodowy Spis Powszechny 2021, NSP 
2021). 

Działania odbędą się elektronicznie, jak podano w usta-
wie metodą „samospisu internetowego, przeprowadzanego 
za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stro-
nie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego”, ale nie 
wyklucza się przeprowadzenia przez rachmistrza spisowego 
„wywiadu bezpośredniego […] i wywiadu telefonicznego”. 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021

Wśród informacji, które trzeba będzie podać do spisu, 
znajdują się: narodowość – przynależność narodowa lub 
etniczna, język, którym posługują się osoby w kontak-
tach domowych, wyznanie – przynależność do wyznania 
religijnego. Wynika z tego, że niebawem będziemy mogli 
się przekonać, jakie zmiany zaszły w naszej społeczności ta-
tarsko-muzułmańskiej w porównaniu ze spisem 2011. 

Przypomnijmy, że uczestnictwo w spisie jest obowiązko-
we.

Redakcja 
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Dzięki staraniom Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej Toma-
sza Miśkiewicza, przewodniczącego Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego MZR w RP, w roku 2020 zrealizowany zo-
stał najważniejszy projekt – remont i przebudowa Domu 
Kultury Muzułmańskiej w Białymstoku. Oprócz tego prowa-
dzone były prace związane z bieżącą dokumentacją i reno-
wacją miejsc kultu – budynków i cmentarzy. 

Pisząc o remoncie białostockiego Domu Kultury Muzuł-
mańskiej warto powrócić do jego historii, sięgającej lat trzy-
dziestych XX wieku. Położony przy ul. Grzybowej 42 dom 
mieszkalny został przekształcony w latach powojennych 
w osiedlową bibliotekę. Po roku 1981, dzięki działaniom lo-
kalnej społeczności tatarskiej, głównie Adama Miśkiewicza, 
imama Aleksandra Chaleckiego oraz Haliny Szahidewicz, 
spółdzielnia mieszkaniowa „Zachęta” nieodpłatnie użyczyła 
budynek na cele kultu religijnego i edukacyjno-kulturalne. 
Domem Kultury Muzułmańskiej zarządzała Muzułmańska 
Gmina Wyznaniowa MZR w Białymstoku. Posługę religijną 
sprawowali w nim imam Aleksander Chalecki, imam Ste-
fan Mustafa Jasiński, mufti i imam Tomasz Miśkiewicz oraz 
imam Mirzogolib Radzhabaliev. W budynku odbywała się 
nauka religii muzułmańskiej dla dzieci i młodzieży, modli-
twy piątkowe i ramadanowe, zebrania członków Muzułmań-
skiej Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku oraz spotka-
nia miejscowej społeczności tatarskiej. Na przestrzeni lat 
Dom Kultury Muzułmańskiej odwiedzili m.in.: mufti Libanu, 
mufti Litwy, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, 
zastępcy prezydenta Białegostoku, wojewodowie woje-
wództwa podlaskiego, dyplomaci, przedstawiciele organi-
zacji i stowarzyszeń muzułmańskich, delegacje zagraniczne 
z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 
Turcji, Stanów Zjednoczonych i Chin. 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz
Szymon Grzegorczyk

PROJEKTY REMONTOWE 2020
Od roku 2005 na poddaszu działa sekretariat Najwyższe-

go Kolegium Muzułmańskiego Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w RP oraz kancelaria Muftiego Rzeczypospolitej 
Polskiej Tomasza Miśkiewicza. W roku 2006 budynek wraz 
z działkami stał się majątkiem miasta Białystok. Wówczas 
celem działań stało się uregulowanie sytuacji prawnej przy-
należnych do nieruchomości działek oraz założenie ksiąg 
wieczystych. Po dokonaniu formalności prawnych w roku 
2008 miasto Białystok użyczyło nieodpłatnie budynek na 
cele sakralne i kulturalne. Następnie rozpoczęły się rozmo-
wy i czynności formalne, mające na celu nabycie całej nie-
ruchomości przez MZR w RP. W budynku prowadzone były 
drobne remonty i naprawy, dopiero w roku 2008 nastąpił 
generalny remont wnętrz wraz z poddaszem administracyj-
nym. Było to możliwe dzięki darczyńcom i przedsiębiorcom 
ze społeczności tatarskiej, wsparciu ambasad Kuwejtu, In-
donezji i Malezji, ministerstwu spraw wewnętrznych i admi-
nistracji. W roku 2012 powstał projekt rozbudowy i moderni-
zacji, jednak nie udało się go wówczas zrealizować. W roku 
2015 wnętrze zostało ponownie wyremontowane i urządzo-
ne w nowym stylu, wraz z wyposażeniem sal modlitewnych, 
kuchni, montażem szaf bibliotecznych, na nowo również 
zaaranżowano biuro muftiego. 

Po ponad dziesięciu latach starań i negocjacji, prowadzo-
nych analizach prawnych i zaangażowaniu ze strony muftie-
go Tomasza Miśkiewicza, 31 maja 2017 roku, po podpisaniu 
aktu notarialnego, budynek Domu Kultury Muzułmańskiej 
wraz z działką przy ul. Piastowskiej 13 F w Białymstoku stał 
się własnością Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rze-
czypospolitej Polskiej. Podczas podpisania aktu notarialne-
go miasto Białystok reprezentował wiceprezydent Zbigniew 
Nikitorowicz, a MZR w RP mufti Tomasz Miśkiewicz.

Po wielomiesięcznych staraniach, 
w roku 2019 Najwyższe Kolegium 
Muzułmańskie MZR w RP uzyskało 
wszystkie pozwolenia na renowację 
i przebudowę budynku. W marcu 
2020 roku rozpoczęła się długo wy-
czekiwana realizacja projektu. Bu-
dynek do końca listopada 2020 roku 
przeszedł kompleksowy remont ze-
wnętrzny i wewnętrzny. 

Zakres wykonanych prac jest impo-
nujący: od wykonania przyłącza wo-
dociągowego, kanalizacyjnego i ga-
zowego, wymianę pieca olejowego 
na ogrzewanie gazowe, wymianę 
dachu, wzmocnienie fundamentów, 
ocieplenie budynku, wstawienie okien 
połaciowych, wykonanie piwnicy, 
rozbudowanie ganku, wybudowanie 
oranżerii i zadaszenia dookoła bu-
dynku, wykonanie niszy ablucyjnej 
w ścianie elewacji, aż po jeden z naj-
ważniejszych elementów – wybudo-
wanie minaretu zakończonego iglicą 
wykonaną w Turcji. 

Drewniany domek przy Piastowskiej zaczął się zmieniać… Fot. Szymon Grzegorczyk.
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Na miejscu starego, drewnianego podestu wybudowano 
przeszkloną oranżerię, która będzie ogrzewana promien-
nikami podczerwonymi. Wnętrze powiększyło się o przed-
sionek, w korytarzu i kuchni położone zostały nowe płytki 
w stylu marokańskim, przemalowano sufi ty i ściany, wsta-
wiono nowe drzwi główne oraz prowadzące do oranżerii, za-
montowano drzwi w sali damskiej prowadzące do oranżerii. 
W salach modlitewnych wykonano nową posadzkę z ogrze-
waniem podłogowym, przemalowano ściany. Na specjalne 
zamówienie muftiego Tomasza Miśkiewicza wszystkie ścia-
ny do wysokość parapetów oraz ścianę główną z mihrabem 
wyłożono zdobnymi kafl ami pochodzącymi z wytwórni pły-
tek z Kütahya w Turcji. Na kafl ach umieszczone są wersety 
ze Świętej Księgi, Koranu. Cały bu-
dynek jest klimatyzowany. 

Nowy wygląd zyskał również 
kompleksowo zagospodarowany te-
ren wokół budynku. Wykonano no-
we ogrodzenie wraz z montażem 
furtek i bram, alejki z kostki bru-
kowej, położono nowy trawnik ro-
lowany, nasadzono kwiaty, krzewy 
i drzewa oraz zautomatyzowano na-
wadnianie ogrodu. W ogrodzie znaj-
dzie się również fontanna i ławecz-
ki. Na potrzeby spotkań społecz-
ności tatarsko-muzułmańskiej wy-
budowano drewnianą altanę o po-
wierzchni około pięćdziesięciu m2. 
Na działce znajdują się też dwa ma-
gazyny: techniczny i przeznaczony 
na publikacje MZR w RP. Całość nie-
ruchomości zyskała nowe oświetle-
nie, system alarmowy i monitoring. 

Architektem projektu jest Beata 
Grzegorczyk-Andrejczuk, współpra-
cująca z Muzułmańskim Związkiem 
Religijnym od 2012 roku. Środki na 
inwestycję zostały uzyskane dzięki 
staraniom Muftiego Rzeczypospo-
litej Polskiej Tomasza Miśkiewicza, 
przewodniczącego Najwyższego Ko-
legium Muzułmańskiego MZR w RP.

Warto wspomnieć również o po-
zostałych projektach realizowa-
nych w roku 2020, które odbyły 
się w trudnych pandemicznych wa-
runkach, z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności. Sporo działań 
dotyczyło jakże ważnych dla wspól-
noty muzułmańskiej miejsc – cmen-
tarzy. 

I tak na początku lipca 2020 roku 
odbyło się porządkowanie terenu 
tatarskiego cmentarza w Zastawku, 
polegające na usunięciu samosie-
jek, skoszeniu trawy, oczyszczeniu 
terenu cmentarza ze starych gałęzi. 
Prace zostały opłacone ze środków 
Najwyższego Kolegium Muzuł-
mańskiego MZR w RP. Ponadto 19 
listopada 2020 roku w Zastawku 
odbyło się spotkanie gwarancyjne 
i sprawdzenie stanu ogrodzenia wy-

konanego jesienią 2018 roku. Od sierpnia do października 
2020 roku na mizarze w Bohonikach Fundacja Dziedzictwa 
Kulturowego przeprowadziła konserwację i restaurację za-
bytkowych nagrobków. Działanie było możliwe dzięki fun-
duszom z ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego. 
Prace polegały na podniesieniu nagrobków, oczyszczeniu 
ich, postawieniu na kamiennej podstawie i uzupełnieniu 
ubytków oraz połączeniu spękanych fragmentów nagrob-
ka w jedną całość. Projekt objął czterdzieści siedem na-
grobków. Fundacja współpracuje z MZR w RP od wielu 
miesięcy. 

Architekt Szymon Grzegorczyk przeprowadził inwen-
taryzacje kwater na Muzułmańskim Cmentarzu Tatarskim 

… z każdym tygodniem zyskiwał nowe oblicze… Fot. Szymon Grzegorczyk. 

… aż wreszcie objawił się w pełnej krasie! Fot. Barbara Pawlic-Miśkiewicz.
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w Warszawie przy ul. Tatarskiej 8 i Muzułmańskim Cmen-
tarzu Kaukaskim przy Młynarskiej 60. We wrześniu wyko-
nał natomiast spis nagrobków na kwaterach muzułmań-
skich cmentarza Garnizonowego i cmentarza Srebrzysko 
w Gdańsku. Prace te pozwolą stworzyć mapy cmentarzy 
z naniesionymi kwaterami i nagrobkami. W trakcie jesiennej 
wizyty w Gdańsku odbyło się również spotkanie gwarancyj-
ne w meczecie, pod względem technicznym zostały spraw-
dzone wszystkie urządzenia oraz prace wykonane w czasie 
remontu prowadzonego w 2018 i 2019 roku. 

Mufti Tomasz Miśkiewicz dba szczególnie o Muzułmań-
ski Cmentarz Tatarski w Warszawie przy ul. Tatarskiej 8. Od 
lipca do listopada 2020 roku trwały tam prace remontowe 
prowadzone wewnątrz budynku: przemalowanie pomiesz-
czeń, nowa aranżacja sali modlitewnej, przebudowa toale-
ty i miejsce do ablucji. Na specjalne zamówienie muftiego 
wszystkie ściany do wysokości parapetów wraz ze ścianą 
główną i mihrabem wyłożono ozdobnymi kafl ami z wy-

twórni płytek z Kütahya w Turcji, ponadto zamontowano 
odnowiony minbar przewieziony z gdańskiego meczetu. 
Kolejnym działaniem związanym z tym miejscem jest gro-
madzenie dokumentacji potrzebnej do wykonania przyłącza 
kanalizacyjnego w budynku na terenie warszawskiego mi-
zaru. Planowany termin wykonania przyłącza to pierwsza 
połowa 2021 r.

Misją Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR 
w RP jest dbanie nie tylko o obecne miejsca kultu religij-
nego, ale także o miejsca pamięci tatarskiego trwania na 
polskiej ziemi. Wszelkie prowadzone prace mają służyć 
społeczności tatarsko-muzułmańskiej w Polsce. Gorąco wie-
rzymy, że wyremontowane obiekty będą cieszyć członków 
społeczności w czasie wspólnych modlitw i spotkań. Oby 
jak najszybciej było to możliwe.

Barbara Pawlic-Miśkiewicz  
Szymon Grzegorczyk 

Barbara Pawlic-Miśkiewicz

PUBLIKACJE 2020
Początek każdego roku to czas na pod-
sumowanie wcześniejszych działań i sta-
ranne planowanie kolejnych. Spojrzenie 
na rok 2020 w kontekście prac działu wy-
dawniczego NKM MZR w RP rodzi dwa 
uczucia: radość i swoisty smutek. Radość, 
gdyż prace redakcyjne i opracowywanie 
nowych pozycji przebiegały bez więk-
szych problemów, autorzy i redaktorzy 
pozostawali w stałym kontakcie, a praca 
zdalna i wcześniej wypracowany model 
komunikacji sprawdziły się w epidemicz-
nej rzeczywistości. A smutek, gdyż to, co 
zwykle stanowi istotę podejmowanych 
działań – spotkania autorskie z udziałem 
czytelników, prezentacje podczas targów 
książki czy spotkań okolicznościowych – 
zostało zawieszone.

Niemniej dzięki staraniom Muftiego 
Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Miś-
kiewicza, przewodniczącego NKM MZR 
w RP, Rozalii Bogdanowicz, Barbary 
Pawlic-Miśkiewicz, Dagmary Sulkiewicz, 
Musy Czachorowskiego i Mirzogoliba Ra-
dzhabalieva wydanych zostało trzynaście 
pozycji! Dwie linie wydawnicze, etniczna 
i religijna, są stale rozwijane i wzbogaca-
ne o nowe tytuły. Wszystkie pozycje były 
promowane na stronie internetowej MZR, 
a także umieszczane są w zasobach on-
-line dwóch Bibliotek: Tatarskiej i Muzuł-
mańskiej. 

Profesjonalizm i starania zespołu, aby przekazywać czy-
telnikom materiały na najlepszym poziomie merytorycznym, 
językowym i grafi cznym, zostały dostrzeżone przez kilka 
instytucji, które przekazały środki fi nansowe na przygoto-

Najnowsza publikacja Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP: 
Muhiry. Tatarskie obrazy religijne.

wanie i druk kolejnych unikatowych tytułów. I tak minister 
spraw wewnętrznych i administracji wsparł cztery projekty, 
turecka instytucja TIKA (Turkish Cooperation and Coordi-
nation Agency, Turecka Agencja Współpracy i Koordynacji) 
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przekazała środki na przygotowanie dwóch książek w latach 
2020–2021, dzięki współpracy z wydawnictwem Erkam ze 
Stambułu ukazały się trzy pozycje, a czwarta jest w opra-
cowaniu. Ponadto jedną książkę sfi nansowało ministerstwo 
do spraw religii Republiki Turcji, Diyanet. A współdziałanie 
z turecką organizacją IGMG, Islamische Gemeinschaft Milli 
Görüş, z Niemiec zaowocowało serią kolorowanek dla dzie-
ci, wspierających naukę alfabetu arabskiego i modlitw co-
dziennych. 

Dotacje przyznane przez ministra spraw wewnętrznych 
i administracji pozwoliły wydać dwa czasopisma i cztery 
książki. W roku 2020 ukazały się kolejne numery „Przeglądu 
Tatarskiego” – tym samym za nami dwanaście lat pracy i już 
cieszymy się na kolejny rok utrwalania historii i dokumento-
wania życia wspólnoty. Siódmy tom drugiej serii „Rocznika 
Tatarów Polskich” został przygotowany zgodnie ze sztuką 
redagowania czasopism naukowych punktowanych. Kolejna 
pozycja to książka Julii Krajcarz pt. Tatarskie ślady w polskim 
krajobrazie. Legendy i miejsca. Autorka przedstawia różno-
rodne tatarskie wątki m.in. w nazwach miejscowości i ulic, 
herbach miast oraz rozmaitych legendach i opowieściach. 
Główną część tworzy jednak leksykon kilkuset miejscowo-
ści, rozrzuconych po całym kraju, które w jakiś sposób – 
historycznie lub pojęciowo – łączą się z zazwyczaj dawną 
obecnością Tatarów w Polsce. Jej śladami są liczne kurhany 
i kopce zwane tatarskimi, tatarskie kapliczki, tatarskie krzy-
że itp. elementy od setek lat wpisane w polskie otoczenie. 

Następna pozycja to Tatarskie losy. Akta z sowieckich ar-
chiwów. Tłumaczeniem materiałów i opracowaniem zajął się 
Daniel St. Czachorowski. Zebrane są w niej materiały śled-
cze, protokoły przesłuchań i zeznania wybitnych przedsta-
wicieli polskiej społeczności tatarskiej okresu przedwojen-
nego: Konstantego i Aleksandra Achmatowiczów, Olgierda 
Kryczyńskiego i Alego Ismaila Woronowicza. Sowieckie służ-
by bezpieczeństwa starały się unicestwić polskich Tatarów 
za ich patriotyczną postawę oraz walkę przeciwko bolszewi-
kom na Krymie i podczas wojny 1919–1921. Po raz pierwszy 
mamy możliwość zapoznania się z tym w jednej książce. 

Trzecia publikacja to album pt. Tatarskim okiem z wybo-
rem zdjęć autorstwa Krzysztofa Edema Mucharskiego, pol-
skiego Tatara, pasjonata fotografi i. Zdjęcia stanowią cenny 
dokument, w kadrze zatrzymane są wspólne rodzinne chwi-
le, spotkania świąteczne, modlitwy, podlaski krajobraz na 
przestrzeni dwudziestu kilku ostatnich lat. Kolejną pozycją 
jest album opracowany przez Barbarę Pawlic-Miśkiewicz pt. 

Muhiry. Tatarskie obrazy religijne. Najważniejszą część al-
bumu stanowi prezentacja pięćdziesięciu czterech muhirów, 
podzielonych według kategorii: Bohoniki, Kruszyniany, Bia-
łystok, Suchowola, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Pod-
laskie Muzeum Kultury Ludowej, Muzeum Ziemi Sokólskiej, 
zbiory prywatne. Swoisty katalog poprzedza rozdział opo-
wiadający o genezie, treści, typach, technikach twórczych 
i wykonawcach tych wyjątkowych obrazów religijnych.

Dzięki współpracy z wydawnictwem ERKAM ze Stam-
bułu ukazały się trzy pozycje. Zasady dobrego wychowania 
w przekładzie Rozalii Bogdanowicz służą młodszym czy-
telnikom i w przystępny sposób tłumaczą reguły dobrego 
zachowania. Pięćdziesiąt dwa piątkowe kazania na każdy 
tydzień roku w przekładzie Rozalii Bogdanowicz to zbiór 
chutb przeznaczonych dla imamów przygotowujących się 
do modlitw piątkowych, ale także źródło wiedzy o islamie 
dla wszystkich muzułmanów, którzy z różnych powodów nie 
mogą dotrzeć do meczetu na piątkowe nabożeństwo. Posłu-
chaj, jak wszystko z nami rozmawia w przekładzie Daniela 
St. Czachorowskiego, praca przeznaczona dla dzieci i mło-
dzieży, dostarcza odpowiedzi na te i wiele innych pytań, 
dotyczących sekretów ciał niebieskich, życia mieszkańców 
ziemi i samego człowieka. 

Kolejna publikacja religijna to Podstawy wiedzy muzuł-
mańskiej w przekładzie Rozalii Bogdanowicz. Podręcznik 
koncentrujący się na zagadnieniach: zasady wiary, oddanie 
czci, moralność oraz życiorys Proroka Muhammada (saał) 
został wydany dzięki współpracy z Diyanetem. 

Nowością, wzbogacającą półkę najmłodszych czytelni-
ków, jest komplet pięciu kolorowanek: trzy książeczki do 
nauki pisania liter Poznaję arabskie litery (trzy części: 3–4 
lata, 5–6 lat, 7 lat) oraz dwie książeczki do nauki dua, mo-
dlitw intencyjnych, Dua książeczka do kolorowania (zeszyt 
1 i 2). Przygotowanie publikacji było możliwe dzięki współ-
pracy z turecką organizacją Milli Görüş z Niemiec, która 
udostępniła książki wraz z oryginalną oprawą grafi czną i sfi -
nansowała druk.

Z głęboką wiarą, że w nowym 2021 roku uda się nam 
powrócić do spotkań i działań promocyjnych opartych na 
żywym, bezpośrednim kontakcie zespołu z gośćmi i uczest-
nikami, zachęcam do lektury wersji elektronicznych naszych 
książek lub zamawianie wydań papierowych, szczegóły 
w zakładce Wydawnictwo na stronie www.mzr.pl.

Tekst i fot. Barbara Pawlic-Miśkiewicz 

Aleksander Miśkiewicz

WYJAŚNIENIE

W „Przeglądzie Tatarskim” nr 3 z roku 1441/2020 znalazł się 
wykaz imamów przedwojennych i powojennych gmin mu-
zułmańskich w Polsce. Pragnę zabrać głos odnośnie trzech 
nazwisk. Otóż wymieniony tam Sulejman Milkamanowicz 
pełnił obowiązki imama w latach 1945–1953, kiedy to miesz-
kał w Szczecinku na Pomorzu Zachodnim. Zamieszkiwało 
tam kilka rodzin tatarskich, które przybyły jako tzw. repa-
trianci ze Słonima w byłym województwie nowogródzkim. 
W roku 1953 opuścił Szczecinek z najbliższą rodziną, prze-

nosząc się do Białegostoku, gdzie nie pełnił już obowiązków 
imama. Po wyjeździe Sulejmana Milkamanowicza posługami 
religijnymi zajmował się już sporadycznie Ibrahim Szczęsno-
wicz, z zawodu pracownik umysłowy powiatowego oddziału 
PZU w tym mieście, zmarły w roku 1976. Jest też w wykazie.

W wykazie tym znalazł się Ibrahim Miśkiewicz, mój Oj-
ciec, który nigdy nie był imamem. Przewodniczył na przeło-
mie lat 60. i 70. XX wieku gminie muzułmańskiej w Gorzo-
wie Wlkp. której siedzibą był wówczas Szczecin. Imamem 



15

PRZEGLĄD TATARSKI Nr 1/2021

w gminie gorzowskiej po śmierci imama Sulejmana Safare-
wicza w roku 1955 był Bekir Radkiewicz (w latach między-
wojennych XX w. muezin w gminie muzułmańskiej w Nowo-
gródku). Imam Sulejman Safarewicz mieszkał we Wrocławiu, 

natomiast imam Bekir Radkiewicz cały czas po opuszczeniu 
Nowogródka mieszkał wraz z rodziną na sławnych tamtego 
czasu Górkach Tatarskich w Gorzowie. 

Aleksander Miśkiewicz 

Aleksander Miśkiewicz

REFLEKSJE I WSPOMNIENIA

Znowu trochę o Gorzowie Wlkp. Kilka miesięcy temu szy-
kowaliśmy się do odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświę-
conej 75-leciu przybycia do miasta Tatarów z ziemi nowo-
gródzkiej. Znajdować się miała w Parku Miejskim w centrum 
miasta. Uroczystość tę planowano na drugą połowę wrze-
śnia 2020 roku, ale epidemia koronawirusa. Szkoda wielka, 
bo miało się z tej okazji spotkać wiele osób, wśród nich te, 
które jeszcze do niedawna mieszkały w Gorzowie Wlkp. 
oraz dzieci i wnukowie tatarskich osadników sprzed 75. laty. 
Kiedy do tego powrócimy? 

Pisząc o osadnictwie tatarskim w Gorzowie Wlkp., trud-
no nie cofnąć się pamięcią do lat, gdy owe „Górki Tatar-
skie” pełne były nowogrodzian z tatarskim rodowodem, do 
których dołączyły pojedyncze rodziny z innych miejscowo-
ści, m. in. ze Skidla. Z moich młodych lat pamiętam, że na 
Górkach dom przy domu należał do rodzin tatarskich. Było 
zawsze gościnnie, nie tylko podczas bajramów, zapraszano 
na kołduny, czy to w rosole, czy też jako drugie danie, lub 
na babkę kartofl aną. Na deser podawano do herbaty wła-
snej roboty makowiec lub sernik, z czasem częściej do kawy. 

Tatarzy w swej największej masie zamieszkiwali w Gorzo-
wie Wlkp. na przełomie lat 50. i 60. XX w. Niejedna rodzina 
przeniosła się z Górek Tatarskich do śródmieścia. Pierwsi 

zaczęli opuszczać miasto starsi, pociągając za sobą swoje 
dzieci i wnuków. Dawała się im mocno znać tęsknota do 
stron rodzinnych, a Podlasie bardzo im je przypominało. 
Wielu wszakże młodych, już urodzonych w Mieście nad 
Wartą, buntowało się przeciwko temu. Byli ambitni, nie po-
przestawali na szkołach zawodowych, przeważnie kończyli 
licea i technika, do nich dołączali ich rówieśnicy z Trzcianki. 
Ci, którym nie wystarczyło wykształcenie średnie, podejmo-
wali studia wyższe, najczęściej w Szczecinie lub Poznaniu. 

Po wielu młodych Tatarach, jak powiadali starsi, zaginął 
ślad: wyjechali za nauką i już nie wrócili. Dawali często o so-
bie znać, przyjeżdżając na bajramy do Białegostoku lub Bo-
honik czy Kruszynian, z czasem zaczęły pojawiać się już ich 
dzieci, a nawet wnukowie. Płynąca w ich żyłach częściowo 
już tatarska krew nie dawała im spokoju. I teraz ich moż-
na spotkać, kiedy przyjeżdżają na Podlasie w poszukiwaniu 
swoich korzeni. 

W grudniu 2020 roku minęło 40 lat od zapomnianego 
już spotkania Tatarów polskich w Gorzowie Wlkp. Nosiło 
ono nazwę „Chwila refl eksji nad przeszłością i dniem dzi-
siejszym”, a odbyło się 6 grudnia 1980 roku w sali komin-
kowej Muzeum Okręgowego, dziś Lubuskiego. Na pomysł 
tej imprezy wpadliśmy wspólnie, tj. Zofi a Nowakowska, 

ówczesna dyrektor wspomniane-
go muzeum, i piszący te słowa. 
Przewodniczyłem wówczas Mu-
zułmańskiej Gminie Wyznaniowej 
w Gorzowie, do której należały 
także rodziny tatarskie ze Szcze-
cina oraz Trzcianki, Słubic, Krosna 
Odrzańskiego i innych miejsco-
wości w województwie zielono-
górskim. Chodziło nam, aby „roz-
grzać ich iskrą nadziei”, że nie 
zostali zapomniani i że nadal są 
integralną częścią mieszkańców 
Gorzowa Wlkp. Niejedna rodzina 
była przygnębiona opuszczeniem 
ich przez krewnych i znajomych, 
którzy przenieśli się do Białego-
stoku. 

Spotkanie odbyło się przy licz-
nej frekwencji miejscowych Tata-
rów oraz przyjezdnych z okolic, 
a także ze Szczecina i Poznania. 
W trakcie wyświetlono fi lm „Kur-
ban Bajram”, było również wiele 
wspomnień z czasów osadnic-
twa w Gorzowie Wlkp. Uczczono 

Gorzowskie spotkanie 6.12.1980 r. Stoją od lewej: Zofi a Nowakowska (wicedyrektor muzeum), Maciej 
Konopacki, Teresa Rutkowska i Edward Azarowicz. Z tyłu Aleksander Miśkiewicz. 
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przy okazji, z racji przypadającej tamtego roku 150. rocznicy 
Powstania Listopadowego, Tatarów biorących udział w tym 
zrywie niepodległościowym narodu polskiego. Spotkanie 
prowadziłem wspólnie z Zofi ą Nowakowską i Maciejem Ko-
nopackim. 

Tego samego wieczoru, już w ścisłym gronie uczestników 
spotkania, zaproszeni zostaliśmy na kolację do Państwa 
Rozalii i Bronisława Aleksandrowiczów. Przy stole zasiedli 
wspomniany wyżej: Maciej Konopacki, Teresa Rutkowska, 
dyrektor Powiatowej Biblioteki w Policach koło Szczecina 
z rodowodem tatarskim, inż. Edward Azarewicz z Łodzi – 
także z rodowodem tatarskim, rodowity wilnianin, wete-
ran Armii Krajowej, Roman Sobolewski z Poznania, rodem 
z tatarskiej wsi Iwanowo w Nowogródzkiem, dziś Białoruś, 
przedstawiciel polskiej dyplomacji, pierwszy sekretarz Am-
basady PRL w Pekinie, Selim Kryczyński z Gorzowa, nauczy-

ciel, po roku 1989 dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Pedago-
gicznej w Gorzowie Wlkp., dr Aleksander Dubiński, przed-
stawiciel Karaimów polskich, orientalista, turkolog z Uni-
wersytetu Warszawskiego, autor tej publikacji i gospodarze. 

Rozmowy ciągnęły się długo w noc. Nad ranem wracali-
śmy do hotelu, padał drobny śnieg, było mroźnie. Nikt z nas 
nie przypuszczał, a był to okres niepokojów po strajkach 
na Wybrzeżu w sierpniu 1980 roku, że niedaleko, po dru-
giej stronie granicy z Niemiecką Republiką Demokratyczną, 
grzały się silniki pojazdów wojskowych stacjonujących tam 
wojsk sowieckich, aby wejść do Polski. Na szczęście do in-
wazji nie doszło.

Choć minęło 40 lat od tego spotkania, ciągle je pamię-
tam, a w tym serdeczną atmosferę kolacji u Aleksandrowi-
czów. 

Aleksander Miśkiewicz 
(Fot. z archiwum Autora) 

Siarhiej Miśkiewicz

TATARZY W DZIESIĘTNIKACH

Dawna muzułmańska parafi a w Daubuciszkach obejmowała 
znaczne terytorium, zrzeszając wiernych z Oszmiany, Lidy, 
Wilejki, Dzisnej oraz innych jeszcze okolicznych powiatów. 
Jej centrum stanowił drewniany meczet, wyjątkowy pod 
względem architektonicznym i jeden z najstarszych w Wiel-
kim Księstwie Litewskim. Tamtejszy imam, muezin i hodża 
nie mogli samodzielnie poradzić sobie z obsłużeniem znacz-
nej liczby wiernych. Dlatego na terenie parafi i, w najwięk-
szych osadach tatarskich, pojawiła się sieć własnych muezi-
nów, domów modlitwy i szkółek dla dzieci, podporządkowa-
nych centralnemu meczetowi w Daubuciszkach.

Najbardziej znaną z tych osad były Łostaje, gdzie w poło-
wie domu muezina znajdowała się sala modlitewna. Zacho-
wał się tam wciąż używany mizar, a także kilka starych, już 
nieczynnych. Osoby, odpowiedzialne za wykonywanie dzia-
łań religijnych na miejscu (nauczanie dzieci, pogrzeby, ślu-
by, azany itp.), zamieszkiwały również w Oszmianie (czyn-
ny mizar w Olkowiczach), Holszanach, Polanach (częściowo 
zachowany nieczynny mizar), Krewie, Dziesiętnikach i Zo-
fi nowie. W pierwszej połowie XX wieku Dziesiętniki, poło-
żone obecnie w powiecie wołożyńskim obwodu mińskiego 
Białorusi i wchodzące w skład parafi i daubuciskiej, stały się 
centrum życia tatarskiego dla okolicznych osad – Wisznie-
wa, Zofi nowa, Bohdanowa, Samorodników, chociaż w źró-
dłach literackich o Tatarach wspominano tu kilka wieków 
wcześniej.

Wioska Zofi nowo była jednym z miejsc zamieszkiwania 
(także Mińsk i Kleck) tatarskiego rodu Żdanowiczów. Jako 
pierwszy z nich osiedlił się tam Dawid Rafałowicz Żdano-
wicz, który miał syna Sulejmana, wnuków Mustafę, Jakuba, 
Józefa, Dawida, Chasienia i Eliasza, prawnuka Sulejmana 
Dawidowicza. Później członkowie rodziny mieszkali w Ba-
ksztach i znaleźli się w księgach metrykalnych meczetu 
w Murawszczyźnie. W okresie międzywojennym mieszkał 
tam Alej Samuiłowicz Żdanowicz (1882–1941) z żoną, cór-
ką łostajskiego muezina, Aminą Leonowną Aleksandrowicz 
(1904–1992) i dziećmi, Kerimem (1927–2002) oraz Haliną. 

Po śmierci męża Amina Leonowna wyszła za mąż za Mu-
stafę Ismailowicza Jakubowskiego z Mińska, który mieszkał 
w Kierwielach i Niemieżu. Halina przez jakiś czas przebywa-
ła u krewnych ze strony ojca w Sorok Tatarach, gdzie została 
aresztowana. Inne rodziny tatarskie w Zofi nowie to Szczuc-
cy – Adam i Aisza z Murawskich, ich syn Ibrahim i wnuk 
Aleksander, który przeprowadził się do Januszy. Byli też 
członkowie rodu Siegodzińskich, powiązani z Iwiem i Śmi-
łowiczami.

W Zofi nowie mieszkał Jakub Aleksandrowicz (1893–1975), 
który przyjechał z Kojdanowa. Jego pierwszą żoną była Sza-
ryfa (na nagrobku podano Serafi ma) Bekirowna z Aleksan-
drowiczów (1893–1947), z którą miał dzieci: Ewę (później-
sza Gembicka), Aleja, Zofi ę i Mierjemę. Drugą żoną została 
wdowa Niara Stefanowna Lebiedź (Półtorzycka) z Łasowicz. 
Brat Jakuba, Dawid, mieszkał w Mińsku, a syn Dawida, Alej, 
w Iwiu.

Rodzice Szaryfy – Bekir i Ewa z Żdanowiczów – miesz-
kali w Wiszniewie. Oprócz Szaryfy mieli też Józefa (1896–
1971, pochowany w Olkowiczach) w Oszmianie, Chadidżę 
(1912–1992, zamężna za dr. Alejem Aleksandrowiczem z Du-
niłowicz), Aleja w Oszmianach, Sulejmana (zginął podczas 
I wojny światowej), Jakuba (rozstrzelany w latach II wojny 
światowej). Należy zauważyć, że wioski Wiszniewo i Zofi no-
wo znajdują się w pobliżu i są oddzielone od siebie rzeką Ol-
szanką. W okresie międzywojennym w Wiszniewie zamiesz-
kiwała rodzina Mejszutowiczów, z której wiele osób zostało 
później zesłanych do Kazachstanu.

Syn Jakuba i Szaryfy – Aleksander – urodził się w roku 
1920 w Kojdanowie, w latach 1937–1939 uczył się w szko-
le podofi cerskiej, potem był na froncie, gdzie dostał się do 
niemieckiej niewoli. Po wyzwoleniu pozostał w Niemczech, 
pracował w kopalniach, a w roku 1962 wrócił do Polski, do 
Białegostoku. Ożenił się z Kibirą Milkamanowicz ze Słoni-
ma, z którą miał syna Bohdana. Cała rodzina Aleksandra po-
chowana jest na mizarze w Bohonikach. Jeśli chodzi o jego 
siostrę Ewę, to jej mężem był Adam Dawidowicz Gembicki 
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z Widz, a dziećmi – Borys (osiedlił się w Niemczech) i Zina. 
Dziś w Zofi nowie pozostaje córka Niary, Emilia Jakubowna 
Lebiedź, z dziećmi i wnukami.

Większość Tatarów mieszkała jednak w Dziesiętnikach. 
Były to rodziny Gembickich, Asanowiczów oraz Szabanowi-
czów. Aleksander Mustafowicz Gembicki (1852–1932) posia-
dał około czterdziestu dziesięcin ziemi i dwa domy w Dzie-
siętnikach. Był kandydatem na imama w Daubuciszkach. 
Miał żonę Żannę Michajłowną Lebiedź oraz dzieci: Selima 
(1880–1944), Leona (pochowany na cmentarzu chrześcijań-
skim), Michała (w Polsce), Eugenię, Tamerlana i Zofi ę. Zofi a 
wyszła za Sulejmana Mustafowicza Gembickiego z Mińska, 
z którym miała dzieci: Romana i Szymona (1924–1997). Pra-
cowała w szpitalu w Wiszniewie i podczas wojny ratowała 
żydowskie dzieci, za co została aresztowana i zamęczona 
na śmierć. Po jakimś czasie Sulejman ożenił się ponownie – 
z Ziną Aleksandrowną Półtorzycką (Smolską).

Siostra Aleksandra Mustafowicza – Helena (1865–1954) 
wyszła za Chasienia Aleksandrowicza Iljasiewicza (1871–
1938). Mieli dzieci: Mustafę („Puszczowski”, mieszkał w Sa-
morodnikach oraz Iwiu), Zofi ę Aleksandrowicz w Holsza-
nach i Aleksandra (pochowany na cmentarzu na wileńskiej 
Lipówce). 

Ich brat, Jakub, mieszkał w Bohdanowie, posiadał około 
dwudziestu dziesięcin ziemi pod Oszmianą. Żona Mierje-
ma, dzieci: Mustafę, Chasienia w Niemieżu (jego syn Mu-
stafa był imamem w Święcianach), Aleksandra (1905–1969) 
w Niemieżu, pochowanego w Iwiu (potomkowie na Litwie 
i Białorusi – w Głębokim), Elmirę Szczucką, Zofi ę Asano-
wicz, Bronisława. Jakub był dobrym harmonistą, pracował 
w fabryce harmonijek w Mołodecznie. 

Zofi a Aleksandrowicz z Gembickich miała męża Sulejma-
na z Miadzioła i syna Chalila. Chalil ożenił się z Mierjemą 
Aleksandrowną Mejszutowicz z Sielca, z którą mieli czte-
rech synów. Szabanowiczów do Dziesiętników przeprowa-
dził z Iwia Mustafa Ibrahimowicz (1936–1991), krewny ima-
ma z Murawszczyzny, Mustafy Szabanowicza. Jego żoną 
była Azyma Adamowna Iljasiewicz (1925–1985), dziećmi zaś 
Józef (1956–2003), Borys, Tamara Abramowicz i Zina. Ko-
lejnym przedstawicielem rodu Szabanowiczów jest Dawid 

Chalilowicz (1912–1987), będący muezinem w Dzięsiętni-
kach, żonaty z Azymą Samuiłowną Iljasiewicz. Ich dzieci to 
Roman (1940–2002) w Oszmianie oraz Samuel. 

Korzenie Miśkiewiczów wywodzą się z Mińska. Tam, w ro-
dzinie kolejarza Mahometa Sulejmanowicza (1884–1920) 
i Zofi i Adamowny Gembickiej (1892–1979) z Gontowszczyny 
(Holszan), urodził się Sulejman Mahometowicz Miśkiewicz 
(1913–1997). Podczas I wojny światowej rodzina wyjechała 
na Krym, gdzie urodziła się im córka Tamara, a Mahomet 
wstąpił do wojska. Po zajęciu półwyspu przez bolszewików 
został rozstrzelany 19 grudnia 1920 roku. Zofi a z dziećmi po-
wróciła do Mińska, do brata męża, a następnie do Holszan, 
gdzie powtórnie wyszła za mąż za hodżę z Iwia Bekira Ibra-
himowicza Radkiewicza, z którym miała dzieci: Bronisława, 
Ewę Iljasiewicz i Żannę Woronowicz. 

Jeśli chodzi o Sulejmana Miśkiewicza, to ożenił się 
w Dziesiętnikach z Heleną Mahometowną Półtorakiewicz 
(1916–1997), której ojciec pochodził z Sorok Tatarów. Siostra 
Heleny – Mierjema (1912–1988) wyszła za mąż za Musta-
fę Jesmanowicza Chasieniewicza (1898–1970) z Duniłowicz 
i także mieszkała w Dziesiętnikach. Dzieci Mierjemy i Mu-
stafy to: Jesman (Isman, 1932–1995), Maciej (1942–1993) 
oraz Alej. 

Przez pewnien czas w Dziesiętnikach mieszkali również 
Aleksandrowiczowie, Szczuccy, Jakubowscy, Iljasiewiczowie 
i inni. W sumie, w połowie XX wieku, zamieszkiwało tam kil-
kanaście tatarskich rodzin. Mieli silne więzi z Iwiem, Holsza-
nami, Krewą i innymi okolicznymi tatarskimi osadami. Swo-
ich zmarłych chowali na mizarze w Łostajach, zaś religijną 
posługę sprawowali miejscowy muzezin i hodża. W latach 
powojennych azanieniem i nauką dzieci zajmował się wspo-
mniany wyżej Dawlid Chalilowicz Szabanowicz. 

Dzisiaj w Dziesiętnikach, Bohdanowie, Zofi nowie i Wisz-
niewie mieszka około pięciu Tatarów. Prosimy o kontakt po-
tomków wymienionych osób, a także o wszelkie wyjaśnienia 
oraz uzupełnienia do artykułu.

Siarhiej Miśkiewicz 
Tłumaczenie z jęz. białoruskiego: Musa Czachorowski 

Damir Szarafutdinow

SŁYNNI DOWÓDCY – TALKOWSCY

Podczas spotkania w Moskwie w kwietniu 1987 roku generał 
lejtnant rezerwy Jakub Czanyszew powiedział: „Należy zro-
bić wszystko, aby młodzież poznała imię jednego z pierw-
szych organizatorów jednostek Armii Czerwonej, mojego 
dowódcy i towarzysza z Brygady Tatarskiej. Talkowski był 
jednym z najlepiej przygotowanych specjalistów okresu woj-
ny domowej. Jednocześnie był człowiekiem odznaczającym 
się wysoką kulturą, skromnością i naturalnością”. 

Tak rozpoczynał się artykuł pt. Kombrig Iskander Tal-
kowski, opublikowany w gazecie „Wieczornyj Kazań” z 16 
lutego 1988 roku. Materiał wywołał wiele reakcji. Odezwa-
ła się m.in. Kazańska Wyższa Czołgowa Szkoła Dowódcza 
powstała na bazie Połączonej Tatarsko-Baszkirskiej Szkoły 

Wojskowej, której naczelnikiem był Iskander Iskanderowicz 
(Aleksander Aleksandrowicz) Talkowski. Poinformowano, 
że w uczelnianym muzeum znajduje się wystawa, opowia-
dająca o bohaterstwie i wytrwałości jednego z pierwszych 
organizatorów formacji narodowościowych sił zbrojnych. 
Z Litwy nadszedł list od sekretarza Jezioroskiego Wy-
działu Towarzystwa Ochrony Zabytków i Krajoznawstwa 
L. Riaubiškienė o zbieraniu materiałów o życiu Talkowskiego.

Zdaniem polskiego orientalisty Jakuba Szynkiewicza na-
zwisko Talków-Talkowskich pochodzi od arabskiego „tali” 
(w spolonizowanej, zdrobniałej formie „talko”), oznaczają-
cego „czytającego Koran”, „talibana”. Możliwe jest także 
pochodzenie od arabskiego „talk” – „wolny”, „swobodny”.
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W „Roczniku Tatarskim” prezentowano wiele postaci 
z rodu Talkowskich, wśród których byli królewscy rotmi-
strzowie, porucznicy, korneci pułków ułańskich, pułkownicy 
i podpułkownicy, prawnicy i członkowie sądów rejonowych. 
Zdarzali się także emigranci: w roku 1720 Assan, Daud, 
Mustafa i Ismail wyjechali do Turcji, a ich włości przeszły 
we władanie najbliższej ro-
dziny. Największą karierę 
w służbie rosyjskiej osią-
gnął generał-major Iskan-
der Osmanowicz Talkowski. 
Jego syn Michał (Michaił) 
był rotmistrzem straży gra-
nicznej, a następnie ofi ce-
rem armii Azerbejdżanu. 
Zmarł w roku 1924 w Baku. 
Drugi syn, Iskander Iskan-
derowicz, w roku 1916 był 
porucznikiem Pawłowskie-
go Pułku Gwardii. Córka 
Zina, doktor medycyny, wy-
szła za mąż w Kazaniu.

Ojciec, Iskander (Alek-
sander) Osmanowicz Tal-
kowski, urodził się 14 maja 
1858 roku w guberni wileń-
skiej. Należący do szlachty 
rodzice ojca pochodzili ze 
wsi Sorok Tatary. Przyszły 
generał wychowywał się 
w prywatnej szkole real-
nej Cerbowskiego, a po 
jej ukończeniu postanowił 
związać życie z armią. Latem 1873 
roku zgłosił się jako jednoroczny 
ochotnik do 107 Troickiego Pułku 
Piechoty, zaś już po trzech mie-
siącach założył naramienniki unte-
rofi cera. Biografi a tego człowieka 
jest pełna niezwykłych wydarzeń. 
Przedstawimy niektóre z nich.

Jako młody ofi cer znalazł się 
w pułku piechoty. Dowództwo do-
ceniło jego umiejętności i w sierp-
niu 1874 roku skierowało do Wi-
leńskiej Szkoły Junkrów Piechoty, 
po ukończeniu której powrócił do 
swojego pułku w stopniu starszego 
junkra. We wrześniu 1877 roku zo-
stał awansowany na stopień chorą-
żego i skierowany do 9 Syberyjskie-
go Pułku Grenadierów, z którym 
przeszedł wspaniały szlak bojowy 
w czasie wojny rosyjsko-tureckiej 
w latach 1877–1878.

W trakcie wojny został dwukrot-
nie nagrodzony: 16 lutego 1878 roku „za wybitne zasługi 
w zdobyciu Plewny” Orderem Św. Anny 4 stopnia z napi-
sem „Za odwagę”, który noszony był na jelcu broni białej, 
a w kwietniu tegoż roku awansem na porucznika i Krzyżem 
Rumuńskim na pamiątkę wojny z Turcją. Nastąpiły też zmia-
ny w życiu osobistym Iskandera Osmanowicza. Ożenił się 
z córką tatarskiego rotmistrza, Elżbietą Stefanówną Sulkie-
wicz. Doczekali się dwóch córek i dwóch synów, z których 

jeden, Iskander, zostanie później dowódcą dywizji Armii 
Czerwonej.

Latem 1885 roku Talkowski poprosił o przeniesienie do 
Straży Granicznej, co zostało rozpatrzone pozytywnie. Służ-
ba w nowym miejscu przebiegała lekko, a reputacja Iskan-
dera była na tyle nieskazitelna, że przez wiele lat wybierano 

go na opiekuna ofi cerskiej 
kasy pożyczkowej, członka 
sądu ofi cerskiego i sądu 
brygady. Jego działalność 
i starania zostały zauwa-
żone i docenione. Odzna-
czono go orderami: Św. 
Stanisława 3 stopnia, Św. 
Anny 3 stopnia i srebrnym 
medalem jubileuszowym 
panowania Aleksandra III. 
W kwietniu 1901 roku cie-
szył się już awansem na 
pułkownika, a za 25-letnią 
służbę był nagrodzony 
Orderem Św. Włodzimierza 
4 stopnia.

Jego wiedza, wysokie 
kwalifi kacje i nienaganna 
postawa zyskały sobie sza-
cunek i zaufanie przełożo-
nych. Powierzano mu naj-
tajniejsze śledztwa. Jednym 
z nich zajmował się w Bry-
gadzie Karskiej (listopad–
grudzień 1904 r.), innym 
w Brygadzie Czarnomor-

skiej (czerwiec–lipiec 1905 r.). Spra-
wy te przyczyniły się do odznacze-
nia go Orderem Św. Włodzimierza 
3 stopnia, a w czerwcu 1906 roku – 
powierzeniem mu dowództwa Bry-
gady Czarnomorskiej.

Na stanowisku tym spędził kolej-
nych sześć lat, a w jego życiu zaszły 
kolejne zmiany. Jedną z głównych 
stał się awans na generała majora 
„za doskonałą służbę” (grudzień 
1910 roku), gdy miał 52 lat. 

31 maja 1912 roku objął stano-
wisko dowódcy 4 Ryskiej Bryga-
dy Pogranicznej. Okres służby na 
Zakaukaziu został mu policzony 
w stosunku pięciu dni za cztery, 
a z okazji 300-lecia Domu Romano-
wych generałowi wręczono pamiąt-
kowy, srebrny medal.

Los Talkowskich całkowicie od-
wrócił wybuch rewolucji paździer-
nikowej. Bez większych wątpliwości 

przeszli na stronę władz sowieckich. Iskander Osmanowicz, 
jako doświadczony dowódca, został wyznaczony na komen-
danta 1 Dywizji Strzelców w Piotrogradzie, a jego syn – na 
szefa batalionu Piotrogradzkiego Pułku Muzułmańskiego, 
natomiast od stycznia 1918 roku – na dowódcę tego puł-
ku. Gdy przewodniczący Centralnego Komisariatu Muzuł-
mańskiego Mułłanur Wachitow zwrócił się do Talkowskiego 
z propozycją rozformowania pułku, aby na jego podstawie 

Rodzina Talkowskich. W centrum ojciec (siedzi) i syn, Iskander. Rok 1908.

Iskander Talkowski w szkole wojskowej.
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utworzyć ochotniczy socjali-
styczny batalion Armii Czerwo-
nej, Iskander, podobnie jak jego 
ojciec całym sercem opowia-
dający się za rewolucją, przy-
jął to z wielkim entuzjazmem. 
Po ogromnej pracy dokonanej 
wśród żołnierzy zaczęto tworzyć 
socjalistyczny batalion. W mar-
cu 1918 roku Iskander Talkowski 
został mianowany jego dowód-
cą.

W styczniu 1919 roku ojca 
i syna skierowano do Kazania 
w celu przygotowania kadr na-
rodowościowych Armii Czerwo-
nej. Starszy Talkowski zajął się 
kierownictwem formujących się 
pierwszych Kazańskich Muzuł-
mańskich Kursów Dowódczych 
Piechoty, a młodszego wyzna-
czono na dowódcę kompanii 
uczelni. Świadczące o tym za-
chowane oryginały dokumentów 
zostały podpisane przez prze-
wodniczącego Centralnego Mu-
zułmańskiego Kolegium Wojsko-
wego, Mirsaida Sułtan-Galijewa.

Wiosną 1919 roku, wraz z roz-
poczęciem tworzenia w Kazaniu 
1 Samodzielnej Nadwołżańskiej 
Tatarskiej Brygady Strzeleckiej 
(Tatbrygady), za wstawiennic-
twem jej dowódcy J.I. Ibrahimo-
wa, Iskander Talkowski został 
szefem sztabu tej legendarnej 
jednostki. Ibrahimow znał go 
jeszcze z Petersburga, gdy pia-
stując stanowisko naczelnika 
wydziału wojskowego CMWK 
(Centralnego Muzułmańskiego 
Kolegium Wojskowego pod prze-
wodnictwem Mułłanura Wachi-
towa), wielokroć odwiedzał do-
wodzony przez Talkowskiego pułk 
strzelecki.

Iskandera całkowicie pochło-
nął proces tworzenie brygady. 
Była to ciężka praca, o czym 
świadczy stan jednostki w dniu 
przejęcia przez Talkowskiego: 
skład brygady rozmieszczony 
w kazańskim hotelu Nikolskije 
nomiera liczył sobie dwunastu 
ofi cerów i ośmiu żołnierzy. W Ka-
zaniu formowano sztab bryga-
dy, pododdziały zabezpieczenia 
i 1 Tatarski Pułk Strzelecki, 
w Samarze 2 Pułk Strzelecki, 
w Ałatyrze 3 Pułk Strzelecki, 
w Niżnym Nowogrodzie dywi-
zjon artylerii, a w Kuźniecku – 
dywizjon kawalerii. Kolejne lata 
porewolucyjnej zawieruchy ob-

Татбригада сугышчылары җыры 

Дошманга каршы сугышка
Ленин чакыргач безне,
Татбригада атка менде
Сакларга илебезне.

Фирганə — Бохара,
Без үткəн ара…
Фрунзе — безнең командарм,
Дошманнарның җиңдек барын
Данлы елларда.

Саубуллашып Казан белəн
Без киттек еракларга,
Без киттек үзбəк дусларның
Азатлыгын якларга.

Фирганə — Бохара,
Без үткəн ара…
Фрунзе — безнең командарм,
Дошманнарның җиңдек барын
Данлы елларда.

Таулар үттек, чүллəр кичтек,
Булмадык кайда гына…
Тап төшермəдек беркайчан
Бригада байрагына.

Фирганə — Бохара,
Без үткəн ара…
Фрунзе — безнең командарм,
Дошманнарның җиңдек барын
Данлы елларда.

Еллар үтеп, көмеш төсе
Керсə дə чəчебезгə,
Ялкынлы көрəш юлының,
Дəртлəре яши бездə.

Фирганə — Бохара,
Без үткəн ара…
Фрунзе — безнең командарм,
Дошманнарның җиңдек барын
Данлы елларда.

Pieśń żołnierzy Brygady Tatarskiej 

Na wojnę z wrogiem 
Wezwał nas Lenin, 
Ruszyłem konno z Tatbrygadą, 
aby chronić nasz kraj.

Fergana – Buchara,
To droga, którą przebyliśmy…
Frunze jest naszym dowódcą,
Wrogów pokonaliśmy wszystkich,
W te wspaniałe lata.

Pożegnaliśmy już Kazań,
Wyjechaliśmy daleko,
Wyjechaliśmy do uzbeckich przyjaciół,
Aby bronić ich wolności.

Fergana – Buchara,
To droga, którą przebyliśmy…
Frunze jest naszym dowódcą,
Wrogów pokonaliśmy wszystkich,
W te wspaniałe lata.

Przeszliśmy góry, przeszliśmy pustynie,
Byliśmy już wszędzie,
Ale nigdy nie opuściliśmy
Sztandaru brygady.

Fergana – Buchara,
To droga, którą przebyliśmy…
Frunze jest naszym dowódcą, 
Wrogów pokonaliśmy wszystkich,
W te wspaniałe lata.

Wiele lat później, gdy srebro
Zabłyśnie w naszych włosach,
Będą to ślady ciężkiej walki,
Pragnień, którymi żyliśmy.

Fergana – Buchara,
To droga, którą przebyliśmy…
Frunze jest naszym dowódcą,
Wrogów pokonaliśmy wszystkich,
W te wspaniałe lata.

Muzyka: Rustem Muhametchazajewicz Jachin (1921–1993), radziecki i tatarski kom-
pozytor, pianista, pedagog. Urodzony w Kazaniu. W roku 1942 powołany do służby 
w dywizji artylerii przeciwlotniczej, następnie został pianistą-akompaniatorem w ze-
spole pieśni i tańca Moskiewskiego Frontu Obrony Przeciwlotniczej (1942–1945). 
W roku 1950 ukończył Konserwatorium Moskiewskie. Był m.in. nauczycielem kompo-
zycji w Konserwatorium Kazańskim. Autor hymnu państwowego Republiki Tatarstan.

Słowa: Mostafa Nogmanowicz Nogmanow (1912–1976), tatarski poeta, językoznaw-
ca, autor pieśni. W roku 1931 ukończył Kazańskie Technikum Pedagogiczne. Był na-
uczycielem w szkołach Tatarstanu i Tadżykistanu, w latach 1935–1937 sekretarzem 
trybunału wojskowego w Duszanbe. W czasie wojny starszy lejtnant służb prawni-
czych. W roku 1947 rozpoczął studia w Moskiewskim Instytucie Orientalistyki, spe-
cjalizując się w językach perskim i tureckim. Wykładał język perski i starotatarski na 
Uniwersytecie Kazańskim

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego i tatarskiego: Daniel St. Czachorowski 
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W maju 1931 roku Iskander Tal-
kowski, naczelnik Połączonej Woj-
skowej Uczelni Tatarsko-Baszkir-
skiej im. CIK TASRR (Centralnego 
Komitetu Wykonawczego Tatar-
skiej Autonomicznej Republiki Ra-
dzieckiej) został wyznaczony na 
stanowisko dowódcy i komisarza 
wojennego 3 Krymskiej Dywizji 
Strzeleckiej im. CIK KASRR (Cen-
tralnego Komitetu Wykonawcze-
go Krymskiej Autonomicznej Re-
publiki Radzieckiej). Wiązało się 
to z awansem na dowódcę dywizji 
(komdiwa).

Niestety, los legendarnego 
wodza, podobnie jak wielu jego 
towarzyszy, zakończył się tra-
gicznie. Niedługo później Iskan-
der Iskanderowicz Talkowski zo-
stał ogłoszony wrogiem narodu 
i rozstrzelany. Jednak pamięć 
o nim i całym rodzie Talkowskich 
pozostanie w naszych sercach.

Damir Szarafutdinow 
Дамир Шарафутдинов, 

Славные полководцы Тальковские, „Tatarskij Mir”, nr 1 
(6276) 2007, s. 7 

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Daniel St. Czachorowski 

fi towały w gwałtowne wydarze-
nia w życiu Iskandera. W końcu 
grudnia 1919 roku wraz z bry-
gadą stawił się w Taszkiecie, 
przebywając drogę od Wołgi 
do Uralu i dalej przez stepy 
Kazachstanu. 

Zakończyła się wojna domo-
wa i Armia Czerwona zaczęła 
przestawiać się na działania po-
kojowe. W związku z tym jesie-
nią 1921 roku sztab i dowództwo 
Tatbrygady zostały rozwiązane, 
a pułki przeniesione w skład 
4 Dywizji Turkiestańskiej.

W tym czasie zaczęły po-
wstawać nowe uczelnie wojsko-
we. Według rozkazu CK RKP(b) 
z roku 1923 zorganizowano szkoły 
wojskowe kształcące dowódców 
oddziałów. Połączono Kazańskie 
Muzułmańskie Kursy Dowódcze 
Piechoty i Kawaleryjskie Kursy 
Dowódcze Narodów Wschodnich. 
Jednostką wychodną stała się 
Zjednoczona Wojskowa Uczelnia 
Tatarsko-Baszkirska pod dowódz-
twem I.I. Talkowskiego.

Iskander Talkowski w roku 1917.

Almira Tahirdżanowa

ROSYJSKOJĘZYCZNE MUZUŁMAŃSKIE 
GAZETY PETERSBURGA
Muzułmańskie periodyki wydawane w Rosji w pierwszym 
dziesięcioleciu XX wieku odpowiadały potrzebom wszyst-
kich grup narodowościowych Cesarstwa, ze względu na 
druk w wielu, jak się wtedy mówiło, muzułmańskich dialek-
tach: arabskim, azerskiej odmianie tatarskiego, perskim, 
sartskim, tatarskim i turkmeńskim.

W Aszchabadzie, Bachczysaraju, Baku, Petersburgu, 
Moskwie, Kazaniu i Temir-Chan-Szura (dziś Bujnaksk) 
w Dagestanie gazety i czasopisma wychodziły codziennie, 
cotygodniowo i comiesięcznie. Były skierowane do dzieci 
i dorosłych, handlowców i kobiet. Jak pisał urzędnik do za-
dań specjalnych Departamentu Spraw Religijnych Wyznań 
Obcych G.N. Taranowskij: „Charakteryzowały się różnym 
ukierunkowaniem i odcieniami zawartych w nich zagad-
nień”. Dzielił je na religijno-moralistyczne pisane w duchu 
umiarkowanym i religijno-moralistyczne broniące starych 
poglądów muzułmańskich; postępowe o odcieniu nacjona-
listycznym i po prostu postępowe. Wyodrębniał też gazety 
o charakterze konstytucyjno-demokratycznym.

W tym czasie pojawiła się potrzeba rosyjskojęzycznych 
wydawnictw muzułmańskich. Pierwszym stał się „Muzuł-
manin”, pismo kaukaskich górali wydrukowane w roku 
1908 roku w Paryżu.

13 stycznia 1910 roku petersburska gazeta „Nowaja Rus” 
(„Nowa Ruś”), której redakcja znajdowała się na ul. Ra-
zjezżej 10, opublikowała następujące ogłoszenie: „Od 15 
stycznia w gazecie »Nowa Ruś« cotygodniowo w piątki 
będzie wydawany dodatek »W Świecie Muzułmańskim« 
pod nadzorem redaktora i wydawcy paryskiego magazynu 
społecznego »Muzułmanin«, Mahomet-Beka Chadżetlasze-
go oraz redaktora Asłan-Gireja Datijewa. Przyjmujemy za-
pisy na prenumeratę dodatku »W Świecie Muzułmańskim« 
w gazecie »Nowa Ruś« z dostawą i przesyłką w Rosji i za 
granicą.

Dodatek »W świecie muzułmańskim« będzie wychodził 
cotygodniowo w piątki, w rozmiarze co najmniej trzech 
kolumn ogólnego tekstu »Nowej Rusi«. Oprócz tematy-
ki ogólnej i ekonomicznej będziemy w miarę możliwości 
umieszczać korespondencję i artykuły z innych krajów mu-
zułmańskich.

Redakcja dodatku dołoży wszelkich starań, aby piąt-
kowe numery „NR” były bogate w informacje o muzuł-
manach, a tym samym wzbudzały zainteresowanie współ-
wyznawców życiem kulturalnym. To pierwszy warunek 
wniesienia naszego wkładu dla dobra wspólnej Ojczy-
zny.



21

PRZEGLĄD TATARSKI Nr 1/2021

Już dawno dojrzała konieczność posiadania w stolicy, 
centrum kulturowym kraju, organu prasowego, który przed-
stawiałby sprawy muzułmanów w nowoczesnym i pełnym 
świetle. Wychodząc naprzeciw ogólnie uznanym przez 
muzułmanów potrzebom i trzymając się postępowego kie-
runku, ale bez jakiegoś specjalnego partyjnego ubarwienia 
i tendencji, dodatek »W Świecie Muzułmańskim« stawia so-
bie za zadanie ukazywanie z należytą bezstronnością kultu-
rowych i ekonomicznych potrzeb oraz specyfi ki życia prawie 
20-milionowej wspólnoty islamskiej w Rosji.

Na pierwszym miejscu stawiamy sobie dobro narodu 
i jego oświecenie. Panującą ciemnotę może rozjaśnić tylko 
edukacja i przyswojenie wiedzy technicznej.

[…] Muzułmanie dobrze wiedzą, że rząd nie może 
działać na szkodę własnego narodu. Jednak bezpośrednia 
władza bardzo często nie wypełnia swoich obowiązków, 
nadużywając i przeinaczając rozporządzenia władz central-
nych, interpretując je po swojemu, to znaczy jak jej wygod-
nie. W efekcie pojawiają się niepożądane zjawiska, które 
naruszają spokojne życie i dochodzi do nieprzyjemnych 
wydarzeń, wywołujących złość ludności pod niewłaściwym 
adresem.

Poprzez nasze wydawnictwo spróbujemy wyjaśnić 
wszystkie te problemy i mamy nadzieję, że przy odrobinie 
wolnej woli zanikną w sposób naturalny, a muzułmanie, 
jako obywatele wielkiej Rosji, nie będą czuć się już wyob-
cowani”.

Zgodnie z obietnicami pierwszy numer nowego działu 
ukazał się 15 stycznia 1910 roku. Dla czytelników przy-
gotowano artykuły: Islam a progres, Polityka ziemska na 
Kaukazie, Czego potrzebuje Kaukaz?, a także krótkie noty 
o krwawej potyczce między sunnitami i szyitami w Bucha-
rze, o tym, że w Stambule spalił się pałac Cziragan, który 
sułtan Mehmed V przekazał parlamentowi, oraz o delega-
cji margiańskich Turkmenów pod przywództwem chana do 

Petersburga. Pojawiła się też informacja o tym, że 3 lutego 
poświęcono fundament pod petersburski meczet: „które-
go budowa stanie się możliwa dzięki hojnym datkom emira 
Buchary”.

„[…] Muzułmanie stolicy będą posiadać swoją własną 
świątynię. Nie trzeba już wynajmować sal przeznaczonych 
dla balów, przyjęć i innych zabaw […]” – odnotowano 
w tekście.

W numerze z 29 stycznia podjęto sprawę braku przed-
stawicieli muzułmanów w Radzie Państwa:

„[…] Bez względu na przyczyny niczym nie można wy-
tłumaczyć nieobecności reprezentantów wyznawców isla-
mu w Radzie Państwa. Polityczny zdrowy rozsądek naka-
zuje ich wprowadzenie, chociażby na ogólnych zasadach 
podobnych do tych, według których zorganizowano ich 
przedstawicielstwo w Dumie Państwowej”.

W gazecie wspomniano także o walce władz administra-
cyjnych z rabunkami w Inguszetii, życiu w okręgu nalczyc-
kim oraz o tym, że 5 lutego w sali teatralnej domu Anny 
Pawłowej odbędzie się IX Wieczór Orientalny. Dochód 
z imprezy będzie przeznaczony dla Petersburskiego Mu-
zułmańskiego Towarzystwa Charytatywnego.

Kolejny numer (4) był praktycznie w całości poświęco-
ny głównemu wydarzeniu: położeniu kamienia węgielne-
go pod budowę petersburskiego meczetu, co połączono 
z 25-leciem koronacji emira Buchary, który z tej okazji prze-
znaczył pięć tysięcy rubli na pomoc biednym w Petersbur-
gu. Zgodnie z imperatorskim pozwoleniem emir został 
wyznaczony na szefa 5 Orenburskiego Pułku Kozackiego. 
Jego Wysokość osobiście wręczył mu brylantową odznakę 
jubileuszową. Jednym z artykułów był Islam i muzułmanie 
w Rosji, ale największą popularnością cieszył się materiał 
pt. Koran kalifa Osmana i meczet w Petersburgu:

„Koran […], jak głosi podanie, należał do trzeciego 
kalifa Osmana. Mówią, że Osman został zabity podczas 

czytania tego wlaśnie Kora-
nu. Zalany krwią kalifa nabrał 
szczególnej świętości. Przez 
kilka wieków był przechowy-
wany w głównym meczecie 
Samarkandy, a po zajęciu mia-
sta przez wojska rosyjskie, roz-
kazem gen. Kaufmana został 
przeniesiony do Petersburga, 
gdzie do dziś jest skarbem Ce-
sarskiej Biblioteki Publicznej. 
Gdy rosyjskie wojska wchodzi-
ły do Samarkandy, to napotka-
ły na obrzeżach miasta siwego 
starca muzułmanina, miejsco-
wego stróża, który niósł worek 
z jakimiś przedmiotami. Żoł-
nierze zatrzymali go i przeszu-
kali, a wśród znalezionych rze-
czy znaleźli ten właśnie Koran, 
napisany na pergaminie rzadko 
spotykanym pismem kufi ckim. 
W najważniejsze święta mu-
zułmanie stolicy chodzą do 
biblioteki, aby oddać cześć tej 
świętości. Należy dodać, że 
nie wszyscy wyznawcy islamu 
w naszym kraju mają pojęcie 
o jej istnieniu”.

Współpracownicy dodatku „W Świecie Muzułmańskim” gazety „Nowa Ruś”. Od lewej siedzą: A. Matruszew, 
A.G. Datijew, I. Gajdarow. Stoją: G. Bamatow, S. Gabijew. Leży: A. Kantemirow.
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Następnie autor zaproponował rozpoczęcie starań 
o umieszczenie Koranu Osmana w meczecie soborowym. 
Po pewnym czasie w kolejnej publikacji poświęconej Kora-
nowi Osmana stwierdzono: „Ponad 10 lat temu archeolog 
S.I. Pisariow wpadł na pomysł wydania tego Koranu w do-
kładnych kopiach, aby dać muzułmanom możliwość czcze-
nia i czytania Świętej Księgi”. Uzyskał zezwolenie na druk 
pięćdziesięciu faksymiliów, z których mógł sprzedać tylko 
25 egzemplarzy, a po pięć miało być podarowanych Impe-
ratorowi, sułtanowi tureckiemu, szachowi Iranu, zmarłemu 
emirowi Buchary i jego następcy” .

Po tygodniu gazeta oznajmiła, że rozpoczyna zapisy 
na prenumeratę jedynego w Rosji narodowo-popularnego, 
naukowo-literackiego i społecznego dwutygodnika „Mu-
zułmanin”, poświęconego zagadnieniom rozwoju kulturo-
wego rosyjskich muzułmanów i kaukaskich górali. Redak-
torem głównym był Mahomet-Bek Chodżetlasze, podpisu-
jący się pseudonimem M. Tatarin.

22 lutego 1910 roku gazeta zaprosiła chętnych do auli 
szkoły Teniszewskiego na wykład członka Rady Państwa 
prof. M.M. Kowalewskiego pt. Własność rodzinna w Rosji, 
wśród Słowian Południowych i na Kaukazie. Wpływy zasilić 
miały fundusz „ubogich studentów pochodzących z rodzin 
kaukaskich górali”. 

26 lutego S.W. Forforowskij, członek rzeczywisty Rosyj-
skiego Towarzystwa Geografi cznego (Oddziału Kaukaskie-
go), zwrócił się poprzez gazetę z prośbą skierowaną „do 
wszystkich zainteresowanych historią narodów muzułmań-
skich” o przysyłanie materiałów i spostrzeżeń. Tłumaczył 
to „powstaniem wśród muzułmańskich narodowości zagro-
żenia szybkiej utraty języków i narodowych obyczajów. Dla 
nauki byłaby to wielka strata”.

W tym samym numerze znalazła się interesująca nota 
pt. Muzułmański podróżnik i badacz.

„[….] Około roku 1908 rosyjski muzułmanin, niejaki 
Raszyd Efendi Ibragimow, wyruszył w daleką podróż, aby 
poświęcić się badaniom osobliwości politycznych, ekono-
micznych i religijno-obyczajowych życia codziennego we 
wschodnich krajach. Ruszył przez Omsk i Tomsk do Japo-
nii, gdzie spędził około sześciu miesięcy, objechawszy ją 
wzdłuż i wszerz. Następnie powrócił do Rosji i poprzez 
Harbin oraz Mukden skierował się do Chin. Jesienią zeszłe-
go roku przewędrował przez wyspy Oceanu Spokojnego 
w stronę Indii. Stamtąd pojechał na hadżdż do Mekki. Pod-
czas przebywania w różnych wschodnich krajach Raszyd 
Efendi zapisywał swoje wrażenia z podróży. Obecnie arty-
kuły te zostały wydane w osobnych tomach. Niestety, nie 
zostały przetłumaczone na język rosyjski”.

Gazeta „Nowa Ruś” zamieszczała też notatki podróż-
nicze i szkice o kulturze i religii muzułmanów, na przy-
kład muzułmańskiej społeczności paryskiej. Tendencje 
do wzajemnego zbliżenia zaczęły się pojawiać w latach 
1902–1903, równocześnie z powstaniem zamysłu budowy 
meczetu w Paryżu.

Publikowano artykuły o Towarzystwie Przyjaciół Orien-
tu, stowarzyszeniu francusko-muzułmańskim oraz Związku 
Studentów Muzułmańskich, który organizował cotygo-
dniowe zebrania. W Paryżu studiowało wówczas pięciuset 
muzułmanów, w samym roku 1910 na naukę przyjechało 
tam około 120 Turków, stu Persów, czterdziestu Arabów 
i dziesięciu muzułmanów rosyjskich, w tym dwie kobiety 
(numer z 12 marca).

Kilka miesięcy później rubryka przestała istnieć, ale 
czytelnicy otrzymali nową gazetę pod tym samym tytu-
łem: „W Świecie Muzułmańskim”. Pierwszy numer ukazał 
się w piątek, 3 kwietnia 1911 roku. Redakcja mieściła się 
w Zaułku Powarskim, następnie przeniosła się na ul. Pusz-
kińską 7.

Ostatni, ósmy numer gazety wyszedł również w piątek, 
20 kwietnia 1912 roku. Czasopismo przetrwało równo rok, 
mając w roku 1911 trzydzieści sześć numerów, a w roku 
1912 osiem.

Należy wspomnieć, że w tym czasie pismo nie było już 
jedyną rosyjskojęzyczną gazetą muzułmańską w Rosji. 28 
lutego 1912 roku w Petersburgu pojawił się miesięcznik 
społeczno-polityczny „Zarja Dagestana” („Świt Dagesta-
nu”), poświęcony sprawom mieszkańców Dagestanu i gó-
rali Kaukazu. Jego redakcja mieściła się na ulicy Puszkiń-
skiej 7 w lokalu 33.

Wprawdzie „Świt Dagestanu” ukazywał się i cieszył 
swoich czytelników, ale bardzo szybko, bo już pół roku 
później rozpoczęto wydawanie społeczno-politycznego i li-
terackiego tygodnika „Musulmanskaja Gazieta” („Gazeta 
Muzułmańska”), zajmującego się problematyką rosyjskich 
muzułmanów. Głównym redaktorem i wydawcą był dobrze 
znany w Peteresburgu Said Gabijew. Redakcja początkowo 
znajdowała się na ul. Puszkińskiej 7, następnie na ul. Pusz-
kińskiej 15. Tygodnik ukazywał się w językach rosyjskim 
i tatarskim, choć dla tatarskiego przeznaczona była tylko 
ostatnia strona. 

28 grudnia 1913 roku w Petersburgu zaczęto publikowa-
nie czasopisma muzułmańskich posłów Dumy Państwowej 
„Millät” („Naród”). Redaktorem był I. Lemanow a wydaw-
cami I.A. Achtiamow i S.S. Dżanturin. Materiały drukowano 
w językach rosyjskim i tatarskim, a poruszano zagadnienia 
dotyczące sytuacji w kraju, publikowano wystąpienia dele-
gatów muzułmańskich i objaśniano prace ustawodawcze, 
a także przegląd czasopiśmiennictwa muzułmańskiego. 
Na łamach „Narodu” komentowano działalność komisji 
do spraw muzułmańskich w maju 1914 roku, a także prace 
IV Wszechrosyjskiego Zjazdu Muzułmańskiego w czerwcu 
1914 roku.

W zjeździe, który odbywał się w Moskwie, uczestniczyło 
900 delegatów z różnych zakątków Rosji. Po zakończeniu 
prac projekty ustaw opublikowano w nowej gazecie „Izwie-
stija Wsierossijskogo musulmanskogo sowieta” („Wiado-
mości Wszechrosyjskiego Zjazdu Muzułmańskiego”), któ-
rej redakcja znajdowała się w Zaułku Konnogwardiejskim 
6/4. Redaktorem naczelnym był socjalista Ahmed Calikow, 
a wydawnictwo ukazywało się od października do grudnia 
1917 roku.

Niestety, w żadnej z głównych bibliotek Petersburga 
(Rosyjskiej Bibliotece Narodowej czy Bibliotece Nauk) nie 
zachowały się egzemplarze gazety. Zapoznać się z nimi 
można jedynie w Bibliotece Naukowej Centralnego Archi-
wum Narodowego w Moskwie.

Almira Tahirdżanowa  
Альмира Тагирджанова, Русскоязычные 

мусульманские газеты Петербурга, „Татарские новости”, 
2009, nr 5–6 (178–179), s. 8  

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Daniel St. Czachorowski 
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Lemara Selendili

ANTROPONIMY 
JĘZYKA KRYMSKOTATARSKIEGO
Podstawę krymskotatarskich antroponimów ludowego po-
chodzenia tworzą słowa oznaczające rozliczne ludzkie cechy 
[1–4]. Współczesne krymskotatarskie imiona, zapożyczone 
od mieszkańców innych krajów, odznaczają się znacznym 
zróżnicowaniem. Przykładowo w utworach Memeta Nuzeta 
ze zbioru Qırımnıñ çöl ayatından [Ze stepowego życia Krymu 
– przyp. tłum.] można spotkać następujące: imiona męskie 
– Abdijigin 1, Abdureszit 2, Abla 1, Abłakaj 1, Ablaj 1, Abła-
lim 3, Abłamit 1, Ali 9, Amet 23, Bahtiar 1, Bekaj 35, Dżewer 
20, Dinkuz 1, Hajri 2, Ibadułła 1, Ikmet 1, Iljas 1, Islam 33, 
Ismail 2, Jakub 4, Kurtmurat 1, Kurtyj 1, Kurtumer 1, Mambet 
15, Memet 25, Mensit 1, Mustafa 7, Nuzjet 1, Nuzet 7, Osman 
7, Sadyk 2, Sejid-Osman 1, Selim 43, Settar 10, Sefer 5, Sje-
fer 3, Sulejman 2, Sydkij 2, Temirkaja 1, Temirsza 12, Tosun 
5 – oraz żeńskie – Adżire 3, Ajsze 1, Chatidże 2, Czulpan 5, 
Esma 13, Fatma 46, Feride 6, Gulsüm 5, Lejla 8, Momine 31, 
Nazire 1, Nazły 3, Sabire 1, Safi je 7, Somsułtan 1, Ulkier 1, 
Szerfe 9, Zinep 10, Zore 45. 

Większość z nich posiada pochodzenie arabskie (ponad 
siedemdziesiąt procent), co bezpośrednio łączy się z isla-
mem [2]. Analiza statystyczna, przeprowadzona za pomocą 
programu Concordance, wskazuje, że wśród imion żeńskich 
w analizowanym zbiorze najczęściej spotykane są Fatma 
i Zore. Ze zidentyfi kowanych w trakcie badań językowych 
różnych dokumentów, zawierających zapisy wariantów imion 
i form pochodnych, wynika, że Fatima (z arabskiego ozna-
czające dziecko odstawione od piersi, dorosłą) posiada kilka 
odmian, identycznych pod względem znaczenia i funkcji: Fa-
tima – Fadime – Fatma – Fadma – Fatme – Fotime – Patma. 

W efekcie elizji spółgłoski „h” przy adaptacji arabskie-
go imienia „Zuhra” w języku kazachskim powstało Zura, 
w krymskotatarskim zaś Zura, Zure, Ziure, Zore oraz Zori 
w języku krymskich Cyganów, którzy mówili etnodialektem 
języka krymskotatarskiego. Zapożyczone z arabskiego imię 
„Zuhra” funkcjonuje w licznych językach turkijskich zgod-
nie ze swoim znaczeniem: „Nazwa planety Wenus; lśniąca, 
jasna, błyszcząca, gwiazda, kwiatek”: Zuhra w językach ta-
tarskim i baszkirskim [3], Zuhro w uzbeckim.

Czasem w języku krymskotatarskim dźwięki można po-
minąć lub wyrazić, nie tylko w celu poprawy eufonii lub 
zgodnie ze specyfi ką konstrukcji krymskotatarskiego łań-
cucha dźwiękowego: sGs (spółgłoska-Samogłoska-spółgło-
ska), ale także dla ułatwienie procesu wymowy dźwięków 
na styku spółgłosek bezdźwięcznych i dźwięcznych. Jest to 
dość skomplikowane nawet dla rodzimych użytkowników 
języka krymskotatarskiego. Tak więc z arabskiego „Tahir” 
narodziło się tatarskie imię męskie Tagir, męskie krymsko-
tatarskie imię Tair, które występuje chociażby w nazwie 
krymskotatarskiego destana [z perskiego: epos, poemat 
liryczny lub epicki – przyp. tłum.] „Tair i Zore”. Podobne 
fakty i zjawiska językowe doprowadziły do pojawienia się 
wariantów imion i ich pochodnych, które z czasem zako-
rzeniły się w społecznej praktyce i weszły do językowego 
obiegu krymskich Tatarów.

Należy przy tym zwrócić uwagę na ogromną liczbę cha-
rakterystycznych, unikatowych imion krymskich Tatarów, 

których znaczna liczba występuje obecnie w pojedynczych 
wariantach, np. imiona kobiece – Adżire, Awa-Szerfe, Bejan, 
Dżumazije, Eftade, Esmigul, Gulpempe, Leman, Merzije, 
Mewide, Nazire, Pakize, Pempe, Razije, Repika, Sare, Sari-
je, Somsułtan, Szemsnur, Szemsije, Weladije, Zeliha, Zyłcha 
– lub męskie: Adili, Akmołła, Amza, Gulimhan, Ikmet, Jaja 
(Jahja), Jaszar, Kazim, Kjazim, Kurtij, Kurtmołła, Kurtmurat, 
Memetsza, Nafe, Netsza, Nurfet, Nusret, Raip, Rużdi, Szaip, 
Temirkaja, Temirsza, Tosun, Welihan, Zubber, Zubeir i inne. 

Niestety, współcześni rodzice, wybierając obce imiona, 
nierzadko europejskie lub tureckie, zapominają o krym-
skotatarskich, ponieważ starsze pokolenie użytkowników 
języka, nosicieli tych unikatowych imion, odchodzi w inny 
świat, zaś pokolenia podążające za nimi praktycznie nie 
znają swego ojczystego języka i kultury nazewniczej, tra-
dycji i obyczajów. Istnieją również imiona niepopularne 
z innych powodów, np. Saithalilija (to przykład z doświad-
czeń ekspertyzy lingwistycznej). Z jednej strony mogą one 
powstawać w efekcie nieograniczonego procesu twórczego 
rodziców, z drugiej natomiast ich pojawianie wiąże się z ele-
mentarnym brakiem wiedzy pracowników urzędów stanu 
cywilnego w miejscach deportacji krymskich Tatarów. Prze-
rabiali oryginalne imiona krymskotatarskie na własne, a tak-
że charakterystyczne dla miejscowych zasad językowych. 

W warunkach zesłania, w jakich znajdowali się krymscy 
Tatarzy od roku 1944 do 1956, w związku z brakiem doku-
mentów ustalanie imion oraz nazwisk odbywało się najczę-
ściej na słuch. Doprowadziło to nie tylko do wytworzenia 
rozmaitych odmian imion, ale też do powstania pisowni 
różnych nazw w różnych dokumentach tej samej osoby. Lin-
gwistyczna identyfi kacja takich dokumentacyjnych zapisów 
opiera się na ich korelacji z typowymi odchyleniami, wynika-
jącymi z przedstawionych powyżej przyczyn. Wszystkie te 
procesy doprowadziły do pojawienia się w języku, a następ-
nie do utrwalenia w dokumentach, w wersji urzędowo-do-
kumentacyjnej, wariantów imion oraz ich form pochodnych 
(np. Sewile, Sewilja, Sewil, Sewide). 

Sytuacja zaostrzyła się w warunkach repatriacji, gdy 
krymscy Tatarzy po paszportach sowieckich otrzymali ukra-
ińskie, później zaś na podstawie ukraińskich współczesne 
paszporty Rosyjskiej Federacji. W ten sposób w dokumencie 
sowieckim było Сейдали, w ukraińskim Сеiдали, a w rosyj-
skim Сеидалы. Teraz właściciele takich paszportów muszą 
udowodnić w sądzie, że są tymi, kim byli przez całe swoje 
świadome życie: ponieważ wskazane wady skutkowały błę-
dami w aktach urodzenia, ślubach, zgonach, dokumentach 
katastralnych itp.

Należy również zwrócić uwagę na to, że samogłoska-
-afi ks „-e” w zakończeniu krymskotatarskich imion świadczy 
często o rodzaju płci, którą należy uwzględniać przy no-
minacji z użyciem imion, mogących występować zarówno 
u mężczyzn, jak i u kobiet. Przykładowo „Lutfi ” odpowiada 
rodzajowi męskiemu, zaś będące z nim w parze „Luftije” – 
żeńskiemu, analogicznie Wejsel – Wesile, Welid – Welide, 
Aziz – Azize. W języku uzbeckim funkcję tę spełnia samo-
głoska „a”, na przykład: Said – Saida. Niektóre męskie imio-
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na krymskotatarskie mogą mieć na końcu rdzenia samogło-
skę, wchodzącą w skład drugiego rdzenia imion złożonych 
i niespełniającą samodzielnej funkcji znaczeniowej, na przy-
kład: Adil-sza, Abdu-hani, Sad-aj itp. 

W świecie turkijskim, w składzie złożonych antroponi-
mów, których podstawy zapisywane są grafi cznie oddziel-
nie, spotyka się podstawę z końcówką -ija: „Ewlija”, święty”, 
jednak nie jest to typowe dla krymskotatarskiej antroponi-
miki. Jednocześnie w wielu językach turkijskich na -ija mogą 
kończyć się imiona żeńskie: Guza-lija, Aza-lija (np. wśród 
Tatarów kazańskich), ale rdzeń „Sajid” w imionach osobo-
wych można przyłączać jedynie do rodzaju męskiego [5–7]. 
Wyjątek stanowią miana, których pojawienie się tradycyjnie 
pochodzi od ojca. Mogą one posiadać różne etymologicz-
ne podstawy, na przykład: Sejthalilow Nurfet i Sejthalilowa 
Gulzade. Zatem funkcjonowanie męskiego imienia „Saithali-
ja” w języku krymskotatarskim jest niemożliwe, co pozwala 
stwierdzić: we wszystkich dokumentach przedstawionych 
nam do ekspertyzy zapisano jedno i to samo imię „Saitha-
lil”, inne (w formie „Saithalija”) wynika z właściwości cha-
rakteru pisma osoby, która wypełniała dokument.

Swoiste krymskotatarskie imię Usein (Husejn lub Husajn 
– arabskie imię męskie, oznaczające „piękny”), uwzględnia-
jąc wskazane zapisy imion i form pochodnych, otrzymało 
wiele identycznych pod względem znaczeniowym i funkcjo-
nalnym wariantów: Usein – Usejn – Ussein – Usin – Usia 
(potoczne). 

Z punktu widzenia struktury zapożyczone antroponimy 
mogą być proste i złożone (kompozyty), powstałe z połą-
czenia kilku korzeni (słów) [8]. Nie istnieją zasady łączenia 
składowych komponentów krymskotatarskiego antroponi-
mu w jedną całość. Grafi cznie części antroponimów-kompo-
zytów można zapisać razem, z łącznikiem lub wielką literą 
w drugiej części. Należą do nich następujące złożone antro-
ponimy języka krymskotatarskiego – imiona męskie: Emira-
san – Amethan – Amet-han, Emir-Weli, Seit-mamut, Seit-Ma-
mut, Sejtmamut – Emirusin – Emirussin – Emir-Usein – Emi-
rusein, Asan-Usein. Złożone antroponimy „Emirusin” i „Emi-
rasan” spotykane są nie tylko wśród Tatarów krymskich, ale 
także Baszkirów. Imię „Emirusin” stanowi formę pochodną 
od „Emirusein”, powstałą w efekcie zwarcia dwóch przed-
nich samogłosek, aby zachować wymowę w warunkach na-
ruszenia dźwiękowego łańcucha pochodzenia. 

Powyższa ekspertyza lingwistyczna i analiza statystycz-
na prac Memeta Nuzeta nie odpowiada jednak na wszystkie 
pytania dotyczące rozważanego tematu i wymaga dalszych 
badań na materiale innych danych tekstowych.

Lemara Selendili 
Лемара Селендили, Антропонимы крымско-

татарского языка (на материале произведений Мемета 
Нузета), Научный Вестник Крыма, № 6 (11) 2017 

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 
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Julia Krajcarz

BUDOWNICTWO LUDOWE KOJARZONE 
Z TATARAMI

Dzisiaj na terenie Polski to Podlasie jest terenem, gdzie za-
chowała się tradycyjna, drewniana zabudowa tatarska: czy 
są to budynki zabytkowych kilkusetletnich meczetów, czy 
dawne zaścianki tatarskie. Jednak i w innych regionach ist-
nieją pewne, nieliczne i niestety zanikające cechy dawnej 
architektury drewnianej, w takiej lub innej formie kojarzone 
i tradycyjnie wiązane z Tatarami.

Jedną z nich jest tzw. zagroda tatarska w Radomsku, a do-
kładniej w jego zachodniej dzielnicy, w Stobiecku Miejskim, 
w województwie łódzkim. To już ostatni budynek drewniany 
wiązany z mieszkajacymi tu dawniej Tatarami. Nie do koń-
co wiadomo, czy dawni mieszkańcy Stobiecka i okolic byli 
etnicznymi Tatarami. Być może nadano im takie przezwisko 
z powodu powszechnej w tym rejonie uprawy gryki znanej 
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pod nazwą tatarki, choć z przybyszami ze 
Wschodu nie musieli mieć nie wspólnego. 
Jednak ostatnia zagroda tatarska w Ra-
domsku-Stobiecku posiada też pewne ce-
chy, które utożsamiano, być może mylnie 
lub naiwnie, z zabudową charakterystycz-
ną dla tego etnosu. 

Jest to budynek drewniany, właściwie 
zespół budynków, wzniesiony w roku 
1875, w późniejszych latach przebudo-
wywany. Część mieszkalna wzniesiona 
została szczytem, a więc krótsza ścianą, 
do drogi. Co więcej, od strony drogi nie 
było nigdy otworów okiennych. W domu 
znajdowały się kolejno: sień, izba miesz-
kalna, komora. Dalej, za częścią mieszkal-
ną, lokowała się stajnia, obora, stodoła. 
Natomiast od strony drogi przylegały do 
domu inne, mniejsze budynki gospodar-
cze i wozownia. Tym sposobem cała par-
cela zajmowana była przez ciąg ścian. Tę 
drewnianą budowlę tworzyło zazwyczaj 
osiem sosnowych bali. Trwałość zapew-
niały jej podwaliny ułożone na polnych 
kamieniach, chroniące bale od wilgoci podłoża. Znajdowały 
się pod progiem drzwi wejściowych. Dach domu kryto strze-
chą. Od strony drogi był w typie przyczółkowym, wysunięty 
daleko przed ścianę budynku. Taka zabudowa sugerowała 
pewną warowność. Zagroda jest obecnie częścią Muzeum 
Regionalnego w Radomsku. 

Nieliczne już cechy tradycyjnego budownictwa ludowe-
go, utożsamianego z Tatarami, zachowały się również w Bił-
goraju, położonym w południowo-zachodniej części woje-
wództwa lubelskiego. Odnośnie samego miasta i okolic, 
to określanie części ludności mianem Tatarów miało raczej 
słuszne, uzasadnione historycznie podłoże. Tam bowiem 
osiedlani byli jeńcy tatarscy ordynatów Zamoyskich. Dziś 
w Biłgoraju nie zachowały się zagrody zwane tatarskimi, 
z których ostatnią rozebrano ponoć w roku 1969 (według 
innych źródeł – w latach 80. XX wieku). Pozostały jedynie 

fotografi e tych domów. Co o nich wiadomo? Były to domy 
drewniane, zrębowe, podobnie jak w Radomsku-Stobiecku 
stawiane ścianą szczytową do ulicy. I tu także, na tejże ścia-
nie szczytowej, od ulicy nie było otworów okiennych, za to 
znajdowały się główne drzwi do domostwa, zwieńczone pół-
kolistym nadprożem. Tutejsze zagrody tatarskie kryte były 
gontem, a dach miał kształ czterospadowy z szerokim oka-
pem – co wspólne z domem radomszczańskim – sprawiają-
cym, że spływająca z dachu woda opadowa oprowadzana 
była daleko od ścian budynku. Są zatem elementy wspólne 
„tatarskich zagród” radomszczańskich i biłgorajskich.

Za element ludowej zabudowy powiązanej z Tatarami 
uważane są tradycyjne, charakterystyczne krzyże drewnia-
ne istniejące nadal w wielu miejscowościach w okolicach 
Janowa Lubelskiego, także w południowo-zachodniej czę-
ści województwa lubelskiego. Tradycyjne krzyże janowskie, 

umieszczane na rozstajach dróg, we 
wsiach i poza nimi, aby były uważane 
za „tatarskie”, musiały posiadać kilka 
cech: być drewniane, wyjątkowo wysokie 
i zwieńczone metalowym, dodatkowym 
krzyżykiem, umieszczonym na półksięży-
cu, a zwieńczone wyciętym z blachy lub 
wykutym w metalu kogutkiem. Być może 
jest to mylna i naiwna, lecz wciąż żywa 
tradycja nazywania takich krzyży „tatar-
skimi”. Skąd to powiązanie? Otóż okolice 
Janowa Lubelskiego i okolicznych wsi były 
obszarem nasiedlania jeńców tatarskich, 
przywiezionych albo wziętych do niewo-
li w czasie wypraw wojennych trzeciego 
ordynata na Zamościu, Jana Sobiepana 
Zamoyskiego, w połowie XVII wieku. 

Według tradycji osiedleni Tatarzy 
z czasem porzucali religię przodków – is-
lam, mieszali się z miejscową ludnością 
i przyjmowali katolicyzm. Mieli jednak 
upamiętniać religię przodków właśnie 
owym półksiężycem i kogutem. Wydaje 
się to o tyle naiwne, że kogut umieszcza-

Tzw. chata tatarska i staruszka w stroju ludowym (?), w Biłgoraju prawdopodobnie lata 40. XX w.

Dom tatarski w Biłgoraju, prawdopodobnie lata 50. XX w.
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ny przy lub na krzyżu należy do zespołu tzw. arma Christi, 
czyli narzędzi czy też symboli związanych z męką i śmiercią 
Jezusa na krzyżu. Ale tradycja ludowa okolic Janowa chce, 
aby kogut był nawiązaniem do tradycji tatarskich, w których 
ma być symbolem przemijania. Księżyc także bywa zaliczany 
do arma Christi, choć występował dość rzadko w obiektach 
sakralnych tego typu. Jednak tradycja ludowa widzi w ja-
nowskich półksiężycach na krzyżach echo symbolu islamu. 
Wydaje się to zaskakujące, a jednak taką wersję opowieści 
o tychże krzyżach odnotowali badacze etnografi i. 

Tradycyjna achitektura i zwyczaje ludowe na terenach pol-
skich zanikają już od kilkudziesięciu lat. Wiąże się to z za-
mieraniem tradycyjnej kultury wiejskiej, co poprzedziły znisz-
czenia wojenne, migracje ludności do miast, industrializacja, 
mechanizacja rolnictwa, z czasem także procesy globalizacyj-
ne. Mimo tych nieuchronnych zmian w kilku rejonach Polski 
zachowały się jeszcze, dziś tak nieliczne, tradycje ludowego 
budownictwa kojarzone, słusznie lub nie, z Tatarami. 

Julia Krajcarz 
Zdjęcia: Internet 

Michał Łyszczarz 

TRUDNO TUTAJ O JAKIEŚ PROROCTWA
Rozmowa z Bartoszem Pankiem o trudnej przeszłości, współczesności i przyszłości polskich Tatarów

MICHAŁ ŁYSZCZARZ: Panie Redaktorze, niedawno uka-
zała się Pana książka pt. U nas każdy jest prorokiem. 
O Tatarach w Polsce (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 
2020, s. 344), która dla wielu osób była zaskoczeniem. 
Może dlatego, że jest to jedyny jak dotąd duży reportaż 
literacki poświęcony polskim Tatarom. Udało się Panu 
dotrzeć do literatury przedmiotu, archiwów i interesują-
cych rozmówców, rzucając – w wielu aspektach – nowe 
światło na skomplikowane losy Tatarów. Jak wyglądało 
zbieranie materiałów?
BARTOSZ PANEK: Zacznę od zdania, które wypowiedział 
Pan na samym początku, mianowicie, że moja książka była 
zaskoczeniem dla Tatarów. W pewnym sensie była zasko-
czeniem i dla mnie. Myślę, że zaskoczył mnie nawet nie sam 
fakt, że postanowiłem ją napisać, ale ostateczny kształt tej 
książki, który zaczął się wyłaniać po pierwszych miesiącach 
zbierania materiałów. Pierwsze założenia były trochę inne, 
skromniejsze. A to dlatego, że podstawowym punktem 
odniesienia stał się dla mnie Słownik biografi czny Tatarów 
polskich XX wieku [NKM MZR, Białystok 2016, s. 208]. Po-
myślałem, że warto byłoby rozwinąć parę życiorysów opi-
sanych w Słowniku. Zatem na samym początku pojawiła się 
w mojej głowie dość skromna myśl – czy może po prostu 
realistyczna, bo wtedy miałem tyle, a nie więcej czasu, tyle, 
a nie więcej możliwości… W trakcie dalszych poszukiwań 
okazało się, że materia jest tak fascynująca, że zacząłem 
w nią wsiąkać, zagłębiać się, a także mocno przeżywać ży-
cie swoich bohaterów, w pewien sposób zrastać się z nimi, 
stapiać. Tak mocno, że opisywanie ich losów w pewnym 
momencie stało się pełne dylematów. I to jest moment naj-
trudniejszy, w którym z jednej strony trzeba utrzymać więź 
emocjonalną ze swoim bohaterem, a z drugiej trzeba się 
zachowywać tak jak chirurg, ciąć tam gdzie trzeba, żeby – 
mówiąc kolokwialnie – tekst dobrze się czytał. Ponadto – by 
nie zdradzał, po której stronie jest reporter. Nie chciałem, 
aby pokazywał wprost, co jest czarne, a co białe. Sama koń-
cówka była więc naprawdę wyczerpująca. Doszło do tego, 
że musiałem wydrukować sobie wszystkie zebrane materia-
ły, chwycić nożyczki i dosłownie rozciąć poszczególne wąt-
ki. Potem z tych drobiazgów ułożyłem je w całość. Jeżeli 
więc Pan pyta – w zasadzie Pan o to nie zapytał, ale ja w ten 
sposób zrozumiałem pytanie – czy ta książka była dla mnie 
zaskoczeniem, to tak. Była dla mnie zaskoczeniem. 

MŁ: Czy spodziewał się Pan zainteresowania ze strony 
Tatarów i tego wywiadu dla „Przeglądu Tatarskiego”?
BP: Taka myśl się pojawiła, wydaje mi się, że jest naturalna, 
ale nie przypominam sobie, w jakim momencie. Nie pisa-
łem zresztą z założeniem, że środowisko, które opisuję, od 
razu zwróci uwagę na moją pracę. Pisałem dla wszystkich 
potencjalnie zainteresowanych tematem. Dzieło, gdy już 
powstanie, zaczyna żyć swoim życiem, przestaje już należeć 
do mnie. Ja je „urodziłem”, ale to już nie do końca moje 
dziecko. To znaczy, że ono jest moje, ale jest też dzieckiem 
wszystkich czytelników, bohaterów, rozmówców, tych, któ-
rzy przyczynili się do powstania tej książki. Zainteresowanie 
środowiska tatarskiego moją książką szalenie mi schlebia. 
Nie sądziłem, że emocje będą aż tak żywe, dotychczas do-
tarły do mnie nieliczne głosy, że książka jest dobra. To wła-
śnie od Pana dowiaduję, że jest nieco inaczej, co trochę po-
twierdzałoby tatarski stereotyp o Tatarach jako grupie dość 
zamkniętej, która niechętnie się dzieli ze światem tym, co 
ma do powiedzenia, czy też tym, czym chce się podzielić. 
Biorę to teraz oczywiście w duży nawias. 
MŁ: Czy nie miał Pan obaw, że naruszy jakąś sferę tabu, 
że dokona demistyfi kacji pewnych mitów funkcjonu-
jących wśród Tatarów? Dla mnie szczególnie frapująca 
była opisana w książce historia Dżennet Dżabagi-Skib-
niewskiej, która większość z nas – zarówno samych Tata-
rów, jak i badaczy tatarszczyzny – zaskoczyła. Pisząc rok 
temu biografi czny artykuł o Małej Adiutantce, powtórzy-
łem legendę, która jest powszechnie znana, będąc prze-
świadczony, że relacjonuję fakty. Po przeczytaniu Pana 
książki byłem zszokowany. Nie spodziewałem się, że mo-
gło być zupełnie inaczej.
BP: To jest zawsze najciekawsze, najbardziej frapujące w tej 
robocie. Ale zanim rozpocząłem pracę, nie wiedziałem, co 
jest mitem. Te informacje przyniosło, by tak rzec, samo życie. 
Na przykład historię Dżennet Skibniewskiej chciałem opisać 
w dość kanoniczny sposób. Moją uwagę przykuły znane z jej 
notek biografi cznych zdania o wyprawie przez Karpaty. Czer-
wona lampka zapaliła mi się głowie, gdy kilku publikacjach 
czytałem to samo o przejściu przez góry z małym synkiem 
w plecaku, i że to jest jej wielka zasługa. Postanowiłem od-
szukać tego wówczas małego Alka. Pan Aleksander od razu 
pokazał mi dokumenty, zdjęcia i listy, z których wyłania się 
całkiem inna historia. To nie tak, że za wszelką cenę chciałem 
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demistyfi kować tatarskie opowieści. Historie pisane inaczej 
niż dotąd same do mnie przychodziły. Bardzo często moi roz-
mówcy byli tym zainteresowani. Nie założyłem sobie, że na-
gle ogłoszę coś nowego o Jakubie Szynkiewiczu jako osobie 
bardzo niejednoznacznej, o którego legendarnej znajomości 
z Goebbelsem nie wiadomo w zasadzie nic. Inny bohater, 
Jan Jakub Szegidewicz, miał być jedynym tatarskim pilotem, 
który skończył przed II wojną światową szkołę lotniczą w Dę-
blinie, okazało się jednak, że został z niej wyrzucony, bo 
przejawiał niesubordynację. O moich bohaterach myślałem 
i wciąż myślę jako o ludziach, którzy przeżyli bardzo wiele 
w szalenie trudnym czasie i musieli podejmować niezwykle 
trudne decyzje – takie, które są dla nas teraz niewyobrażal-
ne. Natomiast to, co wyrosło wokół ich historii, jest pewną 
nadbudową, z którą trzeba się zmierzyć. Oni tę nadbudowę, 
można by rzec, kreowali w określonej rzeczywistości i czasa-
mi pewnie nie mieli wyjścia. Próbuję to szczegółowo wyjaśnić 
i mam nadzieję, że moje intencje są czytelne. Ale też myślę, 
że po upływie tylu lat warto powiedzieć, jak te tatarskie losy 
– szczególnie w II połowie XX wieku – się toczyły i z jakie-
go powodu nasi bohaterowie – pisani przez „B”, jak np. Jan 
Jakub Szegidewicz i Dżennet Skibniewska – podawali fakty, 
które zweryfi kowałem negatywnie. Pewne nieścisłości w ich 
życiorysach niczego z tych dokonań im nie ujmują. Jesteśmy 
w dobrym momencie, żeby pewne rzeczy pokazać takimi, ja-
kie one były. Sądzę, że nie dotyczy to wyłącznie Tatarów, ale 
i innych grup etnicznych. 
MŁ: Reportaż, jak wiadomo, rządzi się swoimi prawami. 
Miał Pan zatem prawo, aby w sposób osobisty, autorski 
dokonać oceny faktów. Czy miał Pan od początku jakąś 

tezę, czy też to wszystko powstawało spontanicznie 
w trakcie pracy nad książką? 
BP: Nie. Nie miałem żadnej tezy. Nie podjąłbym się pisania 
z tezą. Jak wspomniałem, zaczynałem od kilku życiorysów, 
które zaczęły się rozrastać. Pojawiały się konteksty, czasem 
sam je znajdowałem, czasem ktoś wskazywał drogę. Podej-
rzewam, że chodzi Panu o to, do czego zmierza konstrukcja 
tej książki, czyli do rozpadu…
MŁ: Tak. To miałem na myśli.
Myśl o rozpadzie pojawiła się – nie przypomnę sobie, w jakim 
momencie – ale na pewno nie na początku. Kiedy dokumento-
wałem konfl ikt, który od paru lat dzieli środowisko tatarskie, 
doszedłem do wniosku, że sytuacja wygląda pesymistycznie. 
I pomyślałem wtedy, że jeżeli porównujemy dzisiejszą liczeb-
ność społeczności tatarskiej z przedwojenną, to Tatarów jest 
w obecnych granicach niemal trzy razy mniej niż pod koniec 
lat 30. XX wieku. I pomimo tego Tatarzy tak bardzo nie mogą 
się ze sobą porozumieć. Dla mnie, jako osoby z zewnątrz, 
jest to wyraźny sygnał, że problem istnieje, że nie powinni-
śmy traktować go z obojętnością. Może to utopijna nadzie-
ja, zbytni idealizm, ale cieszyłbym się, gdyby dzięki mojej 
książce udało się wyprostować pewne sprawy w środowisku 
tatarskim. Jeżeli pojawia się osoba, która wysłuchuje z taką 
samą uwagą jednej i drugiej strony, to myślę, że to ma jakieś 
znaczenie. Może stanowi taki element, który daje nadzieję na 
zmianę. Zmiana to ważne pojęcie w socjologii, prawda?
MŁ: Tak. Podstawowe.
BP: To jest coś, co każdy z nas intuicyjnie wyczuwa i nie 
wiąże się tylko z pozytywami. 
MŁ: Ostatni rozdział książki został zatytułowany Rozpad, 
co sprawia wrażenie, że narracja prowadzona jest linio-
wo w kierunku fi nału, który wielu Tatarów zszokował. Na 
zakończenie pisze Pan nie tylko o konfl ikcie w środowi-
sku tatarskim, ale podkreśla także zagrożenie historycz-
nego dziedzictwa tatarskiego w Bohonikach i Kruszynia-
nach ze strony inwestycji gospodarczych, które zmienia-
ją charakter tych wsi. Czy jednak teza o rozpadzie nie 
jest zbyt radykalna? Pytam o to, bo przecież Tatarom po 
roku 1989 bardzo wiele udało się zrobić. Mamy renesans 
etniczności tatarskiej, wzrost świadomości religijnej, 
ożywiła się działalność kulturalna i społeczna. Wpisuje 
się w to również konfl ikt, o którym Pan wspomina, a któ-
ry może mieć pozytywny wymiar dla wspólnoty. Czy nie 
obawia się Pan, że perspektywa konfl iktu przysłoni do-
konania, które nastąpiły po roku 1989?
BP: Opisałem to, co wtedy zobaczyłem i usłyszałem. Powstał 
zapis chwili, określonego momentu. Tutaj trudno o jakieś 
proroctwa, nawiązując do tytułu książki. Wiem o tym – tu 
pełna zgoda – mam świadomość, że to jest dość radykal-
na teza. Aczkolwiek w tym ostatnim rozdziale pokazuję, że 
dzieje się wiele rzeczy pozytywnych, że konfl ikty – choć do-
tyczą organizacji i idei – to jednak toczą się wokół władzy 
i pieniędzy. Pomyślałem, że jeśli Tatarzy doświadczyli i ma-
sowych migracji, i wykorzenienia, i nietolerancji, a konfl ikt 
jest tak ostry, że liderzy obu stron ze sobą nie rozmawiają, 
to oznacza, że sprawa jest poważna. Tekst oddałem do dru-
ku ponad rok temu. W tamtym momencie zarejestrowałem 
to, co zobaczyłem i usłyszałem i będę bardzo szczęśliwy, je-
śli czas negatywnie zweryfi kuje moje obserwacje. Nie chcę 
jednak przypisywać sobie rzeczy, na które nie mam wpływu. 
Mam na pewno wpływ na podtrzymywanie pamięci o Tata-
rach, którzy – jak mówił zmarły niedawno Maciej Konopac-
ki – „rozpuszczają się” wśród chrześcijan. Rozpad, o którym 
piszę, dotyczy także polskiej pamięci o Tatarach, a to Tatarzy 

Bartosz Panek, U nas każdy jest prorokiem. O Tatarach w Polsce, 
Wydawnictwo Czarne, Wolowiec 2020, ISBN 978-83-8191-048-4.
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byli przez lata postrzegani jako papierek lakmusowy polskiej 
otwartości i tolerancji. Jesteśmy zresztą w takim momencie, 
w którym rozpad defi niuje nas jako społeczeństwo. Staliśmy 
się podzieleni, czasem skrajnie, i skłóceni, coraz trudniej nam 
się rozmawia i być może ta sytuacja jakoś przełożyła się na to 
moje myślenie o tatarskości i Tatarach. Jeśli czytelnik chciał-
by potraktować konfl ikt tatarsko-tatarski jako małą kroplę 
w konfl ikcie polsko-polskim, to również znajdzie kilka punk-
tów wspólnych. Chociaż są to zupełnie inne pod względem 
kontekstu sytuacje, mechanizmy okazują się podobne. 
MŁ: To bardzo radykalna teza, ale zarazem ostrzeżenie 
i nauka na przyszłość dla Tatarów. Chcę jednak jeszcze 
zapytać o następującą kwestię. Otóż wypowiedzi prawie 
wszystkich rozmówców opatrzone są nazwiskami. Czy 
nie obawiał się Pan skutków braku anonimizacji? Zawsze 
jest przecież ryzyko, że zasłyszane wypowiedzi mogą 
kogoś przedstawić w złym świetle i rodzić antagonizmy. 
Czy nie miał Pan takich obaw?
BP: Jestem przyzwyczajony do zupełnie innego myślenia. 
Wychodzę z założenia, że jeśli ktoś się godzi na rozmowę 
i jej upublicznienie, to wie, jakie są konsekwencje tej decy-
zji. Fakt, że autoryzowałem wiele wypowiedzi, był wyłącz-
nie moją inicjatywą, chciałem być fair wobec wszystkich 
i dać im możliwość skorygowania swoich słów, wypowie-
dzianych w trakcie burzliwych nieraz rozmów. Mam wraże-
nie, że w paru miejscach to jest bardzo czytelne. Napraw-
dę wielu bardzo mocnych rzeczy nie napisałem i mówię to 
z całą odpowiedzialnością, a pamiętam kto i kiedy wypowie-
dział dane słowa. Mówię zwłaszcza o ostatnich rozdziałach 
książki, które dobrze oddają stan emocji. Brak anonimizacji 
pokazuje także czytelnikowi, że nie wymyśliłem sobie boha-
terów. To, że w paru miejscach pojawiają się inicjały, wynika 
wyłącznie z tego, że kontakt z osobą, od której coś usłysza-
łem, był później już niemożliwy, utrudniony i nawet nie mia-
łem okazji zapytać, czy Pan/Pani autoryzuje wypowiedziane 
słowa. Chociaż podejrzewam, że środowisko tatarskie do-
skonale wie, kto jest autorem danych wypowiedzi…
MŁ: W jednym miejscu – w rozdziale Fiszka, której nie 
mógł napisać Stanisław Kryczyński – nie zdecydował się 
Pan na podanie ani inicjałów, ani nazwiska rozmówcy. 
Czy postąpił Pan tak dlatego, że to był Tatar, który – 
oględnie mówiąc – nie wyrażał radości z ewentualnego 
przyjazdu do Polski uchodźców? 
BP: To nawet nie ja podjąłem taką decyzję. Usłyszałem 
wprost: „nie rozmawiamy pod nazwiskiem; pan sobie może 
to napisać, ale czytelnik nie będzie wiedział, kim jestem”. 
Myślę, że to była sytuacja dość mocno zawstydzająca dla 
tych wszystkich, którzy brali w niej udział. Zupełnie się tego 
nie spodziewałem, pojechałem po inne informacje, które zna-
lazły się w innych miejscach książki. To się działo się przy 
okazji, niespodziewanie, tak po prostu, od słowa do słowa. 
Wtedy mówiło się dużo na temat uchodźców, o ich relokacji 
i mechanizmach, które próbowała wprowadzić Unia Europej-
ska, a przeciwko którym bardzo mocno oponowała Polska, 
m.in. razem z Węgrami i Słowacją. Trwało akurat Święto Flagi 
– 2 maja – spotkaliśmy się na daczy gdzieś w Polsce, obok 
mnie wyluzowani ludzie palili papierosy i pili piwo. Tak so-
bie rozmawialiśmy i o polityce. Zanotowałem wtedy tę wy-
powiedź i zapytałem, czy mogę o tym napisać. No i padło: 
„tak, ale nie od nas to usłyszałeś”. Zresztą to nie był jedy-
ny przypadek, kiedy słyszałem od Tatarów krytyczne opinie 
o przyjmowaniu uchodźców przez Polskę. Wszyscy, z którymi 
rozmawiałem, widzieli, że notuję – więc z mojej strony nie 
ma tutaj żadnego partyzanckiego, podziemnego działania. 

A nawet jeśli nie notuję ani nie nagrywam, to zapamiętu-
ję. Myślę, że moi rozmówcy mogą czuć się bezpiecznie, nie 
zdradzę ich personaliów, do tego zobowiązuje mnie i dżen-
telmeńska umowa, i etyka dziennikarska. W końcu nie tylko 
Tatarzy mają takie opinie. Powiedziałbym nawet, że wśród 
Tatarów jest ich mniejszość, gdybyśmy próbowali przełożyć 
tę sytuację na całe polskie społeczeństwo. 
MŁ: Ta konkretna Fiszka mogła jednak Tatarów zaboleć. 
Pomijając nawet, że stanowiła pewien negatywny ob-
raz, rzutujący na opinię o całej społeczności, to w tym 
fragmencie pokazał Pan tylko część problemu. Można 
było przecież dla równowagi wskazać przykłady pomo-
cy, udzielonej przez Tatarów na Podlasiu uciekinierom 
z Krymu po aneksji półwyspu przez Rosję w roku 2014. 
Choćby po to, aby zrównoważyć ten bardzo ostry sąd.
BP: Mam wrażenie, że pomimo wszystko są to dwie różne 
rzeczy, bo jeżeli chodzi o Tatarów Krymskich i w ogóle ludzi, 
którzy zostali poszkodowani w wyniku konfl iktu w Donba-
sie, to jednak część z nich Polska przyjęła. Natomiast ludzie, 
o których mówimy – uchodźcy lub migranci, jak chcą drudzy 
– to jest osobna grupa. Pytanie o stosunek do nich jest pyta-
niem o otwartość na całkowitą inność. Nie równoważyłbym 
oby tych spraw. Dotykamy tu kwestii kulturowych – bliskości 
Tatarów Krymskich i obcości uchodźców z Syrii. Był jednak 
pomysł, żeby napisać coś o przybyciu Tatarów Krymskich na 
Podlasie. Rozmawiałem nawet z osobami, którzy się tym zaj-
mują. Jednak niewiele z tego wyszło i moim zdaniem nie z mo-
jej winy. Trudno ponaglać i się narzucać. Mogło być też tak, 
że sami Tatarzy Krymscy nie życzyli sobie rozmowy ze mną 
na swój temat; nie mogę tego wykluczyć. Wiem o pomocy 
udzielanej Tatarom przez Tatarów i bardzo ją doceniam. Mam 
wrażenie, że wiedza o tego zaangażowaniu Tatarów w po-
moc uciekinierom z Krymu, o tym, że kilka rodzin z Krymu 
znalazło schronienie w Białymstoku, jest obecna w świado-
mości społecznej. Natomiast druga strona tego medalu, jak 
Pan to ujął, pozostaje raczej nieznana. Scena o uchodźcach, 
która znalazła się w książce, daje zresztą wiele do myślenia. 
To jest taka sytuacja, w której można pomyśleć, że państwo 
polskie przyjęło Tatarów Krymskich tylko po to, żeby zre-
kompensować sobie fakt, że nie przyjmuje ludzi uciekających 
przed wojną z Syrii. Nie akceptuje się ich, bo to „islamiści”. 
Równocześnie na szeroką skalę prowadzona jest akcja repa-
triacyjna, skierowana do osób posiadających polskie pocho-
dzenie, mieszkających głównie w Kazachstanie. Przyjmujemy 
ich z otwartymi rękami, bo są Polakami, ofi arami przesiedleń 
realizowanych w latach 40. przez Stalina.
MŁ: Zbliżając się do końca naszej rozmowy, chcę jesz-
cze zapytać, czy teraz – kilka miesięcy po opublikowaniu 
książki – zastanawia się Pan, czy można coś w tej książce 
zmienić, ulepszyć? Być może przesunąć punkt ciężkości, 
inaczej pokierował tok narracji, wybrać innych rozmów-
ców albo dotrzeć jeszcze do innych dokumentów? 
BP: Nie. Ten proces mam już za sobą. W pewnym momencie 
trzeba też zadbać o swój dobrostan emocjonalny i oddzielić 
się od tego, czym się żyło przez długie miesiące. Nawet jeżeli 
efekt tych działań nie jest doskonały. Książka została wydru-
kowana i nic już nie można zmienić. Każdy autor ma świa-
domość, że wiele rzeczy mógłby poprawić, ale książka jest 
procesem. Jesteśmy innymi ludźmi, gdy zaczynamy ją pisać 
i trochę innymi, gdy kończymy. Trudno mi sobie wyobrazić, 
że po pewnym czasie weryfi kujemy każde zdanie. To było-
by szaleństwo. Jeśli los będzie na tyle łaskawy, że doczekam 
się drugiego wydania książki, pomyślę o uzupełnieniach. Ale 
chcę też podkreślić, że pewna niedoskonałość jest wpisana 
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i w nas, i w naszą pracę. Warto się z tym pogodzić. Zwłasz-
cza, że w swojej książce piszę o niedoskonałościach, więc to 
jest może metafora tego wszystkiego, o czym rozmawiamy
MŁ: Wiele miejsca poświęca Pan rozpadowi. Czy teraz 
– już po wydaniu książki – nadal Pan się obawia, że Ta-
tarzy w ogóle znikną i w przyszłości nie będzie już z kim 
rozmawiać?
BP: Sami Tatarzy tego się obawiają, o tym się mówi. Pan 
pewnie też nie raz to słyszał, niczego zatem nie wymyśli-

łem. Możemy nie wypowiadać pewnych rzeczy na głos, ale 
czy to oznacza, że takie myśli przestaną istnieć? Nie. 
MŁ: Bardzo Panu dziękuję. Zakończyliśmy naszą rozmo-
wę dość pesymistycznie, ale – pomimo wszystko – mam 
nadzieję, że Pana książka będzie dla nas wszystkich 
bodźcem skłaniającym do przemyślenia, w jakim kierun-
ku ewoluuje nasza wspólnota.

Rozmawiał: Michał Łyszczarz 
16 listopada 2020 r. 

Musa Czachorowski

TATARSKIE SERCE
Nie będzie jakąkolwiek przesadą stwierdze-
nie, że opowiadania i wiersze Lenara Szaje-
ha1, niespełna czterdziestoletniego tatarskie-
go pisarza z Kazania, tworzone są sercem. 
Mało tego, ich przeznaczeniem jest trafi ać 
do serc i być przez serca odczytywanymi. 
Wartość to szczególnie cenna w czasach, 
gdy zalewa nas potok agresji i perwersji 
w połączeniu z pseudouduchowionym bełko-
tem, konstruującym alternatywną rzeczywi-
stość. Po przeciwnej stronie lokuje się tzw. 
twórczość z życia wzięta, sprowadzająca 
się zazwyczaj do opisów wydumany miło-
snych perypetii oraz egzystencjalnych porad 
„z własnego doświadczenia”. Ma to stanowić 
wyjątkowy jakoby walor literatury, być do-
wodem twórczej wolności i nowoczesności. 

Na szczęście Lenar Szajeh pozostaje dale-
ko od tego wszystkiego. Jednak on sam, po-
dobnie jak tatarska literatura – zarówno z Ta-
tarstanu, jak też Krymu – jest w Polsce nie-
znany. Wielka szkoda, tym bardziej, że jego 
teksty były publikowane m.in. we Francji oraz 
Wielkiej Brytanii. Tatarski pisarz urodził się 4 października 
1982 roku we wsi Taktałaczuk w rejonie aktanyszskim Repu-
bliki Tatarstan. Ukończył Mienzieliński Koledż Pedagogicz-
ny (1999–2002), następnie studiował na Wydziale Filologii 
Tatarskiej i Historii Kazańskiego Uniwersytetu Państwowe-
go (2002–2007). Potem odbył jeszcze studia podyplomowe 
(2007–2010). Jest kandydatem nauk fi lologicznych, co w pol-
skiej nomenklaturze odpowiada tytułowi doktora. 

Już podczas studiów Lenar kierował Literacko-Twórczym 
Stowarzyszeniem Młodych Poetów i Pisarzy „Ällüki”. Zaj-
mował się też działalnością dziennikarską. Był organizato-
rem oraz redaktorem naczelnym tatarskiej gazety studenc-
kiej „Täräzä”, pracując równocześnie w republikańskich 
gazetach „Şähri Qazan” (2004–2005) i „Tatarstan yaşläre” 
(2005–2007). W roku 2007 został redaktorem Tatarskiego 
Wydawnictwa Książkowego, a rok później jego redaktorem 
naczelnym. Jest kierownikiem projektu serii książek Tatar-
ska Proza, Klasyczna Poezja Tatarska i Literatura Turkijska, 
opracowuje zbiory i encyklopedie klasycznej literatury ta-
tarskiej oraz rosyjskiej, w tym także dziecięcej. Tłumaczy 

1 Jest to spolszczona wersja tatarskiego zapisu nazwiska pisarza: Lenar 
Şayeh, Ленар Шаех. W języku rosyjskim brzmi ono: Ленар Шаехов. 

z języków: rosyjskiego, niemieckiego, kirgi-
skiego, kazachskiego i baszkirskiego.

Lenar Szajeh świetnie odnajduje się w po-
ezji i prozie skierowanej do dzieci, ale jego 
utwory przeznaczone są dla czytelników 
z każdej grupy wiekowej. Wielką bowiem 
uwagę przywiązuje w nich do wartości istot-
nych dla ogółu społeczeństwa, dzisiaj, nieste-
ty, niedocenianych lub wręcz negowanych. 
Miłość do rodzinnej ziemi oraz języka przod-
ków, przywiązanie i szacunek do bliższych 
i dalszych krewnych, sąsiadów oraz znajo-
mych, uczciwość, wierność, przestrzeganie 
odwiecznych zasad moralnych – to jedynie 
część z nich. Wydawnictwa w Kazaniu, Mo-
skwie, Jakucku, Londynie, Paryżu, Ufi e i Bisz-
keku opublikowały już ponad dwadzieścia 
książek jego autorstwa. Wiersze tatarskiego 
poety znaleźć można w angielskich, rosyj-
skich, azerbejdżańskich, tureckich, jakuckich 
oraz czuwaskich antologiach poezji i prozy, 
a fragmenty poezji dziecięcej trafi ły do anto-
logii literatury dziecięcej Współczesnej litera-

tury narodów Rosji (2017). 
Utwory Lenara Szajeha przetłumaczono m.in. angielski, 

francuski, baszkirski, kirgiski, kazachski, azerbejdżański, 
turecki, jakucki, czuwaski oraz mordwiński. Przyniosły mu 
tytuł Zasłużonego Działacza Sztuki Republiki Tatarstan, 
Republikańską Nagrodę imienia Musy Dżalila, Literacką 
Nagrodę imienia Abdułły Alisza, Międzynarodowej Nagro-
dy Euroazjatyckiej oraz wiele innych wyróżnień, w tym 
zaszczytne członkostwo w Międzynarodowej Publicznej 
Akademii Poezji Omora Sułtanowa Republiki Kyrgyzstan. 
Jest członkiem Związku Pisarzy Republiki Tatarstan i Rosji, 
Tatarskiego PEN-centrum Międzynarodowego PEN-klubu, 
Związku Dziennikarzy Republiki Tatarstan i Rosji, Między-
narodowej Federacji Dziennikarzy (IFJ) oraz Euroazjatyckiej 
Gildii Twórczej (Londyn).

Jak z powyższego wynika, dorobek literacki kazańskiego 
pisarza jest dostrzegany i wysoko ceniony nie tylko w świecie 
narodów turkijskich, ale także na zachodzie Europy. Warto 
zatem, abyśmy również my poznali jego utwory. W obec-
nym numerze „Przeglądu Tatarskiego” zamieszczamy jedno 
z opowiadań Lenara Szajeha, kolejne ukażą się w następnych. 

Musa Czachorowski 
Fot. Guzel Gimadijewa 

Lenar Szajeh, 
tatarskie serce z Kazania. 
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Lenar Szajeh

MOJE SERCE PŁONIE
PROLOG

Kiedy w latach 60. i 70. ubiegłego wieku rozpoczęła się 
w naszym kraju budowa wodnych elektrowni, to z jednej 
strony pozwoliła na zaopatrzenie ludności w niezbędną 
energię elektryczną. Z drugiej jednak spowodowała, że za-
lane zostały ogromne połacie żyznej ziemi, zbożowych za-
gonów oraz łąk. Pod wodą znalazły się liczne wsie i osady. 
A zdarzało się też, że po przymusowym przesiedleniu wsi, 
z powodu niedokładności w obliczeniach, na opuszczone 
i zdewastowane tereny woda nawet nie dochodziła. 

Jeśli się nad tym zastanowić, to jedynie na terenie rejonu 
aktanyszskiego Republiki Tatarstan zniknęły z powierzch-
ni ziemi większe wioski oraz setki gospodarstw, takich jak 
Stary i Nowy Semiostrow (Oszer i Czijalek), Tatarski Azbej, 
nawet osada Derbioszkinskij, w której były tysiące domów. 
Ileż łez i żalu, ileż przekleństw musiało wywołać wymuszo-
ne, gwałtowne rozstanie z rodzinnym domem. 

Chcę opowiedzieć o Starym Semiostrowie. To rodzinna 
wioska mojej dau eni1 i wielu moich krewnych, dlatego jest 
mi tak bliska i droga. Wiele się nasłuchałem, że w swoim 
domu mieszka tam Gabdułła abzyj2, ale nigdy nie widziałem 
go na własne oczy. Jak to jednak mówią, rodzona krew wzy-
wa, więc zjawiłem się wreszcie w wiosce, z której wywodzą 
się moje korzenie.

1
Pamiętam ten dzień jak dziś. Był 30 sierpnia, gdy ran-

kiem wyruszyłem w drogę z rodzinnej wioski Taktałaczuk. 
Najpierw zajrzałem do wsi Kartowo, zaś pod wieczór skie-
rowałem się przez wieś Bulak do osady Jamały. Potem Sta-
ry Semiostrow. Słońce przygrzewało, na niebie nie było ani 
chmurki. Ledwie jednak wyszedłem z Jamały na bezkresnym 
stepie, zaraz powiał chłodny wietrzyk. No więc szedłem tak 
sobie i szedłem, wpatrując się w odległy horyzont. 

W oddali pojawiło się coś białego. Czyżby to ten samotny 
dom? Teraz zdążę go sfotografować. No to wciąż szedłem 
do przodu. Na stepie nie było widać ani jednej żywej du-
szy, tylko niekiedy pojawiał się jakiś samochód, wzbijając 
kurz na polnej drodze. O Allahu, ta biel okazała się górującą 
w oddali kupą nawozu! Gdzie jest wioska? Gdzie jest ziemia, 
która przyciąga moją duszę? Ziemia dziadków? 

Ruszyłem dalej i dalej...
Naraz przede mną ukazał się las. Oto w oddali, gdzie pła-

czące wierzby pochylały się ku wodzie, błysnęło coś czarne-
go… Czyżby to Gilmutdin babaj3 wyszedł na spotkanie wnu-
kowi? Jego serce nie wytrzymało z tęsknoty za mną i wy-
czekuje teraz za żywopłotem? A mówili, że oślepł po tym 
wszystkim, co przeżył w więzieniu, gdzie zamknęli go jako 
kułaka. Nagle przypomniałem sobie, co powiedziała Fljuda 
apa4, córka Gajfutdina abyj5, rodzonego brata mojej dau eni. 

„Mówili, że od nas (ze wsi Kartowo) do Starego Semio-
strowa, jest osiem wiorst. Gilmutdin babaj był niewidomy. 

1 Dau eni (tat.) – babcia ze strony matki. 
2 Abzyj (tat.) – pełen szacunku zwrot do starszego wiekiem mężczyzny.
3 Babaj (tat.) – dziadek.
4 Apa (tat.) – siostra, ciocia.
5 Abyj (tat.) – starszy brat, wujek.

Nie pamiętam go widzącego. Kiedy do nich przychodziłam, 
zdarzało się, że płakał, gładząc mnie po twarzy i przesu-
wając po mnie ręką. Gajnijamal ebi6 była bardzo łagodna 
i uwielbiała śpiewać. Wciąż pamiętam, jak śpiewała: 

Długo szłam do rodzinnego domu, 
Bo się zmęczyłam na tej mojej drodze.
Przysiadłam – w myślach pogrążyłam,
Bo serce moje płonie ogniem.

Bardzo sympatyczną, uśmiechniętą była zmarła...
O Allahu... Czy oczekuje tam na mnie patrząca w okno 

Gajnijamal ebi, która przygotowała pyszny balisz i rozdmu-
chała węgle w samowarze, aby zaparzyć pachnącą herbatę 
z oregano, kwiatem lipy i dziką różą? Dlaczego nie znam 
ani Gilmutdina babaja, ani Gajnijamal ebi? Dlaczego nie do-
czekali moich urodzin? Kto jest winien temu, że na zawsze 
zostałem pozbawiony możliwości zobaczenia wsi Stary Se-
miostrow? Dlaczego mnie unieszczęśliwiliście, dlaczego? 

Kiedy tak szedłem pogrążony w myślach, ocierając pły-
nące łzy, ten czarny przedmiot stawał się coraz lepiej wi-
doczny. Przerdzewiały żelazny słup... Gdy się zbliżyłem, 
dostrzegłem pojedyncze litery, a potem pojawiły się też 
słowa. Wreszcie doszedłem, jeszcze tylko dwa lub trzy kro-
ki... Po jednej stronie słupa napis „Stary Semiostrow”, a po 
drugiej „Nowy Semiostrow”. Te słowa przeszyły moją duszę 
i wszystko we mnie wywróciło się do góry nogami... Po-
czułem się dobrze, ale jednocześnie też smutno. Postałem 
trochę. Teraz już wystarczyło pójść w kierunku wskazanym 
przez strzałkę na słupie... 

Skręciłem w lewo. Niebawem doszedłem do jakiegoś je-
ziora. Okazało się, że droga prowadzi wokół niego. Wierz-
by, ze wszystkich stron otaczające jezioro niczym babinki, 
które zebrały się na pogaduszki, trzciny, lilie wodne wy-
chylające się na powierzchni, jakby chciałby mnie zoba-
czyć, wszystko zresztą zdawało mi się przyglądać, mówiąc: 
„Witaj, bracie! Podążaj drogą, nie schodź z niej, bo się 
zgubisz”. Po drugiej stronie jeziora pasło się stado krów, 
a przy stogu kręciło się trzech pastuchów. Chciałem ich 
zapytać: „Hej! Czy dobrze idę do Starego Semiostrowa?”, 
ale moje pytanie uniósł wzmagający się wiatr, słowa i li-
tery rozproszyły się i zanurzyły w wodzie, a może zawisły 
na wierzbach lub też poleciały na drugą stronę i uderzyły 
o krowi róg. 

Czy ktokolwiek usłyszawszy, jak starzy ludzie lamento-
wali podczas przymusowego przesiedlenia wsi: „Nie chce-
my się przenosić. To jest nasza rodzinna ziemia, rodzinny 
dom: tu się urodziliśmy i tu pomrzemy”, jak młodzi mówili 
zakłopotani: „Mieliśmy nadzieję tu mieszkać, założyć rodzi-
ny, wychować dzieci” – w czymkolwiek im pomógł? Dał cho-
ciaż jakąś radę? 

Nagle skądś pojawił się traktor. Allah jest litościwy! 
W kabinie siedzieli mężczyzna i kobieta, z tyłu do ciągnika 
przyczepiony był niewielki wózek. Podniosłem rękę i zapy-
tałem zwalniającego kierowcę:

– Abzyj, daleko jeszcze od Starego Semiostrowa? Jak do-
stać się do domu Gabdułły abyj?

6 Ebi (tat.) – babcia. 
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– Chodź, wskakuj na przyczepkę – machnął ręką, wska-
zując do tyłu.

Wskoczyłem, nawet się nie zastanawiając. 
Nieźle mnie wytrzęsło, zanim żelazny koń zatrzymał się 

wreszcie przy stogu siana. Wychyliwszy się z kabiny, abzyj 
wskazał mi drogę: 

– Widzisz tam żelazny słup? Od niego zaczyna się wieś 
Stary Semiostrow. Widzisz dom trochę dalej? To Gabdułły. 
Podejdź drogą.

Zanim zdążyłem podziękować, traktorzysta i jego towa-
rzyszka zdjęli z przyczepki widły i pospiesznie zaczęli łado-
wać siano. 

Czy równie szybko rozkopywali groby, gdy przenosili 
cmentarz Starego Semiostrowa, z trzaskiem wrzucali kości 
do skrzyń i przewozili je na takich samych traktorach? Czy 
też biedne kości nie pokruszyły się od tego trzęsienia, nie 
obróciły w popiół? 

Tymczasem w oddali, pobłyskując blaszanym dachem, 
powitał mnie samotny dom... 

Wydawało mi się, jakby silny wiatr śpiewał mi do ucha 
pieśń Gajnijamal ebi: 

Długo szłam do rodzinnego domu, 
Bo się zmęczyłam na tej mojej drodze... 

Szkoda czasu... Chociaż nogi są zmęczone, trzeba iść na-
przód, szybko naprzód, do Starego Semiostrowa... 

2
Naprzeciwko mnie wyrósł żelazny słup, na którym wielkimi 
literami oznajmiono: „Stary Semiostrow”. Za nim rozrosły 
się bujnie pokrzywy, łopian, len i piołun. Przez ten „las”, 
nieomal mojego wzrostu, przebiega wąska ścieżka... 

No i masz, toś ty taka, wiosko! Nie chciałem zobaczyć 
cię taką. Zaszłoby się teraz na podwórko domu Gilmutdi-
na babaja i Gajnijamal ebi i wypiło choćby łyk zimnej wody 
z głębokiej studni... Niemożliwe. Można jedynie domyślać 
się, gdzie stał ich dom. Uff ! Jestem ledwo żywy z pragnie-
nia, język przykleił mi się do podniebienia... 

Z pewną obawą wszedłem na ścieżkę, ale wgłębiałem się 
coraz bardziej. Kto by pomyślał, że kiedyś była tutaj duża 
wioska z siedmiuset gospodarstwami, z własną mleczarnią, 
sklepem wielobranżowym, młynem i innymi obiektami go-
spodarczymi. Zostało tylko pustkowie porośnięte chwasta-
mi. Od czasu do czasu w gąszczu pokrzyw, łopianu i piołunu 
słychać szelesty, całkiem jakby ktoś tam chodził, obserwo-
wał mnie. Kołyszące się na wietrze wysokie łodygi suchej 
trawy szeleściły, jakby śpiewały, opowiadały mi historię wsi, 
szeptały o czymś, coś chciały przekazać... Kręta ścieżka, wi-
jąca się wzdłuż ulicy, a potem przez ogrody, doprowadziła 
mnie do centralnej części będącej tu niegdyś wsi...

Tutaj pewnie znajdowało się gospodarstwo Gabdel-
dżabbara agaj7, a tam – Malika babaja, zaś nieco dalej 
mieszkała córka bogacza Munawara? Ech, wiosko... Jesteś 
niczym samotna staruszka, czekająca na swoją ostatnią go-
dzinę. Słyszę twój ciężki oddech... Jak możesz przetrwać, 
gdy twoja historia, całe twoje poprzednie życie zostało 
przywalone kamieniami i chwastami? A przecież nie chcesz 
umierać, zniknąć jak poranna mgła, którą rozwiewa jesien-
ny wiatr, nie chcesz odrywać się od korzeni... Pragniesz 
żyć! Żyć! 

Szedłem długo, aż nagle przed moimi oczami pojawiła 
się otwarta przestrzeń. Po prawej stronie rozpościerało się 

7 Agaj (tat.) – szanowany, honorowy człowiek. 

jezioro, z przodu łąka, a po lewej stała pochylona stodo-
ła. Dalej – zagroda bez jakiegokolwiek ogrodzenia – serce 
wsi. 

Na skraju rozłożył się solidny, niedawno zbudowany dom 
z drewnianych bali. Obok niego drugi, który przeżył już 
swoje, przekrzywiony i zapadnięty w ziemię. Wydawało się, 
że wchłonął w siebie całą historię, przeszłość wsi... Na lewo 
łaźnia, drewutnia kryta strzechą i stosy kłód, naprzeciwko 
– ogrodzony wybieg, otoczony płotem ogród. Wokół krę-
ciło się domowe ptactwo, leżące opodal krowy przeżuwały 
paszę, prychały konie wyczerpane upałem, słychać było be-
czenie owiec... 

Kiedy wszedłem na podwórko, skądś wyłoniła się kobieta 
w średnim wieku. Miała na sobie kolorową sukienkę z krót-
kim rękawem, granatowe spodnie i wyblakłe kalosze. Na 
głowie starannie zawiązaną kolorową chustkę. Nie byłem 
specjalnie zaskoczony jej widokiem. 

– Dzień dobry! Czy mieszka tu Gabdułła abyj? – zapyta-
łem.

– Tak, tutaj. Jestem jego siostrą z miasta Sarapul. Mam 
na imię Gljuda. Na lato przyjeżdżam do mojej rodzinnej wio-
ski. A ty kim jesteś?

– Lenar. Moja dau eni Gulchira, córka Gilmutdina, pocho-
dzi z tej wioski. Już dawno chciało się zobaczyć – odpowie-
działem.

– Aaa... To ci dopiero...
– Gdzie jest Gabdułła abyj?
– Kosi siano za ogrodem, zaraz go zawołam – powiedzia-

ła Gljuda apa i zniknęła.
W tym czasie ze starego domu wyszła babcia w okula-

rach, ubrana w znoszoną niebieską bluzkę i spraną długą 
sukienkę, z głową owiniętą zwykłą chustką. Okazało się, że 
to matka Gabdułły abyj – Guldżan ebi. Przekrzywiony, za-
padnięty w ziemię domek i babcia wydawały się być w tym 
samym wieku. Oznaczało to, że odzwierciedlają epokę, 
w której wieś jeszcze rozkwitała. Chyba że może być przy-
szłość bez przeszłości, bez historii? 

Wkrótce z ogrodu przyszło dwóch mężczyzn z opalony-
mi twarzami i rękami. Jeden miał na podkoszulce ubranie 
robocze, na głowie zaś kapelusz. Drugi był w lekkiej koszuli 
i szarej czapce. Okazało się, że ten lżej ubrany to Gabdułła 
abyj. Przywitałem się z nimi, przedstawiłem, wyjaśniłem, 
w jakim celu przyjechałem. 

– Bardzo dobrze, bardzo dobrze – uśmiechnął się go-
spodarz.

Następnie wraz ze swoim przyjacielem Rawisem abzyj 
spokojnie zapalili papierosa. 

Gljuda apa szybko pobiegła do starego domu przygoto-
wać herbatę. Guldżan ebi poszła nad jezioro, aby zaopieko-
wać się owcami. My, mężczyźni, zostaliśmy razem. 

– Chwała Allahowi, mimo że wioska zniknęła, ludzie 
nie przepadli – rozpoczął Gabdułła abyj. – Odwiedzają nas 
i krewni, i przyjaciele. Z Czełn, Bugulmy, Sarapula przyjeż-
dżają samochodami łowić ryby. Każdego roku obchodzimy 
sabantuj8 z naszymi krajanami. Po roku 1976 zostaliśmy 
sami, jednak żyjemy. Czy można opuścić rodzinną ziemię? 
– westchnął ciężko.

– Gabdułło abyj, czy tak bardzo kochaliście swoją rodzin-
ną wioskę? A po wybudowaniu zbiornika woda wszystkiego 
nie zatopiła? – zapytałem.

– Ech, braciszku, życzenia rodziców są w stanie chronić 
zarówno przed wodą, jak i przed ogniem. Nie chciałem roz-

8 Sabantuj – starotatarskie święto pługa (przyp. tłum.).
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stać się z rodzinną ziemią, na której spędziłem dzieciństwo 
i młodość. Nie chciałem... A woda tak czy owak nie zato-
piła. Dlaczego trzeba było wyrwać z korzeniami całą wieś? 
W swoim czasie zajmowała osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt 
hektarów ziemi. Dzisiaj dopiero zauważyli, że umarła... – 
jego słowa pełne były smutku. Serce biedaka więdnie, pła-
cze gorzkimi łzami. – Płacili za przeniesienie, ale dawali 
pieniądze dopiero po rozebraniu domów. Ja zaś od samego 
początku chwyciłem się ziemi rękami i nogami, nie wyobra-
żałem sobie niczego innego oprócz mojego aułu – ze smut-
nym westchnieniem dopalił papierosa. – Latem pomaga 
przyjaciel Rawis i syn siostry, Dilaris. Dobrze, że są. Chwała 
Allahowi, mama żywa, zdrowa – mówił dalej.

– Nie nudno tak samemu? Nie pojawiła się chęć, aby zo-
stawić wszystko i wyjechać?

– Już do tego przywykłem. Rodzinna ziemia, na cudzą 
nogi nie ciągną. Ale było wielu, którzy radzili: „Przenieś się, 
nie bądź głupi”. Nawet teraz, jeśli będą chcieli mnie wy-
pędzić, nie zgodzę się. Zostanę tu do ostatniego oddechu.

– Ten pański dom jest bardzo stary. Pewnie jeszcze z car-
skich czasów? 

– Tak, został zbudowany w 1918 roku. Chociaż nie był 
to główny dom, mieszkali w nim przez pół wieku, potem 
w drugim. Kupiliśmy go w pięćdziesiątym dziewiątym roku. 
Następnie zbudowaliśmy nowy. Latem mieszkamy w sta-
rym, zimą przenosimy się do współczesnego.

Gljuda apa zaprosiła nas na herbatę. Opłukaliśmy ręce 
i weszliśmy w trójkę do niskiego domu. 

Na skraju stołu stał samowar na węgiel drzewny. Pomy-
ślałem, że nie mają ani prądu, ani gazu. Oznacza to, że są 
pozbawieni wszelkich życiowych wygód. Mimo to rodzinnej 
ziemi za nic nie wolno zamienić. Raz ją stracisz, więcej już 
nie odzyskasz... 

Z przyjemnością pijemy herbatę, rozmawiamy. 
– Pewnie nigdy wcześniej nie piłeś takiej herbaty? – 

uśmiecha się Rawis abyj.
Tak, wygląda na to, że minęło dziesięć, może piętnaście 

lat od ostatniego razu, gdy gościłem u naszej sąsiadki, nieży-
jący już Machinur ebi. Od tamtej pory nie miałem okazji pić 
herbaty gotowanej w samowarze na węgiel... Piłem z przy-
jemnością, ocierając pojawiające się kropelki potu. Herbata 
była tak pachnąca i pyszna, jakby studnię lub rzekę, skąd 
brali na nią wodę, anioły dotknęły swoim skrzydłem. 

– Woda jest z naszego jeziora Sadak. Wciąż nie mam cza-
su na wykopanie studni – dodał Gabdułł abyj, ocierając pot 
z czoła.

Weszła Guldżan ebi, zmęczona upałem przysiadła na łóż-
ku. 

Żegnając się, wyszliśmy na ulicę. Po wypiciu herbaty 
moja dusza stała się czystsza i jaśniejsza, całkiem jak po 
ciepłym letnim deszczu. Z nieba dobiegały urzekające trele 
skowronków. Jakim sposobem mieszkańcy zdołali opuścić 
tak piękną wioskę? Z pewnością nadal tęsknią za smakiem 
herbaty z samowara na węgiel, gdy śni się im i wzywa ich do 
siebie ginąca pod chwastami rodzinna ziemia... 

Wdrapałem się na sam wierzchołek ogrodzenia zagrody 
i rozejrzałem. Cóż za piękno! Bosko! Łany zboża... Konie... 
Dobrze! Niesamowicie dobrze! Ech, jak pisał tatarski ludowy 
poeta Hamil Afzal, chciałoby się zanucić piosenki pełnym 
głosem! Wspiąwszy się jeszcze wyżej, śpiewać: „Świat jest 
piękny! Świat jest ogromny!”. Jednym tylko okiem zobaczyć 
by wioskę z góry niczym na dłoni...

3 
Wycierając chusteczkami spocone twarze, Guldżan ebi 
i Gljuda apa wyszły na podwórko. Usiedliśmy w piątkę na 
ławce naprzeciw nowego domu. Zaczęliśmy rozmawiać. 

– W roku 1930 przyjechałam tu jako panna młoda. Od 
tamtej pory ani razu nie zmoczyłam łapci – nie, nie mieliśmy 
powodzi – powiedziała z dumą i urazą Guldżan ebi.

W ten letni upał przypomniałem sobie zimowe mrozy 
i zapytałem: 

– Mieszkacie tu zimą czy jak?
– Tak. Na niezbędne zakupy raz w tygodniu jeżdżę sania-

mi do sąsiedniej wioski Jamały. Częściej latem. Czemu się 
dziwisz? – Gabdułła abyj spojrzał na mnie pytająco.

– Kiedyś była tu cegielnia, na pełnych obrotach pracował 
zakład przetwórstwa oleju słonecznikowego, fermy królików 
i drobiu. Jak o tym pomyśleć, to dopiero się zdziwisz – rze-
kła Gljuda apa.

– Starsi opowiadali, że w 1914 roku wieś była zalana. Lu-
dzie poruszali się na łódkach, zachodzili do siebie po drew-
nianych podkładach.

Słowa Guldżan ebi wywołały nowe pytania: jak to? Prze-
cież w tamtych czasach nie było nawet mowy o wodnych 
elektrowniach? 

Nie pamiętam, jak długo siedzieliśmy i rozmawialiśmy. 
Wtem zagrzmiał ciągnik T-40 – to przyjechał Dilaris. Słońce 
skłaniało się już ku zachodowi. Zauważywszy kilka domków 
dla ptaków, zapytałem Gabdułłę abyj: 

– Czy przylatują tu szpaki?
– Wracają każdego roku wraz z nastaniem wiosny. O świ-

cie zaczynają śpiewać swoje piękne, melodyjne pieśni...
Pożegnałem się ze wszystkimi i wyruszyłem w powrot-

ną drogę (miałem do przejścia około 14–15 kilometrów). 
Postałem chwilę nad rozciągającym się w pobliżu jeziorem 
Sadak, potem niespiesznie ruszyłem drogą. W ten sposób 
serce wioski, choć z trudem, ale bije, wioska oddycha, a to 
oznacza, że żyje. Tam, gdzie wracają szpaki, nie ma miejsca 
na pojęcie „zniknąć”. 

Żegnaj, droga mojemu sercu, święta ziemio wsi Stary Se-
miostrow! Ale nie na zawsze! To moja pierwsza, chociaż nie 
ostatnia wizyta, niebawem zobaczymy się ponownie. Trwaj 
szczęśliwie, do zobaczenia wkrótce! 

EPILOG
To był koniec mojej podróży. Wieczorem, gdy wracało sta-
do, udało mi się jeszcze odwiedzić Cziber apę9, która miesz-
ka w Jamały. A potem pokonałem pieszo jeszcze piętnaście 
kilometrów, nawet się nie zadyszawszy. O zmierzchu, o je-
denastej, wróciłem do Taktałaczuka... 

Dopóki żyją ostatni mieszkańcy wsi, Stary Semiostrow 
przetrwa, będzie żył razem z nimi! Czy można zapomnieć 
o takim pięknie, o tym malutkim kawałku wielkiej historii? 

Tylko pieśń Gajnijamal ebi, pełna smutku i żalu, wciąż 
dźwięczy w moich uszach, budząc w niepokoju nocami...

Długo szłam do rodzinnego domu, 
Bo się zmęczyłam na tej mojej drodze.
Przysiadłam – w myślach pogrążyłam,
Bo serce moje płonie ogniem...

Lenar Szajeh 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: 
Musa Çaxarxan Czachorowski 

9 Cziber apa (tat.) – pełen szacunku zwrot, dosłownie: Piękna Ciocia.
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