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Edyta Wiśniewska
Aleksander Miśkiewicz

45 LAT ORIENTÓW SOKÓLSKICH
oraz byłej dyrektor SOK Walentynie Siniakowicz. Przeka-
zał też serdeczności jej następczyni Elżbiecie Ceglarskiej 
i kierującej po niej ośrodkiem Krystynie Andrzejewskiej. 
Ich wielką zasługą było kontynuowanie Orientów, za co 
podziękował również będącym już na emeryturze pracow-
nikom Sokólskiego Ośrodka Kultury: Danucie Łotowskiej, 
Ewie Petelczyc i Celinie Łuckiewicz, współtwórczyni Mu-
zeum Ziemi Sokólskiej.

Potem odbyła się prezentacja multimedialna dotyczą-
ce pierwszego i drugiego Orientu Sokólskiego oraz wy-
świetlono fi lm pt. Kurban Bajram, nakręcony w roku 1958 
przez Polską Kronikę Filmową. Projekcja wzruszyła wielu 
widzów, którzy zobaczyli na nim swoich bliskich, w więk-
szości już nieżyjących. Po fi lmie zaprezentował się znany 
większości zebranych Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzie-
żowy Buńczuk pod kierownictwem Anny Mucharskiej.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Jan Adamowicz – 
prezes Rady Centralnej Związku Tatarów Polskich Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Dżenetta Adamowicz – sekretarz RC 
ZTRP, Anna Mucharska – skarbnik RC ZTRP, Lila Asano-
wicz – prezes Oddziału Bohonickiego ZTRP, członek za-
rządu Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Bohonikach, 
Krzysztof Mucharski – członek Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w RP oraz członek RC ZTRP, Dagmara Sulkiewicz – przed-
stawicielka Najwyższego Kolegium MZR w RP, Maciej 
Szczęsnowicz – przewodniczący Muzułmańskiej Gminy 
Wyznaniowej w Bohonikach. Media reprezentowały: Tele-
wizja Sokółka oraz Twoja Telewizja Regionalna w Sokółce.

W trakcie imprezy odczytano list Dżemili Smajkiewicz-
-Murman z Gdańska, uczestniczki pierwszego Orientu So-
kólskiego: „Szanowni Organizatorzy, Prelegenci, Artyści 
z Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego Buńczuk 

oraz zgromadzeni Goście. Ser-
decznie dziękuję za zaproszenie. 
Z przyczyn niezależnych nie mogę 
być razem z Wami. Szczęśliwa je-
stem, że dane mi będzie uczest-
niczyć, choćby jedynie duchem, 
w tak ważnej dla nas, Tatarów, 
imprezie. Nigdy nie zapomnę po-
witania na pobliskiej stacji PKP 
Sokółka – zielonego transparen-
tu obwieszczającego pierwszy 
Orient i słowa powitania dele-
gatów, szczególnie funkcyjnego 
zawiadowcy tejże, Pana Stefana 
Jasińskiego. Wszystkim Państwu 
życzę udanej i bezpiecznej impre-
zy, wielu miłych wrażeń z nadzieją 
na kolejne spotkania w tym miej-
scu oraz dużo zdrowia w trudnym 
pandemicznie czasie. 

Honorowa Przewodnicząca Mu-
zułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
w Gdańsku, członkini Związku 

Tak wyglądał pierwszy sokólski Orient.

Tak w życiu bywa, że jeśli dwie przyjazne wobec siebie 
osoby wpadną na ten sam pomysł, wówczas wyjdzie z tego 
coś pożytecznego. Tak stało się 45 lat temu w Sokólskim 
Ośrodku Kultury. Pewnego jesiennego dnia 1975 roku jego 
ówczesna dyrektor Walentyna Siniakowicz i zatrudniony 
w nim Maciej Konopacki wymienili między sobą zbieżne 
pomysły. Obojgu zależało, aby wypromować na szersze 
wody temat grupy etnicznej polskich Tatarów, których 
najwięcej zamieszkiwało na Podlasiu, właśnie w powiecie 
sokólskim należącym do ówczesnego województwa biało-
stockiego. Uzgodnili, przy wsparciu pozostałych pracow-
ników ośrodka, plan imprezy obejmujący sesję naukową, 
występy artystyczne, wieczór towarzyski, zaś następnego 
dnia wycieczkę do Bohonik i Kruszynian. Ów pomysł, któ-
ry zyskał zgodę władz powiatowych oraz wojewódzkich, 
zrealizowany został 26 i 27 czerwca 1976 roku pod nazwą 
„Orient Sokólski – prawda i legenda”.

Impreza upamiętniająca Orienty odbyła się 1 lipca 
w Sokólskim Ośrodku Kultury. Złożyła się na nią wystawa 
archiwalnych fotografi i ze zbiorów Centrum im. Ludwika 
Zamenhofa w Białymstoku/ Białostockiego Ośrodka Kultu-
ry, zrealizowana w ramach festiwalu Wschód Kultur/ Inny 
Wymiar 2020. Przed jej otwarciem, w imieniu nieobecnej 
dyrektor ośrodka Barbary Maj, gości powitała Agnieszka 
Kozakiewicz. Słowo wstępne do wystawy wygłosił Mariusz 
Bieciuk, przypominając, że Centrum Zamenhofa, badając 
wielokulturowość Podlasia, zajmuje się także dziejami 
tamtejszych mniejszości etnicznych i narodowych. 

Po obejrzeniu wystawy wszyscy udali się do kina Sokół 
na dalszą część imprezy. Tam dr Aleksander Miśkiewicz 
podzielił się swymi wspomnieniami ze wszystkich Orien-
tów Sokólskich, których był uczestnikiem. Wiele ciepłych 
słów poświęcił nieżyjącemu już Maciejowi Konopackiemu 
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Lila Asanowicz

IV FESTIWAL KULTUR W SUCHOWOLI

Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Dżemila Smajkiewicz-
-Murman”.

Pozdrowienia dla uczestników spotkania nadesłał rów-
nież Janusz Kamocki z Krakowa: „Serdecznie dziękuję za 
zaproszenie na uroczystość 45-lecia Sokólskich Orien-
tów. Pamiętam je, szczególnie pierwszą taką imprezę. 
Stan zdrowia, przy sędziwym moim wieku, nie pozwala 

mi niestety uczestniczyć w tym wydarzeniu. Pozdrawiam 
wszystkich uczestników! Dr Janusz Kamocki, Kraków, 1 VII 
2021 r.”.

Edyta Wiśniewska 
Aleksander Miśkiewicz 

Fot. z archiwum Aleksandra Miśkiewicza 

17 lipca br. już po raz czwarty odbył się Fe-
stiwal Kultur w Suchowoli. Jego organiza-
torami byli: Centrum Trzech Kultur, Gmin-
ny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki 
oraz Muzułmański Związek Religijny w RP.

Program rozpoczął się o godz. 10.00 
sprzątaniem na cmentarzu żydowskim. 
O godz. 12.00 w Centrum Trzech Kultur 
otwarto wystawę fotografi czną pt. Świę-
cone wianki oraz ekspozycję poświęconą 
żydom z Suchowoli. Ponieważ upał dawał 
się we znaki, sokólska grupa Tatarów i stu-
dentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku za-
jechała do Suchowoli wlaśnie na tę godzi-
nę. Rozpoczynał się wówczas interesujący 
program w Tatarskim Centrum Kultury 
Islamu.

Rozlokowaliśmy się na krzesełkach pod 
parasolami, które dawały trochę cienia, 
a kto chciał, to nawet na leżakach. I tak 
zrelaksowani obejrzeliśmy występ Tatar-
skiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego 
Buńczuk. W swoim repertuarze przedsta-
wił wiersze, piosenki i tańce krymskotatar-
skie oraz kilka piosenek z nowo nagranej 
płyty Tatar sesı 2. Po tych występach cze-
kało na nas jeszcze kilka innych atrakcji. 
W jednym z namiotów królowała kaligra-
fi a. Imam Muzułmańskiej Gminy Wyzna-
niowej MZR w Białymstoku Mirzogolib Radzhabaliev pięknie 
kaligrafował różne słowa polskie (najczęściej imiona) lub pi-
sał po arabsku słowa modlitwy.

W drugim namiocie można było obejrzeć turecką sztukę 
malowania na wodzie, którą prezentowała Anna Żymełka-
-Pietrzak. Jak podaje Wikipedia, ebru to tradycyjna turecka 
sztuka zdobienia papieru, polegająca na przenoszeniu na 
papier wzorów tworzonych przy pomocy farb, które roz-
prowadzane są pędzelkami i patyczkami na wodzie zagęsz-
czonej tłustą substancją – „marmurkowanie”. Papier ozdo-
biony w technice ebru nazwany jest również tureckim lub 
marmurkowanym. Do tradycyjnych wzorów ebru zalicza się 
m.in. wzory roślinne i ornamentalne, motywy plecionkowe, 
meczety i półksiężyce.

Jak interesujący i ważny jest to temat, dowodzi fakt, że 
sztuka ebru w roku 2014 została wpisana na listę niemate-
rialnego dziedzictwa UNESCO. Przygotowania do prezentacji 
trochę trwały, ale efekt był niesamowity. Powstawały pięknie 
zdobione kartki, które każdy chciał zabrać do domu.

W oranżerii można było otrzymać najnowsze książki, cza-
sopisma i broszury, wydane przez Muzułmański Związek Re-
ligijny. Wewnątrz Centrum udostępniono wystawy ukazujące 
życie Tatarów. W innej części ogrodu odbywały się warsztaty 
parzenia kawy i herbaty po turecku. Cieszyły się także dużym 
zainteresowaniem, bo każdy z nas lubi dobrze zaparzoną 
kawę lub herbatę. Po powrocie do domu można pochwalić 
się takimi umiejętnościami przed rodziną i przyjaciółmi.

Niespodzianką były pierekaczewniki z serem i z jabłkami, 
które przyjechały z Zajazdu u Mahmeda z Bohonik. Przy ta-
kich pysznościach nie trzeba już było używać cukru do kawy 
i herbaty. O godzinie 18.00 w kinie Kometa miał odbyć się 
koncert Bartosza Smorągiewicza, ale niestety było nam zbyt 
ciężko wytrwać do tej godziny.

Do domów wracaliśmy pełni niezapomnianych wrażeń. 
Trafnie podsumowała to jedna z koleżanek: było wszystko – 
dla oka, ucha i brzucha.

Tekst i fot. Lila Asanowicz 

Sporym zainteresowaniem cieszył się pokaz tureckiej sztuki malowania na wodzie.
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Anna Mucharska

BUŃCZUK W SUCHOWOLI
Dzięki zaproszeniu wystosowanemu przez Centrum Trzech 
Kultur w Suchowoli oraz Muzułmański Związek Religijny 
w RP, Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy Buńczuk wy-
stąpił w Tatarskim Centrum Kultury Islamu w Suchowoli. 
Okazją ku temu był już IV Festiwal Kultur, zorganizowany 
tam 17 lipca br. Ten występ był dla nas wyjątkowy, gdyż 
pragnęliśmy, aby publiczność mogła zapoznać się z przy-
gotowanym specjalnie z myślą o niej nowym programem 
zespołu. Przede wszystkim, mając na uwadze kontynuację 
dzieła pomysłodawczyni, założycielki i wieloletniej opie-
kunki Buńczuka, Pani Haliny Szahidewicz, recytowaliśmy 

wiersze o Tatarach, gdyż właśnie od tego rozpoczynaliśmy 
niegdyś swoją działalność. Oprócz tego zespół zaśpiewał 
piosenki z naszej najnowszej płyty Tatar sesı 2. Był to swe-
go rodzaju smaczek przed promocją płyty, która odbyła 
się 28 sierpnia br. w restauracji Halva w Białymstoku. Po-
między piosenkami i recytacją wierszy prezentowaliśmy 
krymskotatarskie tańce. Dodatkowymi atrakcjami festiwa-
lu były zaś pokazy kaligrafi i arabskiej, parzenie tureckiej 
kawy i herbaty oraz malowanie na wodzie techniką ebru. 

Anna Mucharska 

Michał Łyszczarz

ODZNACZENIA I PROJEKTY
24 lipca 2021 roku w gościnnych progach Narodowego 
Centrum Kultury Tatarów RP odbyło się spotkanie gdań-
skich Tatarów – Dżemili Smajkiewicz-Murman, Omara 
Murzy Asanowicza, Jerzego Dżirdżisa Szahuniewicza, 
dwóch pań Tamar Jakubowskich, Adama Murada Murma-
na i Ramazana Jakubowskiego – oraz ich przyjaciół i sym-
patyków ze Związku Szlachty Tatarskiej byłego Księstwa 
Litewskiego i Instytutu Orient, m.in. dr. Tadeusza Pio-
trowskiego i dr. Andreja Lymara z Wyższej Szkoły Bez-
pieczeństwa w Gdańsku. Było ono okazją do wspólnych 
rozmów i wspominania kończącego się właśnie święta 
Kurban Bajram. Dyskutowano o serialu „Tatarzy polscy” 
w reżyserii Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk, który miał 

właśnie premierę w TVP Dokument, omówiono także plany 
remontu siedziby NCKT w Gdańsku. 

Ważnym elementem spotkania było wyróżnienie osób 
szczególnie zasłużonych dla tatarskiej społeczności. Prezes 
NCKT Jerzy Dżirdżis Szahuniewicz wręczył Dżemili Smajkie-
wicz-Murman medal za zasługi dla Narodowego Centrum 
Kultury Tatarów RP. Warto dodać, że honorowa przewod-
nicząca-senior Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR 
w Gdańsku otrzymała to odznaczenie już po raz drugi. Na-
tomiast Omar Murza Asanowicz, przewodniczący Oddziału 
Północno-Zachodniego Związku Tatarów RP, został uhonoro-
wany przez Kapitułę Bractwa Orderu św. Stanisława Krzyżem 
Wielkim Orderu św. Stanisława I klasy. 

W dalszej części dr Mirosław 
Borkowski, prof. Gdańskiej Szko-
ły Wyższej, przedstawił założenia 
dwóch projektów realizowanych 
przez NCKT. Pierwszy z nich, zatytu-
łowany „Aktywizacja-integracja 2.0”, 
jest realizowany razem z Kancelarią 
Doradztwa Gospodarczego i Praw-
nego FILAR (którą reprezentuje dr 
Borkowski). Finansowanie pochodzi 
ze środków Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego 
oraz Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Gdańsku, w ramach 
realizacji działań na rzecz rozwoju 
wspólnot i społeczności lokalnych 
(zadanie „Wspieranie rozwoju part-
nerskiej współpracy pomiędzy sa-
morządami lokalnymi a podmiotami 
świadczącymi usługi aktywizacji i in-
tegracji na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w tym 
cudzoziemców”). W projekcie prze-
widziano środki fi nansowe dla osób 

W trakcie spotkania głos zabrała m.in. seniorka gdańskiej społeczności tatarsko-muzułmańskiej 
Dżemila Smajkiewicz-Murman.
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będących w trudnej sytuacji życiowej: organizatorzy zachęca-
ją Tatarów z województwa pomorskiego do kontaktu z NCKT 
i korzystania z oferowanej możliwości wsparcia. 

Drugi projekt, zatytułowany „Adaptacja i integracja”, skie-
rowany jest do cudzoziemców, którzy przebywają na terenie 
Gdańska, powiatu gdańskiego oraz powiatu tczewskiego. 
Zadanie publiczne współfi nansuje Województwo Pomorski, 
a obejmuje ono podstawowe doradztwo prawne, poradnic-
two medyczne dla każdego członka rodziny, poradnictwo 

psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo w zakresie 
adaptacji społecznej i kulturowej. Konsultacje prowadzone są 
w Gdańsku i Tczewie. Szczegółowe informacje o projektach 
i działalności NCKT znajdują się na stronie: http://ncktrp.
pl/category/projekty/ oraz bezpośrednio u Jerzego Dżirdżi-
sa Szahuniewicza – tel. 0048 509 632 992, e-mail: szahunie-
wicz1@gmail.com.

Tekst i fot. Michał Łyszczarz 

Lila Asanowicz

PIEŚNI I TAŃCE W SOKÓŁCE
Lipiec i sierpień 2021 roku to wprawdzie 
miesiące wakacyjne, ale Oddział Bohoniki 
Związku Tatarów RP realizował trzy pro-
jekty i miał pełne ręce pracy. Staramy się 
podkreślać wielokulturowość Podlasia po-
przez promowanie kultury tatarskiej, ale 
też pokazujemy ją na tle katolickiej, pra-
wosławnej, romskiej i żydowskiej. W tym 
projekcie zajęliśmy się pieśniami i tańca-
mi. Zajęć warsztatowych odbyło się pięć, 
sali użyczył Sokólski Ośrodek Kultury.

24 lipca, na pierwszy ogień, poszła kul-
tura romska. Warsztaty prowadziła znana 
wszystkim artystka z Białegostoku Rado-
sława, Rada Bogusławska. Uczyliśmy się 
piosenki Kaj jone, uczestnicy otrzymali 
kartki ze słowami, ale najlepiej wychodził 
nam refren: ne, ne, ne... Pomagał nam za-
proszony gość z cygańskimi korzeniami, 
Wojciech Januszkiewicz, założyciel zespo-
łu Cygańskie Serca.

Po krótkiej przerwie na ugaszenie pra-
gnienia i zjedzenie ciastka, rozpoczęliśmy 
tańce. Tu przydały się rekwizyty, szerokie spódnice tance-
rek i duże kolorowe chusty. Relację będzie można obejrzeć 
w programie „My, Romowie”, ponieważ nagrywała wszystko 
TVP 3 Białystok.

Warsztaty o kulturze tatarskiej odbywały się w środę, 28 
lipca, i mimo roboczego dnia przyciągnęły wielu uczestników. 
Prowadzili je młodzi artyści z Buńczuka – Żaneta, Aleksandra 
i Roman. Ubrani w stroje przeznaczone do występów prezen-
towali się profesjonalnie i kolorowo. W tym dniu nagrywała 
nas także TVP3 Białystok do programu „Tatarskie Wieści”. 
Rozpoczęliśmy od nauki piosenki krymskotatarskiej Ej, guzel 
Kyrym. Melodyjna, wpadająca w ucho, słowa mieliśmy wydru-
kowane na kartkach, więc poszło dosyć sprawnie.

Po przerwie na „przepłukanie gardła”, ustawieni w sza-
chownicę powtarzaliśmy kroki tańca korowód. Po wielu pró-
bach zatańczyliśmy wersję uproszczoną. Młodzi artyści poka-
zali nam pracę rąk, dłoni i postawę obowiązującą w tańcu. Jak 
sami stwierdzili, wymaga to wielu ćwiczeń.

Kultura prawosławna-białoruska, nie ma swoich typowych 
tańców. Były więc bajki opowiadane jeszcze w czasach, gdy 
nie było telewizorów i laptopów. Pani Janina opowiadała je 
bardzo sugestywnie. Białoruski język łatwo tłumaczyliśmy, 
a że były to bajki o strachach, więc kiedy atmosfera lęku za-

częła się słuchaczom udzielać, poprosiliśmy o coś weselsze-
go. Z piosenkami poszło znacznie lepiej mimo, że śpiewali-
śmy a cappella.

Kultura polska to pieśni i tańce ludowe. Prowadziła je pro-
fesjonalnie Agnieszka Kozakiewicz. I tu muszę przyznać, że 
tyle śmiechu i radości dawno nie doświadczyliśmy. Piosenki 
były melodyjne, łatwo wpadające w ucho, nawet kartki z tek-
stami okazały się mało przydatne. Natomiast tańce z rekwi-
zytami bawiły wszystkich do łez.

Czekaliśmy z niecierpliwością na ostatnie warsztaty z kul-
turą żydowską, bo zapowiadały się ciekawie, ale czekało nas 
rozczarowanie. Osoba, z którą mieliśmy śpiewać, musiała 
pilnie wyjechać. Z tym sobie poradziliśmy, bowiem piosenki 
Hava nagila i Shalom alechem znalazłam na YouTube i nie 
było problemu z ich śpiewaniem.

Pociąg, którym jechała instruktor tańca z Warszawy, miał 
awarię, zapalił się jeden z wagonów i opóźnienie przedłużyło 
się do 140 min. Warsztaty prowadzone przez Monikę Lesz-
czyńską mogły trwać tylko 45 minut, ponieważ w Sokółce 
tego dnia odbywała się Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach 
Polskich i większość z nas musiała w niej uczestniczyć. Za-
braliśmy się do pracy i mimo krótkiego czasu kroki zostały 
opanowane. Trenerka zaproponowała, że chętnie przyjedzie 

Doskonaliliśmy się również w tańcach tatarskich.
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W INTENCJI OJCZYZNY

do nas jeszcze raz na powtórkę warsztatów. Wstępnie ustali-
łyśmy termin na początek października.

We wszystkich spotkaniach brali udział nie tylko członko-
wie ZTRP i UTW, ale też mieszkańcy Sokółki. Projekt dofi nan-
sowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię 

Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie, 
Fundację Sokólski Fundusz Lokalny w Sokółce i Gminę So-
kółka.

Lila Asanowicz 
Fot. Krzysztof Frejus 

W piątek, 13 sierpnia 2021 roku, o godzinie 13.00 w mecze-
cie w Białymstoku odbyła się modlitwa piątkowa połączo-
na z modlitwą intencyjną za pomyślność Ojczyzny. W sali 
modlitwy zgromadzili się podlascy muzułmanie z Muftim 
Rzeczypospolitej Polskiej Tomaszem Miśkiewiczem na 
czele, oraz goście – przedstawiciele 18 Białostockiego Puł-
ku Rozpoznawczego wraz z pocztem sztandarowym oraz 
przedstawiciel Związku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych.

Uczestników modlitwy oraz gości powitała Dagmara 
Sulkiewicz, odczytała także okolicznościową notę. Modli-

twę poprowadził imam Muzułmańskiej Gminy Wyznanio-
wej MZR w Białymstoku, Mirzogolib Radzhabaliev. Uroczy-
stość stanowiła część obchodów Święta Wojska Polskiego 
organizowanych przez 18 Białostocki Pułk Rozpoznawczy, 
wojewodę podlaskiego, marszałka województwa podla-
skiego i prezydenta miasta Białegostoku. Główne obchody 
wojewódzkie zaplanowane były na niedzielę, 15 sierpnia, 
o godzinie 12.30 pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Białymstoku.

(Red.) 

Anna Mucharska

PIKNIK W KARAKULACH
W sobotę 14 sierpnia br. swoim występem urozmaiciliśmy 
Piknik Rodzinny w Karakulach, ogromnie sympatyczną 
imprezę, której organizatorami byli: Sołtys i Rada Sołecka 
Karakul, Koło Gospodyń Wiejskich w Karakulach, Zespół 
Ludowy Jarzębina, Gmina Supraśl, Gminna Pracownia Edu-
kacji Kulturalnej w Karakulach oraz Centrum Kultury i Re-
kreacji w Supraślu. 

W programie przedstawiliśmy pieśni i piosenki oraz tań-
ce krymskotatarskie. Wystąpiły wszystkie grupy wiekowe. 

Oprócz Tatarskiego Zespołu Dzięcięco-Młodzieżowego Buń-
czuk zaprezentowały się jeszcze zespoły Kolej na Łapianki 
z Łap oraz Jarzębina z Karakul. Atmosfera była przyjemna, 
zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci. Dzieci miały okazję po-
bawić się z animatorami oraz poskakać na dmuchanych 
zjeżdżalniach. Paniom z KGW w Karakulach przekazujemy 
wielkie wyrazy uznania za przygotowanie i poprowadzenie 
imprezy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za zaproszenie. 

Anna Mucharska 

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
15 sierpnia 2021 roku, na zaproszenie Prezydenta RP An-
drzeja Dudy, Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miś-
kiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzuł-
mańskiego MZR w RP, uczestniczył w obchodach Święta 
Wojska Polskiego w Warszawie, obchodzonego na pamiąt-
kę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

W uroczystej odprawie wart przed Grobem Nieznanego 
Żołnierza na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego uczestni-
czyli: Prezydent RP w towarzystwie Pierwszej Damy Aga-
ty Kornhauser-Dudy, minister obrony narodowej Mariusz 
Błaszczak, marszałkowie Sejmu i Senatu, a także m.in. ge-
neralicja i duchowieństwo. W trakcie uroczystości zostały 

oddane salwy armatnie. Całość zwieńczyła defi lada pod-
oddziałów oraz złożenie kwiatów przez prezydenta przed 
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

W obchodach wzięli udział żołnierze z Wojsk Lądowych, 
Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych, 
Inspektoratu Wsparcia, Wojsk Obrony Terytorialnej, Żan-
darmerii Wojskowej oraz Dowództwa Garnizonu Warszawa. 
W ramach pokazów lotniczych z okazji Święta Wojska Pol-
skiego nad placem Piłsudskiego przeleciały po trzy samo-
loty TS-11 Iskra i M-346 Bielik oraz myśliwce F-16 Jastrząb.

(Red.) 
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18 sierpnia 2021 roku w białostockim meczecie przy ulicy 
Piastowskiej odbył się iftar – wspólny obiad na zakończenie 
postu. Poprzedzony został wykładem na temat prawidłowe-
go odżywiania i skutecznego odchudzania. O godzinie 17.00 
Swietłana Kastiuk, dietetyk, opowiedziała zebranym w oran-
żerii paniom, od czego zaczyna się odchudzanie, przedstawiła 
też rozmaite jego metody oraz omówiła nawyki żywieniowe. 
Tuż po wykładzie odpowiadała na pytania słuchaczek i wy-
jaśniała wszystkie wątpliwości dotyczące codziennej diety.

Potem, zaraz po zachodzie słońca, zebrano się w mecze-
cie do modlitwy magrib, którą poprowadził imam Muzułmań-
skiej Gminy Wyznaniowej MZR w Białymstoku, Mirzogolib 
Radzhabaliev. Po jej zakończeniu zaprosił wszystkich chęt-

IFTAR ASZUREJNY W MECZECIE
nych do altany na iftar z okazji Dnia Aszura: podany został 
płow – danie obiadowe przygotowane przez Tatara z Krymu, 
Alego Shakirova, oraz kompot aszurejny, który ugotowała 
polska Tatarka, przewodnicząca białostockiej gminy, Lilla 
Świerblewska.

W spotkaniu uczetniczyli: Mufti Rzeczypospolitej Polskiej 
Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego MZR w RP, członkowie NKM MZR: Roza-
lia Bogdanowicz i Krzysztof Mucharski, członkowie zarządu 
MGW MZR w Białymstoku oraz podlaskiej wspólnoty tatar-
sko-muzułmańskiej.

(Red.) 

Michał Łyszczarz

TATARSKIE NUMIZMATY W KRAKOWIE
Od 29 grudnia 2020 r. do 31 października 
2021 r. w Muzeum im. Emeryka Hutten-
-Czapskiego można obejrzeć czasową 
wystawę pt. „Gdzie Rzym, gdzie Krym… 
Mennictwo Złotej Ordy i Chanatu Krym-
skiego”. Ekspozycja ta jest kolejnym 
projektem przygotowanym przez od-
dział Muzeum Narodowego w Krako-
wie, w którym zostały zaprezentowane 
– z uwzględnieniem szerokiego kontek-
stu historycznego – monety związane 
z muzułmańskim kręgiem kulturowym. 
Placówka znajdująca się przy ulicy Pił-
sudskiego już w roku 2015 zorganizo-
wała wystawę pt. „Między Wschodem 
a Zachodem: od Damaszku do Andaluzji. 
Pieniądz islamski w wiekach średnich”. 
Aktualną ekspozycję poświęcono nato-
miast numizmatom Złotej Ordy, powsta-
łego po jej upadku Chanatu Krymskiego 
oraz Turcji Osmańskiej, która zajęła w roku 1475 półwysep 
i stała się jego zwierzchnikiem. Długie dzieje państw po-
wstałych na bazie imperium mongolskiego Czyngis-chana, 
obejmujące okres między wiekiem XIII a XVIII, nierozerwal-
nie wiążą się z losami Europy Środkowo-Wschodniej. Na 
ekspozycji znalazły się zatem m.in. monety wybijane przez 
księstwa ruskie zależne od Ordy na przełomie wieków XIV 
i XV, ponadto – nabijane na złotoordyńskich pieniądzach 
– litewskie kontramarki wielkiego księcia Witolda, a także 
dwujęzyczne (włosko-tatarskie) środki płatnicze genueń-
skiej kolonii Kaff a na Krymie, które wyróżniał fakt umiesz-
czania na awersach tamg Dżoczydów lub Girejów.

Na towarzyszących wystawie tablicach znalazły się pod-
stawowe informacje o historii polityki monetarnej prowa-
dzonej przez chanów ordyńskich i tatarskich. Podkreślono 
przy tym, że imperium mongolskie początkowo nie posia-

dało własnego systemu pieniężnego, lecz wraz z kolejnymi 
podbojami dostosowywało się do lokalnych tradycji, inspi-
rowało dorobkiem sąsiadów i twórczo modyfi kowało obce 
wpływy m.in. poprzez umieszczanie na monetach muzuł-
mańskich inskrypcji religijnych, imion chanów, ich tamg 
rodowych oraz miejsca i roku emisji monety. Warto dodać, 
że historyczny kontekst eksponowanych monet podkreśla-
ją przykłady orientalnej (tatarskiej, tureckiej, kaukaskiej) 
broni i uzbrojenia. Wystawa „Gdzie Rzym, gdzie Krym…” 
jest niewątpliwie bardzo interesującym i ważnym wydarze-
niem muzealnym, aczkolwiek pozostawia duży niedosyt, 
ponieważ organizatorzy – poza ulotkami – nie zadbali 
o wydanie materiałów promocyjnych i popularnonauko-
wych np. w formie folderu czy katalogu…

Tekst i fot. Michał Łyszczarz 
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Wspólne zdjęcie wykładowców i słuchaczy tegorocznej akademii.

Artur Konopacki

O TATARACH W BIAŁYMSTOKU
W dniach 20–21 sierpnia w białostockim Muzeum Histo-
rycznym odbyła się kolejna, już XXIII Letnia Akademia 
Wiedzy o Tatarach. W tym roku nosiła tytuł: Położenie spo-
łeczne ludności tatarskiej w Europie Środkowo-Wschodniej 
w XIV–XXI wieku. Mimo trudnego okresu pandemii udało 
się zgromadzić liczną rzeszę prelegentów.

Pierwszego dnia wystąpił Rafał Berger z tematem Ma-
ciej (Musa) Konopacki – niestrudzony działacz i badacz 
tatarskiej historii. Swój tekst, Tatarzy na Litwie w począt-
kach XV w. pod obserwacją wywiadu krzyżackiego, prze-
słał również nestor polskich badań nad tatarszczyzną, 
Jan Tyszkiewicz. Małgorzata Sylwestrzak zaprezentowała 

spojrzenie na Społeczne aspekty twórczości artystów ta-
tarskich w Rosji. Dzięki możliwościom technicznym udało 
się połączyć z Rosją, gdzie z Moskwy swój temat poświę-
cony Tatarom Smoleńszczyzny omówił Stanisław Dumin. 
Kobiety dżemiatu w Studziance to prezentacja Łukasza 
Wędy, który w barwny sposób ukazał rolę tatarskich ko-
biet w XIX wieku w tamtejszej społec zności. Grzegorz 
Czerwiński wprowadził zebranych w świat tatarskiej po-
ezji i prozy, w tekście pt. Rosyjscy pisarze i poeci tatar-
skiego pochodzenia.

Kolejny dzień rozpoczął się od wystąpienia Krzyszto-
fa Bassary, zatytułowanego Tatarzy w służbie dyplomacji 

polskiej i dialogu międzyreligijnego 
w dobie międzywojnia. Następnie 
Michał Łyszczarz przeniósł nas 
w świat radiowych audycji Radia 
Gdańsk. Tadeusz Piotrowski przed-
stawił ciekawą formę referatu po-
łączoną z prezentacją muzyczną 
tradycyjnej folklorystycznej muzy-
ki Tatarów. Na zakończenie swój 
referat dotyczący metryk Tatarów 
z Warszawy wygłosił Artur Ko-
nopacki. Warto dodać, że teksty 
wspomnianych wystąpień jak co 
roku ukażą się w tomie pokonfe-
rencyjnym. Postaramy się również, 
aby publikacja została wydana 
przez Polskie Towarzystwo Histo-
ryczne.

Artur Konopacki 
Fot. Krzysztof Edem Mucharski 

Anna Chanifa Mucharska

KONCERT PROMOCYJNY BUŃCZUKA
28 sierpnia br. w ostatnią sobotę wakacji odbył się koncert 
promocyjny Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowe-
go Buńczuk, na którym zaśpiewaliśmy wszystkie piosenki 
z najnowszej płyty Tatar sesı 2. Nagraliśmy na niej osiem 
piosenek i pieśni krymskotatarskich, w tym dwie naszidy 
w języku arabskim i tureckim. Wśród nich m.in. Ne guzel 
Oglan, Yirlamaga i Mawlaya. Wydanie płyty możliwe było 
dzięki dofi nansowaniu Urzędu Miasta Białegostoku. Pre-
zentacja miała miejsce w przepięknej tatarskiej restaura-
cji Halva, w której progi zaprosiła nas właścicielka, Lilla 
Świerblewska. 

Miło nam było, że mogliśmy gościć Dariusza Szadę-Bo-
rzyszkowskiego, od lat towarzyszącego Buńczukowi przy 

rozmaitych okazjach. Tym razem wspomagał nas w roli 
konferansjera. Darku, bardzo Ci za to dziękujemy. Buń-
czukowym wokalistom: Elwirze Kudrzyckiej, Milenie Ku-
drzyckiej, Anecie Jurek, Judycie Jurek, Annie Mucharskiej, 
Adamowi Półtorzyckiemu oraz Selimowi Mucharskiemu 
towarzyszył Ahmed Chrzanowski, który jako chórek uroz-
maicał występy swoim pięknym głosem. Nieodzowną po-
moc okazała nam wspaniała Eliza Sacharczuk. To pod jej 
czujnym okiem i uchem mogliśmy wydać tę płytę. Spotka-
nie zaszczyciła swoją obecnością założycielka i długoletnia 
opiekunka zespołu, Pani Halina Szahidewicz. 

Po koncercie sekretarz Najwyższego Kolegium Muzuł-
mańskiego MZR w RP, Rozalia Bogdanowicz, w imieniu 
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muftiego RP Tomasza Miśkiewicza 
i NKM MZR złożyła na ręce Anny 
Mucharskiej piękny bukiet kwia-
tów wraz z gratulacjami i podzię-
kowaniami. Miłe słowa przekazały 
nam również Halina Szahidewicz 
oraz Lilla Świerblewska. Naszym 
gościom, Tatarom i wszystkim 
sympatykom zespołu, serdecznie 
dziękujemy za przybycie i za miłe 
słowa. 

Anna Chanifa Mucharska 
Fot. Krzysztof Edem Mucharski 

Nowej płyty pogratulowała zespołowi Halina Szahidewicz, pomysłodawczyni, założycielka i 
wieloletnia opiekunka Buńczuka.

Lila Asanowicz

FILM O OMARZE
Mamy w Sokółce chłopca, Omara Szczęsnowicza, o któ-
rym powstał fi lm dokumentalny. Reżyserem jest Krzysztof 
Dzięciołowski, a nakręcił go dla telewizji Al-Dżazira.

2 września 2021 roku w kinie Sokół odbył się przedpre-
mierowy pokaz fi lmu Omar. Jak nie być innym. Na pokazie 
obecni byli: reżyser Krzysztof Dzięciołowski, scenarzysta 
Grzegorz Sokół i autor zdjęć Paweł Banasiuk. Przybyła też 
rodzina Omara, rodzice, brat i dziewczyna Natalia oraz ku-
zyni i znajomi.

Kręcenie fi lmu zajęło trzy lata; kamera towarzyszy-
ła Omarowi w jego codziennym życiu, w pracy, w domu, 
na ringu bokserskim i nawet na randkach z dziewczyną. 
Ukazane zostało życie młodego Tatara, muzułmanina i Po-

laka, który szuka swojego miejsca w życiu. Po projekcji 
były liczne pytania do bohatera fi lmu, Omara, jego rodziny 
i fi lmowców. Wszyscy zgodnie orzekli, że sceny były bar-
dzo realistyczne, a to przede wszystkim za sprawą Ireny 
– mamy Omara.

Film został zakwalifi kowany do prestiżowego Festiwalu 
Filmów Dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity. 
Tak powstał obraz o Sokółce i Bohonikach oraz mieszkają-
cych tu Tatarach, z Omarem Szczęsnowiczem w roli głów-
nej, który obejrzą nie tylko Polacy, ale też mieszkańcy kra-
jów arabskich.

Lila Asanowicz 

Lila Asanowicz

KSIĄŻKI I KWIATY
12 września 2021 roku wybrałam się z rodziną do Warszawy, 
ponieważ chcieliśmy obejrzeć dwa wydarzenia: Warszaw-
skie Targi Książki oraz wystawę mistrzów fl orystyki. 

Droga z Sokółki minęła szybko i już po dziesiątej parko-
waliśmy na placu Defi lad przed Pałacem Kultury i Nauki. 
Na targach książki byłam po raz pierwszy, ale przed wy-
jazdem przygotowałam się logistycznie i znałam położenia 
namiotów-stoisk. Nie były niestety zbyt czytelnie oznako-
wane i trzeba było trochę się nachodzić. Pogoda jednak 
dopisała, więc z zainteresowaniem przeszłam wszystkie 
alejki i stanowiska, a było ich wiele. Osoby zdecydowane 
na zakupy mogły uzyskać spore rabaty, a nawet autograf 
pisarza. Tym razem zainwestowałam w książki dla dzieci, 

bo prawnuki szybko rosną i widzę ich zainteresowanie 
książką.

Odwiedziłam namiot Muzułmańskiego Związku Reli-
gijnego z ich ostatnimi wydaniami. Spotkałam się z Musą 
Czachorowskim – tatarskim poetą i dziennikarzem miesz-
kającym we Wrocławiu. Wstępnie umówiliśmy się na spo-
tkanie autorskie na pewno w Białymstoku, a może nawet 
w Sokółce. Miło było spotkać się też z Markiem Moroniem, 
wykładowcą, doradcą, dyplomatą, autorem wielu publika-
cji o gospodarce, kulturze, polityce i historii Azji Połud-
-niowej. 

MZR w targach uczestniczy już po raz trzeci. Książki, 
broszury i czasopisma prezentowane były od 2018 roku. 
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Jedna z wyróżnionych kwiatowych kompozycji Urszuli Asanowicz.

Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko 
z powodu bogatej oferty, ale też przemiłej, kompetentnej 
i profesjonalnej obsługi.

Drugim wydarzeniem była wystawa prac egzaminacyj-
nych mistrzów fl orystyki Akademii Marioli Miklaszewskiej. 
Moja synowa Urszula Asanowicz zdobyła tytuł Mistrza 
Florystyki przyznany przez międzynarodową komisję eg-
zaminacyjną z Polski, Holandii i Słowenii. Trzeba było wy-
konać prace na temat: 1. Zaskocz świat (poprzez wyrażenie 
siebie), 2. Gonisz królika, pojmujesz króla… (w dużej kon-
strukcji), 3. Kwadratura koła, 4. Nakrycie głowy przyszłej 
monarchini, 5. Spod strzechy na salony: dwa bukiety – 
wiejski z 20% kwiatów eleganckich i 80% polnych, a bukiet 
na salony odwrotnie. Jeden miał być ułożony w konturze 
otwartym, a drugi zamkniętym.

Za te bukiety Urszula zdobyła trzecie miejsce. Pozo-
stałe prace też ukazują rękę mistrza. Podziwiam i kibicuję 
młodym ludziom, którzy z pasją i zaangażowaniem dążą 
do celu i realizują swoje marzenia. Prace egzaminacyjne 
wystawiono w Zamku Królewskim w Arkadach Kubickiego 
i z pewnością była to godna oprawa dla takiego piękna. 
Każda osoba wykonała pięć różnych tematycznie prac, któ-
rych efekt nie sposób opisać słowami.

Kilka razy obeszłam całą wystawę, żeby nacieszyć oko 
jej pięknem i zrobiłam mnóstwo fotek, aby w wolnej chwili 
podziwiać mistrzowskie wykonanie. Trudno było opuścić 
takie miejsce, ale czas mijał nieubłaganie. Jeszcze tylko 
spacer po ogrodach zamkowych, rzut okiem na Stare Mia-
sto i z żalem, że tak krótko, powrót do Sokółki.

Tekst i fot. Lila Asanowicz 

Maria Woźniak
Joanna Kulwicka-Kamińska

TATARSKA KONFERENCJA W WILNIE
Jako że przypada właśnie 700-lecie przymierza wielkiego księ-
cia litewskiego Giedymina z Tatarami, Sejm Republiki Litew-
skiej, aby upamiętnić i podkreślić wkład Tatarów w historię 
i kulturę Litwy, ogłosił rok 2021 rokiem historii i kultury Tata-
rów na Litwie.

W nawiązaniu do tego, 9–11 września br. w murach Wy-
działu Filologicznego Uniwersytetu Wileńskiego odbyła się 
międzynarodowa konferencja naukowa „Tatars in the History 
and Culture of Lithuania from the 14th to the 21st Centuries: 
the Latest Researches”. Jej organizatorem był Wydział Filo-
logiczny Uniwersytetu Wileńskiego we współpracy z Wy-
działem Historycznym Uniwersytetu Wileńskiego, Centrum 
Badań Kitabistycznych UMK, Ministerstwem Kultury Litwy, 
Presidency for Turks Abroad and Related Communities, In-
stytutem Języka Litewskiego, Instytutem Polskim w Wilnie, 
Ambasadą Turcji w Wilnie, Ambasadą Polski w Wilnie oraz ze 
społecznością tatarską okręgu wileńskiego. Spiritus movens 
całego przedsięwzięcia była doc. dr Galina Miškinienė.

Obrady otworzyło przemówienie JM Rektora Uniwersytetu 
Wileńskiego Rimvydasa Petrauskasa, po którym głos zabrali: 
minister kultury Litwy Simonas Kairys, ambasador Turcji na 
Litwie Gökhan Turan, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej 

na Litwie Urszula Doroszewska, dziekan Wydziału Filologicz-
nego Uniwersytetu Wileńskiego Inesa Šeškauskienė i prof. 
Czesław Łapicz z Centrum Badań Kitabistycznych UMK. Po 
słowach powitania w galerii biblioteki Uniwersytetu Wileń-
skiego nastąpiło otwarcie wystawy pn. „Tradition and Con-
temporaneity of Tatars – the Polish Muslims”, opracowanej 
przez Muzułmański Związek Religijny w RP i Muzeum Podla-
skie w Białymstoku. Jej celem było przybliżenie historii Tata-
rów od schyłku XIV wieku do czasów współczesnych, poprzez 
prezentację aspektów religijnych, militarnych, społecznych 
i kulturalnych.

Po obejrzeniu wystawy uczestnicy konferencji zosta-
li zaproszeni na sesję plenarną, prowadzoną przez Galinę 
Miškinienė i Grigorijusa Potašenkę. Dotyczyła ona historii, 
kultury i religii Tatarów. Głównymi mówcami konferencji 
byli: prof. Tamara Bairašauskaitė (Instytut Historii Litwy) 
z referatem na temat autorstwa XVII-wiecznego Alfurkanu 
tatarskiego, prof. Joanna Kulwicka-Kamińska i prof. Czesław 
Łapicz (Centrum Badań Kitabistycznych Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu), których wystąpienie dotyczyło 
metodologii datowania rękopisów Tatarów Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego, oraz dr Vladyslav Hrybovskyi z referatem 
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zatytułowanym Tatars on the Steppe Borderland of the Grand 
Duchy of Lithuania and the Crimean Khanate in the First Half 
of the 16th Century. Wystąpienia w sekcjach tematycznych 
koncentrowały się wokół historii, kultury i religii mniejszości 
turkijskich na ziemiach Słowian, a prelegenci szczegółowo 
omawiali historię Tatarów zamieszkujących m.in. Polskę, Li-
twę i Białoruś, wskazywali problem tożsamości i postrzegania 
tatarskiej grupy etnicznej przez inne społeczności. Przybliżali 
również kwestie dotyczące najważniejszej dla muzułmanów 
księgi – Koranu. W przerwach między obradami można było 
spróbować specjałów kuchni regionalnej, przygotowywanych 
przez Tatarów z „Totoriškas skonis”. 

Pierwszy dzień konferencji zakończył się koncertem so-
pranistki Juliji Karaliūnaitė i występami zespołów folklory-
stycznych: Ilsu z dyrektor artystyczną Almirą Parmaksizoglu 
i koncertmistrzem Liutaurasem Milišauskasem oraz Lakmè, 
kierowanym przez Arvydasa Kveglisa i Jekaterinę Rodionovą, 
znanych artystów kultywujących pamięć o tatarskiej twór-
czości muzycznej i tanecznej. Uczestnicy konferencji mieli 
okazję usłyszeć piękne wykonania pieśni tatarskich.

Drugi dzień obrad podzielony był na cztery sekcje tema-
tyczne dotyczące kultury i tradycji, języka i literatury oraz 
życia społeczności tatarskiej i jej rzemiosła. Przedstawiano 
tu sylwetki i twórczość wybitnych Tatarów. W poszczegól-
nych sesjach wystąpili prof. Marek Dziekan, doc. dr Galina 

Miškinienė, prof. Sergejus Temčinas, prof. Izabela Kończak, 
prof. Ałła Kozhinova, prof. Diliara Usmanova i szereg innych 
znakomitych wykładowców z wielu krajów Europy i Azji. Ob-
rady trwały do późnych godzin wieczornych. Wzięło w nich 
udział trzydziestu dziewięciu prelegentów z ponad trzydzie-
stu ośrodków naukowych. Ze względu na to, że konferencja 
miała charakter hybrydowy, tj. obrady odbywały się stacjo-
narnie i online – uczestniczyło w nich ponad sto osób. 

Naukowe wysokiej rangi wydarzenie zostało zwieńczone 
wyjazdem do Kiejdan i Subortowicz, gdzie odbyło się spo-
tkanie ze wspólnotą tatarską, poprzedzone zwiedzaniem 
muzeum znamienitego litewskiego pisarza i fi lologa Vincasa 
Krėvė-Mickevičiusa. Dla uczestników wyprawy szczególnie 
ciekawe było spotkanie z miejscowymi Tatarami, które roz-
poczęto modlitwą prowadzoną przez imama tej wspólnoty. 
W trakcie spotkania zaprezentowano fi lm o społeczności Ta-
tarów na Litwie oraz najnowszą książkę pt. Origins of a Li-
thuanian Tatar Museum: From One in Inter-War Vilnius to 
the Subartonys Museum, opracowaną przez doc. dr. Galinę 
Miškinienė i przedstawicieli miejscowej społeczności tatar-
skiej.

Maria Woźniak 
Joanna Kulwicka-Kamińska 

Centrum Badań Kitabistycznych UMK 

Z KSIĄŻKAMI W WARSZAWIE
Targi Książki 2020 ze względu na sytuację epidemiczną 
były odwołane, natomiast w tym roku publikacje etnicz-
ne i religijne Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego 
MZR w RP prezentowaliśmy aż dwukrotnie. Pierwszy raz 
w czerwcu podczas Pleneru Literackiego w Ogrodzie Sa-
skim i niedawno, we wrześniu, w ramach właściwych War-
szawskich Targów Książki. 

Tegoroczna plenerowa edycja, 
trwająca od 9 do 12 września, zor-
ganizowana na placu Defi lad przed 
Pałacem Kultury i Nauki, przycią-
gnęła mnóstwo czytelników i od-
wiedzających spragnionych nowo-
ści, rozmów, przyjrzenia się ofercie 
wydawniczej. Przypisany do nasze-
go wydawnictwa namiot nr 1 stał 
się dla wielu osób pierwszym lub 
ostatnim przystankiem w czasie 
wizyty wśród kilkudziesięciu stoisk 
i spotkań autorskich. 

Dzięki wsparciu placówek dy-
plomatycznych krajów muzuł-
mańskich NKM MZR w RP mogło 
zaaranżować namiot z imponującą 
liczbą półek. Publikacje z sekcji 
religijnej i etnicznej były odpo-
wiednio wyeksponowane, a głów-
ne miejsce przeznaczone zostało 
do prezentacji Koranów wydanych 
przez Diyanet, ministerstwo do 
spraw religii Republiki Turcji. Edy-

Wydawnicze stoisko MZR cieszyło się dużym powodzeniem. Co rusz podchodził ktoś 
zainteresowany tatarskimi i muzułmańskimi publikacjami. 

cje w różnokolorowych okładkach skrywały wersję arabską 
tekstu oraz przekłady na poszczególne języki, m.in. na 
język duński, rosyjski, azerski, tajski, hiszpański, włoski, 
chiński. 

Niezmiennie zainteresowaniem przybywających na tar-
gi cieszył się nasz przekład Koranu, który stał się rozpo-
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znawalnym elementem oferty MZR w RP, a także nowości, 
m.in. książki Julii Krajcarz o tatarskich śladach w polskim 
krajobrazie i o pochodzeniu polskich nazwisk, mapa Ta-
tarski szlak Polska, Litwa, Białoruś, podręcznik Podstawy 
wiedzy muzułmańskiej oraz zbiory tatarskich bajek i au-
diobook Baju, baju z tatarskiego kraju. Dużą popularność 
odnotowały tomy poezji Musy Czachorowskiego, wspo-
mnienia wojskowe i tatarskie biografi e. Czytelnicy chętnie 
przeglądali albumy poświęcone rytuałom przejścia oraz 
najnowszy o muhirach – tatarskich obrazach religijnych. 

W pierwszym dniu targów stoisko odwiedził ambasador 
Republiki Turcji w Warszawie, Cengiz Kamil Fırat, w towa-
rzystwie muftiego Tomasza Miśkiewicza, przewodniczące-
go NKM MZR w RP. Kolejnego dnia miłym gościem był 
ambasador Arabskiej Republiki Egiptu w Warszawie, Ha-
tem Tageldin, wraz z trzecim radcą, Mohamedem Frerem. 
Ambasadorzy z zaangażowaniem zapoznali się z poszcze-
gólnymi publikacjami i informacjami o działalności wydaw-
niczej służącej promocji historii i kultury tatarskiej oraz 
przekazywaniu wiedzy o islamie. 

Odwiedzili nas także imamowie MZR w RP Mirzogolib 
Radzhabaliev i Ihsan Karaaĝaç, Adham Abd El Aal, przed-
stawiciel MZR w województwie małopolskim, imam Mah-
mud Taha Żuk, ambasador RP w Pakistanie Piotr Opaliń-
ski. Miłymi gośćmi byli miłośnik tatarszczyzny Sławomir 
Hordejuk, Krzysztor Mucharski, członek NKM MZR w RP 
wraz z żoną Anną, tatarska działaczka Lila Asanowicz z So-
kółki oraz rodzina Jakubowskich. 

Cenne było spotkanie z Wojciechem Zrayką, specjalistą 
odpowiadającym za mniejszość tatarską z ramienia Depar-
tamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych 

i Etnicznych Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicz-
nych MSWiA, który mógł zapoznać się osobiście z szeroką 
paletą publikacji etnicznych, które wydajemy dzięki dota-
cjom ministra spraw wewnętrznych i administracji. 

Ciekawymi gośćmi byli także reżyser i scenarzysta Kon-
rad Szołajski, dramatopisarz i dramaturg Paweł Demirski, 
a także autorki powieści Dorota Ponińska i Beata Majew-
ska, szukające etniczno-orientalnych inspiracji. Sympa-
tyczne były odwiedziny i rozmowy z muzułmanami miesz-
kającymi w Warszawie, ale pochodzącymi z Maroka, Turcji, 
Azerbejdżanu, Tadżykistanu, Baszkirii, Uzbekistanu. Miło 
było nam również gościć na stoisku czytelników, których 
znamy od pierwszego udziału w targach w roku 2018, z en-
tuzjazmem poznających kolejne nowości i zawsze szukają-
cych naszego wydawnictwa w programie wydarzenia. Na-
turalnie targi odwiedził także Mufti Rzeczypospolitej 
Polskiej Tomasz Miśkiewicz, pomysłodawca wielu pu-
blikacji NKM MZR w RP, który pomagał przy aranżacji 
stoiska. 

Gospodarzami w czasie tej edycji byli: Barbara Paw-
lic-Miśkiewcz, Musa Czachorowski, Dagmara Sulkiewicz, 
Marek Moroń oraz Wioletta Maciejewska. Muzułmański 
Związek Religijny jest jedynym w Polsce wydawcą zorien-
towanym wyłącznie na literaturę tego typu, zwłaszcza 
religijną. Bogata oferta przyciągała uwagę, a wiele osób 
zatrzymywało się nie tylko ze względu na książki, ale tak-
że, aby porozmawiać o islamie, Tatarach, ich historii oraz 
teraźniejszości.

(Red.) 
Fot. Lila Asanowicz 

Musa Czachorowski

POPRAWIENIE NAZWISKA
W ubiegłym roku w tekście Haliny Szahi-
dewicz pt. Pamiętajmy o imamach („Prze-
gląd Tatarski” nr 3/2020, s. 9) wspomnia-
ny został Adam Alijewicz. Niestety, zaszła 
pomyłka w zapisie jego nazwiska, którego 
poprawna forma brzmi Aljewicz. Zwróci-
ła nam na to uwagę prawnuczka imama, 
Agata Aljewicz. Przepraszamy serdecznie, 
już prostujemy. 

Adam Aljewicz, urodzony w Słonimie 
3 maja 1907 roku, pochowany obok żony, 
Emilii z Bajraszewskich (13.04.1906 r. – 
11.01.1990 r.), na mizarze w Bohonikach, 
był bez wątpienia postacią ciekawą, godną 
upamiętnienia. Znany jest przede wszyst-
kim z długoletniego sprawowania obo-
wiązków imama w Muzułmańskiej Gminie 
Wyznaniowej w Gdańsku. Zanim wszakże 
zajął się posługą duchową dla tatarskiej 
społeczności muzułmańskiej Wybrzeża 
w powojennej Polsce, był – i to bardzo wy-
soko ocenianym – funkcjonariuszem służ-
by śledczej II Rzeczypospolitej. Ukończył 
gimnazjum z maturą, odbył przeszkolenie 

Meldunek w sprawie nowego przydziału służbowego st. post. Adama Aljewicza.
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wojskowe i uzyskał stopień kaprala podchorążego. Do Policji 
Państwowej wstąpił 25 lutego 1932 roku, odbył pięciomie-
sięczny kurs szeregowych w Sosnowcu oraz trzymiesięczny 
kurs ekspertów broni. Pierwszy awans otrzymał już 1 kwiet-
nia 1933 roku. Miał stopień starszego posterunkowego i zaj-
mował stanowisko wywiadowcy w Urzędzie Śledczym w Kiel-
cach. Bezpośredni przełożony ofi cer podał: „Opinia bardzo 
dobra, wykazał znajomość przepisów, wyróżnia się pracowi-
tością, gorliwością i subordynacją. W przyszłości nadawać się 
będzie na ofi cera policji”. Komendant wojewódzki stwierdził: 
„Ogólna orientacja dobra. Nadaje się na ofi cera policji”. Pió-
rem dopisano: „Z dniem 1 stycznia 1937 roku przeniesiony 
został do województwa wileńskiego”1.

W kwietniu 1938 roku Komenda Główna PP oznajmiła, że 
w Szkole Ofi cerów w Warszawie zostanie uruchomiony drugi, 
9,5-miesięczny kurs specjalny szeregowych z cenzusem, kan-
dydatów na kurs ofi cerski, na który powołanych będzie pięć-
dziesięciu funkcjonariuszy wybranych spośród osiemdziesię-
ciu kandydatów. Jednocześnie komendant główny decyzją z 7 
kwietnia 1938 roku powołał komisję kwalifi kacyjną. Egzamin 
dla kandydatów odbywał się w lokalu Klubu Ofi cerów w War-
szawie przy ul. Nowy Świat 67 w dniach 20–23 kwietnia tegoż 
roku. Termin dla Adama Aljewicza, starszego posterunko-
wego służby śledczej, wyznaczony został na 23 kwietnia. Co 
ciekawe, z wykazu wynika, że miał już stopień podporuczni-
ka rezerwy WP. Obok dopisano: „wzrost 165”. Komenda Wo-
jewódzka Policji Państwowej w Wilnie pismem nr 1916 z 13 

1  Informacje te pochodzą z Wykazu szeregowych z cenzusem przygoto-
wanego dla Komendy Głównej przez inspektora Józefa Piątkiewicza, 
komendanta wojewódzkiego PP, nr I.O.6/11, Kielce, 3 października 
1936 r. Dokument ten oraz inne przywołane w tym tekście znajdują 
się w Archiwum Akt Nowych. 

kwietnia 1938 roku powiadomiła Komendę Główną, że „st. 
post. sł. śl. Aljewicz Adam zamelduje się w Komendzie Głów-
nej o godz. 8 dnia 23 kwietnia r.b. w ubraniu cywilnym”. 

A. Aljewicz przystapił do egzaminu kwalifi kacyjnego, który 
obejmował m.in. przepisy służbowe, służbę śledczą, KK i pra-
wo o wykroczenia. Oceniana była również inteligencja oraz 
prezencja. Na osiem ocen otrzymał sześć bardzo dobrych 
i dwie dobre. Tym samym został zakwalifi kowany do grona 
pięćdziesięciu kandydatów na kurs ofi cerski, który w między-
czasie skrócono z 9,5 do sześciu miesięcy. Zajęcia miały roz-
począć się 16 maja 1938 roku w Szkole Ofi cerów w Warszawie 
przy ul. Krochmalnej 56. Po ukończeniu kursu powrócił do 
Wilna, zaś komendant wojewódzki Policji Państwowej w Wil-
nie pismem nr 5804 z 19 listopada 1938 roku zameldował 
Komendzie Głównej, że „[…] st. post. Aljewicza Adama po 
ukończeniu 6-miesięcznego kursu specjalnego szeregowych 
z cenzusem, kandydatów na kurs ofi cerski, przydzieliłem na 
stanowisko komendanta posterunku na Antokolu w Wilnie”. 

Takie były policyjne losy późniejszego gdańskiego imama. 
Niebawem wybuchła wojna, po której zmieniły się państwo-
we granice i rodzina Aljewiczów wyjechała z polskiego nie-
gdyś Wilna do polskiego teraz w pełni Gdańska. Ot, zwykłe 
i niezwykłe zarazem losy polskiego Tatara, niewątpliwie war-
te uzupełnienia. Obecnie osoby o tym nazwisku mieszkają 
w różnych regionach kraju, także na Dolnym Śląsku, a nawet 
we Wrocławiu. Na cmentarzu komunalnym w Legnicy spo-
czywa czworo Aljewiczów: Stefan (10.10.1928 r. – 1.10.1990 
r.), Barbara (2.01.1931 r. – 1.06.2008 r.), Jan (26.07.1949 r. – 
20.12.2001 r.) oraz Halina (20.11.1949 r. – 19.07.2012 r.) – być 
może są to krewni Adama Aljewicza. 

Musa Czachorowski 

2 października 2021 r.
wspaniałą rocznicę Złotych Godów

obchodzą Szanowni Państwo

LILA I STEFAN JASIŃSCY
znani, powszechnie cenieni i lubiani członkowie tatarskiej 

społeczności, którzy już 50 lat idą zgodnie przez życie.
Stworzyli wspólnie piękną rodzinę, z poszanowaniem 

wiary oraz tradycji.
Niech Bóg Wszechmogący obdarzy Ich

błogosławieństwem na wiele następnych lat.

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i małżeńskiego szczęścia 

składają Czcigodnym Jubilatom

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący NKM MZR w RP

oraz członkowie NKM MZR w RP
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Po aneksji Krymu przez Federację Rosyjską w 2014 r. Ta-
tarzy Krymscy zostali zmuszeni do przyjęcia strategii na-
stawionej na przetrwanie, uniknięcie represji oraz ewen-
tualność kolejnego wysiedlenia, którego się poważnie 
obawiali. Część elit krymskotatarskich opuściła półwysep, 
zaś Medżlis – ich główny organ przedstawicielski – mu-
siał przenieść się do Kijowa. Rosji zależało przede wszyst-
kim na utrzymaniu spokoju na anektowanym terytorium. 
Kreml przyznał Tatarom Krymskim ograniczone koncesje, 
których przed 2014 r. nie był skłonny udzielić rząd pod-
porządkowanej Kijowowi Autonomicznej Republiki Krymu, 
a zarazem zastosował dotkliwe represje wobec krymsko-
tatarskich aktywistów. Tatarzy są wspólnotą traktowaną 
przez administrację okupacyjną podejrzliwie i konsekwent-
nie zastraszaną za pomocą brutalnych, choć punktowych, 
działań organów siłowych. Celem Moskwy jest zduszenie 
wszelkich przejawów oporu tej społeczności i uczynienie 
z niej mniejszości posłusznej władzom rosyjskim.

TATARZY NA KRYMIE PRZED ROKIEM 
2014

Tatarzy Krymscy, grupa o wyrazistej świadomości narodo-
wej, posługująca się własnym językiem i wyznająca islam 
sunnicki, do 1944 r. żyli głównie w południowej części Kry-
mu. Według spisu powszechnego z 1939 r. ich społeczność 
liczyła 218 tys. osób, czyli ok. 20% ludności półwyspu. 
W maju 1944 r. wszyscy Tatarzy Krymscy (ok. 200 tys.) 
zostali wysiedleni pod pretekstem kolaboracji z Niemca-
mi, głównie do Uzbekistanu. Znaczna część z nich zmarła 
w ciągu pierwszego roku wygnania.

Fala ożywionej repatriacji nastąpiła na przełomie lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Spis po-
wszechny z 2001 r. wykazał, że na Krymie zamieszkuje 245,3 
tys. mieszkańców tej wspólnoty (oraz 5 tys. na pozostałym 
terytorium Ukrainy), co stanowi ok. 12% ludności całego 
półwyspu. Z kolei rosyjski spis powszechny przeprowadzo-
ny po aneksji tego terytorium w 2014 r. zarejestrował 232 
tys. Tatarów Krymskich i 45 tys. Tatarów (to przypuszczal-
nie w mniejszości Tatarzy Krymscy, zatajający koniunktu-
ralnie swoją narodowość, a w większości Tatarzy Nadwoł-
żańscy osiedli na Krymie)1. Niewykluczone, że pewna grupa 
Tatarów Krymskich zadeklarowała w spisie narodowość 
rosyjską. Liczebność tej społeczności po 2001 r. nieznacz-
nie zatem wzrosła mimo ogólnej tendencji depopulacyjnej 
Ukrainy. Spis wykazał ponadto, że średni jej wiek wynosił 

1 В.Ю. Зорина, Р.А. Старченко, В.В. Степанова (red.), Этническая и 
этнополитическая карта Крыма. Организация мониторинга и 
раннего предупреждения этнических и религиозных конфликтов, 
Москва 2017.

35,6 lat. Jest ona zatem relatywnie młoda – 23% to osoby 
w wieku przedprodukcyjnym, zaś 18% – poprodukcyjnym 
(dla porównania wśród krymskich Rosjan odsetek dzieci 
i młodzieży stanowi 18%, a emerytów – 26%).

Z kolei w przeprowadzonym przez rosyjskich socjolo-
gów w grudniu 2017 r. badaniu aż 34% Tatarów Krymskich 
zadeklarowało, że nie uważa się za obywateli Federacji 
Rosyjskiej (wśród mieszkańców Krymu deklarujących 
tożsamość ukraińską wskaźnik ten wyniósł 16%)2. Z tego 
względu są oni przez rosyjskie władze – zarówno na 
szczeblu krymskim, jak i centralnym – traktowani bardzo 
nieufnie.

MEDŻLIS TATARÓW KRYMSKICH

Powracający na półwysep na przełomie lat osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych Tatarzy Krymscy ukonstytuowali 
się jako spontaniczna wspólnota z własnymi samorząda-
mi zwanymi medżlisami. Ważnymi postulatami ich organu 
zwierzchniego – głównego Medżlisu – były uznanie go 
przez Ukrainę za „reprezentację polityczną narodu krymsko-
tatarskiego” oraz przyznanie Tatarom Krymskim autonomii 
narodowo-terytorialnej na całym obszarze Krymu. Faktycz-
nie domagali się „symbolicznej rekompensaty” (za dekady 
spędzone na wymuszonej emigracji) w postaci specjalnych 
praw i przywilejów, pomimo że po powrocie stanowili oni 
niewielką część ludności Krymu. Postulaty te powodowały 
trudności m.in. w uregulowaniu sytuacji na Krymie przez 
Kijów, bo ten nigdy się na ich spełnienie, mimo obietnic, nie 
zgodził. Medżlis dążył do podporządkowania sobie różnych 
form aktywności społecznej Tatarów Krymskich, starając 
się prezentować jako ich nieformalna władza państwowa, 
a inne inicjatywy, prowadzone poza jego kontrolą, przedsta-
wiał jako efekt rosyjskiej prowokacji.

Zawsze stał on ponadto na stanowisku zdecydowanie 
proukraińskim i zarazem antyrosyjskim. Dopóki rosyjski 
separatyzm na Krymie stanowił dla Kijowa wyzwanie, Me-
dżlis cieszył się ukraińskim poparciem, lecz gdy autonomia 
krymska została w 1996 r. konstytucyjnie uregulowana, 
Kijów stracił zainteresowanie Tatarami. Medżlis starał się 
wiązać z politykami prozachodnimi, jak prezydenci Wik-
tor Juszczenko czy Petro Poroszenko. Jego członkowie nie 
byli jednak w stanie przekonać ich do prowadzenia spój-
nej i aktywnej polityki wobec Tatarów Krymskich i Krymu 
jako całości. Nie zmienił tego fakt, że główni przywódcy 
Medżlisu – Mustafa Dżemilew (niekwestionowany lider 
wspólnoty) i Refat Czubarow – przez wiele kadencji zasia-
dali w Radzie Najwyższej Ukrainy.

2 Ibidem, s. 24.

Mariusz Marszewski
Tadeusz A. Olszański

PRZYSTOSOWAĆ SIĘ, BY PRZETRWAĆ: 
TATARZY KRYMSCY SIEDEM LAT PO 
ANEKSJI KRYMU
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SPOŁECZNOŚĆ KRYMSKOTATARSKA 
WOBEC ANEKSJI KRYMU

Bezpośrednio po aneksji Moskwa kokietowała Tatarów 
Krymskich. Pod koniec lutego 2014 r. urząd pierwszego 
wicepremiera Krymu objął Tatar Nadwołżański Rustam 
Temirgalijew, który miał zabiegać o wsparcie Tatarów 
Krymskich przeciw Kijowowi i osłabić ich opór względem 
aneksji. Następnie stanowisko to – do października 2016 
r. – było zarezerwowane dla przedstawiciela mniejszości 
krymskotatarskiej. Piastowali je politycy skonfl iktowani 
z Medżlisem – ostatni z nich, Rusłan Balbek, jest obecnie 
deputowanym do Dumy FR z Krymu i jednym z ważnych 
liderów nowej prorosyjskiej elity krymskotatarskiej. Gdy 
jednak gros Tatarów Krymskich zbojkotowało nielegalne 
referendum w sprawie przyłączenia Krymu do Federacji 
Rosyjskiej, ta odpowiedziała 19 kwietnia 2014 r. zakazem 
wjazdu Dżemilewa na półwysep.

Tatarzy Krymscy nie zdecydowali się na zbrojną irreden-
tę (czego obawiała się Moskwa), lecz koncentrowali swe 
wysiłki na nagłaśnianiu przebiegu aneksji. Jedynie w maju 
2014 r. doszło do zakazanych przez władze obchodów rocz-
nicy ich deportacji. Społeczność postawiła na przetrwanie, 
pozostanie na miejscu. Jednymi z przyczyn takiej decyzji 
były obawy przed ponowną deportacją, niewykluczone, że 
skrycie pobudzane z Moskwy bądź Symferopola, oraz świa-
domość, że Kijów nie jest w stanie im pomóc.

Postawa ta wymagała podjęcia ograniczonej, piętnowa-
nej przez Medżlis współpracy z władzami okupacyjnymi. 
Jesienią 2014 r. pod patronatem Rosji powstał Międzyre-
gionalny Ruch Społeczny Tatarów Krymskich Kyrym. Na 
jego czele stanął były członek Medżlisu Remzi Iliasow. Or-
ganizacja miała charakter kolaboracyjny, szybko okazało 
się też, że – podobnie jak Medżlis przed aneksją – zamie-
rza odgrywać rolę wyłącznego przedstawiciela wspólnoty 
krymskotatarskiej i kontrolować wszystkie formy aktywno-
ści społecznej jej członków.

Ruch Kyrym, we współpracy z władzami, doprowadził 
do zerwania związków Duchowego Zarządu Muzułmanów 
Krymu z Medżlisem. Jego nazwę przemianowano na Du-
chowy Zarząd Muzułmanów Krymu i Sewastopola (DZM-
KiS), a następnie uczyniono zeń jeden z ważnych organów 
politycznej i religijnej kontroli nad Tatarami Krymskimi 
(stworzono także inne organizacje). W ten sposób na Kry-
mie powstał z nadania Rosji kolejny organ muzułmańskie-
go życia religijnego w celu kontroli Tatarów Krymskich.

TATARZY KRYMSCY W NOWEJ RZECZY-
WISTOŚCI 

Po aneksji na Krymie zaszły istotne zmiany demografi czne spo-
wodowane napływem ludności rosyjskojęzycznej. Na półwy-
sep przesiedliło się m.in. wielu obywateli Federacji Rosyjskiej 
(przede wszystkim wojskowych i urzędników z rodzinami), 
a także – „nowych obywateli”, którzy przenieśli się z okupo-
wanego Zagłębia Donieckiego. W 2018 r. Dżemilew oceniał 
liczbę napływowej ludności na 850 tys. do miliona (stanowi-
łoby to niemal połowę mieszkańców Krymu z 2014 r.). Wydaje 
się ona jednak zawyżona, bliższa prawdy to ok. 150 tys.3

3 N. Useinow, Ruch narodowy i sytuacja polityczna Tatarów Krymskich 
po aneksji w 2014 roku, „Przegląd Tatarski” 2020, nr 3, s. 5–7; A. Char-
ron, Russia’s Re-Colonization of Crimea, „Current History”, Vol. 119, 
Issue 819, październik 2020, s. 279.

Tatarzy Krymscy, głównie przedstawiciele elit politycz-
nych i kulturowych, opuścili półwysep, by osiedlić się na 
„kontynentalnej” Ukrainie. Liczba 3–4 tys. takich uchodź-
ców w pierwszym roku po aneksji wydaje się prawdopo-
dobna, ale podawane później wartości – 50 tys. (jedna 
piąta całej społeczności!) czy nawet 20–30 tys. – należy 
uznać za przesadne. Część z tych uchodźców wróciła na 
Krym. W niektórych szacunkach sumuje się ludzi opusz-
czających Krym na stałe (domyślnie – z powodów politycz-
nych) z jego mieszkańcami wyjeżdżającymi okresowo na 
Ukrainę w celach zarobkowych, reprezentującymi różne 
narodowości, z Rosjanami włącznie.

Poważniejsze były konsekwencje izolacji gospodarczej, 
w jaką popadł anektowany Krym. Znacząca część społecz-
ności krymskotatarskiej utrzymywała się bezpośrednio lub 
pośrednio z obsługi turystów i letników, których liczba 
spadła (w 2019 dorównała poziomowi z 2009 r.). Nowe re-
gulacje gospodarcze ograniczyły możliwości świadczenia 
prywatnych usług noclegowych i prowadzenia drobnego 
handlu, co uderzyło przede wszystkim w Tatarów Krym-
skich. Duże zagrożenie dla gospodarek części z nich sta-
nowi także pogłębiająca się susza, szkodząca ogrodnictwu 
i sadownictwu. Jest ona skutkiem nie tyle wstrzymania 
dopływu dnieprzańskiej wody Kanałem Północnokrymskim 
(większość Tatarów Krymskich mieszka poza terenami 
przezeń nawadnianymi), ile pogarszania się ogólnej sytu-
acji hydrologicznej4.

KIJÓW WOBEC KWESTII 
KRYMSKOTATARSKIEJ

Utrata kontroli Ukrainy nad Krymem zmieniła realny sta-
tus Medżlisu. Jego kijowskie kierownictwo w ciągu kilku 
miesięcy stało się „rządem emigracyjnym” bez zaplecza 
społecznego i istotnego wpływu na rzeczywistość. Tym ła-
twiej było Kijowowi wykorzystywać go politycznie, czego 
wcześniej, dopóki był on siłą polityczną, ukraińskie wła-
dze unikały. Już w marcu 2014 r. Medżlis został uznany 
za „zwierzchni organ wykonawczy narodu krymskotatar-
skiego”, a w 2016 r. w budżecie Ukrainy po raz pierwszy 
przewidziano jego fi nansowanie. Dżemilew w 2014 r. został 
pełnomocnikiem prezydenta Ukrainy ds. narodu krymsko-
tatarskiego (stracił to stanowisko po wyborczej porażce 
Poroszenki w 2019 r., następcy nie powołano). Później pre-
zydent Wołodymyr Zełenski nawiązał z Medżlisem ograni-
czoną współpracę.

Deklarowane przez Poroszenkę i jego współpracow-
ników poparcie dla Tatarów Krymskich było adresowane 
głównie do międzynarodowej opinii publicznej i ukraiń-
skich środowisk patriotycznych, nie zaś do ich niewielkiej 
grupy mieszkającej na „kontynentalnej” Ukrainie. Jest ona 
bowiem zbyt nieliczna, biedna i rozproszona, by budować 
podmiotowość polityczną oraz tworzyć znaczące w skali 
kraju, a nie poszczególnych miejscowości, struktury życia 
narodowego.

W wielu regionach, dzięki przybyciu wspólnot uchodź-
ców wyznających islam z Krymu (i z Donbasu), powstały 
jednak meczety oraz zawiązały się nowe gminy muzułmań-
skie, jak np. we Lwowie, Dnieprze i Zaporożu. W 2017 r. 

4 O sytuacji na Krymie po aneksji zob. szerzej W. Górecki, Półwysep, 
czyli wyspa. Krym w trzecim roku po aneksji, OSW, Warszawa 2016, 
osw.waw.pl.
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w Kijowie w celu zapobieżenia asymilacji z innymi społecz-
nościami muzułmańskimi oraz zachowania związków mię-
dzy religią a celami narodowymi i politycznymi uchodźcy 
krymskotatarscy zarejestrowali własną organizację religij-
ną – Duchowy Zarząd Muzułmanów Autonomicznej Repu-
bliki Krymu (DZMARK)5. Jej utworzenie podważyło legi-
tymizację jej rosyjskich odpowiedników na okupowanym 
Krymie.

W uchwalonych za rządów Poroszenki ustawach języko-
wej i oświatowej podkreślano szczególny, uprzywilejowa-
ny charakter „języków rdzennych Ukrainy”: ukraińskiego, 
krymskotatarskiego, karaimskiego i krymczackiego. Przed 
utratą Krymu ofi cjalne dopuszczenie krymskotatarskiego 
jako jednego z języków mniejszości do przestrzeni publicz-
nej i edukacji miało sens (i było ustawowo przewidziane), 
natomiast po jego aneksji, w sytuacji gdy na Ukrainie 
„kontynentalnej” mieszka 5–7 tys. Tatarów Krymskich, taki 
przepis nie ma znaczenia praktycznego, podobnie jak wy-
mienienie na równi z krymskotatarskim języków karaim-
skiego i krymczackiego (w spisie powszechnym z 1989 r. 
w Ukraińskiej SRS uznało je za język ojczysty odpowiednio 
96 i 125 osób).

W najbardziej spektakularny sposób kwestia krymskota-
tarska zaistniała w polityce ukraińskiej w trakcie tzw. oby-
watelskiej blokady Krymu w 2015 r. Kulisy tej akcji do dziś 
są niejasne. Zainicjował ją kontrowersyjny krymskotatarski 
przedsiębiorca Lenur Islamow. Posiadał on wcześniej rosyj-
skie obywatelstwo i kierował swoim biznesem z Moskwy. 
Epizodycznie współpracował z rosyjskimi władzami okupo-
wanego Krymu, m.in. krótko pełnił funkcję jego wicepre-
miera wiosną 2014 r. Następnie przeniósł się do Kijowa. We 
wrześniu 2015 r. zorganizowana przezeń bojówka (batalion 
im. Nomana Czelebidżihana) radykalnie wystąpiła na ukra-
ińsko-krymskim pograniczu przeciwko zaopatrywaniu oku-
powanego Krymu z terytorium Ukrainy. Prawdopodobnie 
początkowo w jej skład wchodzili krymskotatarscy wete-
rani batalionów ochotniczych walczących po stronie Ukra-
iny w Donbasie. Bojówka działała w sposób pozaprawny 
– m.in. dokonywała rewizji transportu prywatnego. Kulmi-
nacją jej aktywności było wysadzenie wszystkich linii prze-
syłających energię elektryczną na półwysep6. W styczniu 
2016 r. „obywatelska blokada” Krymu została zakończona, 
a pełną kontrolę nad nieformalną, ale faktyczną granicą 
z Krymem przejęły Wojska Pograniczne Ukrainy, usuwając 
z niej bojowników Islamowa.

ROSJA WOBEC TATARÓW KRYMSKICH: 
ZACHĘTY…

Wszystko wskazuje na to, że Rosja nie chce prowokować 
masowego sprzeciwu Tatarów Krymskich wobec nowych 
władz i zależy jej na tym, by na Krymie nie powstał ośro-
dek antyrosyjskiego islamu. W tym celu Moskwa zdecy-
dowała się spełnić wybrane oczekiwania części Tatarów. 
Krymskotatarski zyskał status jednego z trzech języków 
urzędowych. Nie miało to dużego znaczenia praktyczne-
go, ale istotne – symboliczne. W 2015 r. rozpoczęto blo-
kowaną budowę meczetu piątkowego w Symferopolu (jej 

5 Е. Ремовская, Преследования мусульман в Крыму: «Притеснения 
начались с приходом российского режима», Крым.Реалии, 
23.12.2020, ru.krymr.com.

6 Szerzej zob. R. Sadowski, J. Strzelecki, Krym bez prądu, OSW, 25.11.2015, 
osw.waw.pl.

ukończenie zaplanowano na 2022 r.). Wzniesiono 47 no-
wych meczetów, a kolejnych 20 właśnie powstaje7. Na po-
trzeby Tatarów Krymskich wydzielono kilka tysięcy działek 
budowlanych. Częściowo pozwoliło to na załagodzenie 
istotnego konfl iktu o ziemię (wcześniej nie zwracano im 
przejętych w trakcie deportacji w 1944 r. majątków, m.in. 
domów i ziemi) na półwyspie, gdyż jednocześnie usunięto 
ich z części działek samowolnie zagarniętych w poprzed-
nich dziesięcioleciach, choć przydzielane im zamiennie 
działki nierzadko położone były na niskiej jakości ziemiach 
i z dala od infrastruktury.

W 2016 r. w odpowiedzi na zadekretowane w Kijowie 
przywrócenie historycznych, głównie krymskotatarskich 
nazw miejscowości krymskich Symferopol restytuował 
1400 takich nazw (są stosowane obok rosyjskich).

Zachowano szkolnictwo krymskotatarskie – w roku 
szkolnym 2017/18 edukację w tym języku pobierało 5,3 tys. 
uczniów w odrębnych szkołach i klasach, a naukę języka 
– dalsze 19 tys. Stanowi to jedną trzecią wszystkich nie-
pełnoletnich Tatarów Krymskich i jest to więcej niż przed 
aneksją – w roku szkolnym 2013/14 po krymskotatarsku 
uczyło się (a nie tylko pobierało naukę tego języka) 4,7 
tys. uczniów. Zarazem jednak do szkół i klas krymskota-
tarskich wprowadza się przedmioty wykładane po rosyjsku 
i wywiera się presję na przenoszenie starszych uczniów do 
klas rosyjskojęzycznych.

…I REPRESJE

Władze rosyjskie nie podjęły na Krymie masowej akcji 
represyjnej, lecz osiągnęły swój cel polegający na zastra-
szeniu całej społeczności. Skutecznie wykorzystano szok, 
jaki przeżyli Tatarzy Krymscy po aneksji, oraz ich pamięć 
historyczną martyrologicznie pielęgnującą stalinowską de-
portację w 1944 r. Represje miały duże znaczenie psycholo-
giczne. Zgodnie z regułą funkcjonującą w całej Rosji, jaką 
jest podporządkowanie aktywności obywateli państwu, 
zostały one skierowane przeciwko różnorakim formom nie-
zależnego życia społecznego Tatarów Krymskich. Wymie-
rzono je więc nie tylko w ich liderów, lecz także w głosicie-
li nurtów islamu odbieranych przez władze rosyjskie jako 
radykalne, a jednocześnie uważanych za negatywnie do 
nich nastawione. Do stosowanych metod należały zarów-
no porwania niewygodnych osób, których zmaltretowane 
zwłoki znajdowano wiele dni później (bądź nie znajdowa-
no ich w ogóle), jak i rewizje, kończące się zatrzymaniami 
i aresztowaniami. Celem nadrzędnym tych działań było nie 
tyle zastraszenie bezpośrednio szykanowanych, ile całej 
krymskotatarskiej wspólnoty. Jednocześnie władze lokalne 
prowadzą politykę dotkliwych i skutecznych biurokratycz-
nych szykan i utrudnień wobec aktywnych społecznie jej 
członków.

Do pacyfi kacji niezależnych form życia społecznego 
Tatarów Krymskich oddelegowano generała FSB Wiktora 
Pałagina (wraz ze współpracownikami) – doświadczonego 
w zwalczaniu na Powołżu narodowych ruchów tatarskich 
i baszkirskich oraz komórek partyjnych Hizb ut-Tahrir – 
globalnej organizacji islamistycznej, bez przeszkód dzia-
łającej na Ukrainie i w większości państw Zachodu. Od 
kwietnia 2014 do listopada 2018 r. Pałagin kierował FSB 
Krymu i Sewastopola. W tym czasie udało mu się stworzyć 

7 Около 50 мечетей открыто в Крыму после воссоединения с Россией, 
Islam.Ru, 17.12.2020, islam.ru.
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obowiązujący kanon wzorców państwowej walki z nieza-
leżnym krymskotatarskim życiem politycznym i religijnym 
na półwyspie. Zgodnie z nim środowiska narodowe tej 
wspólnoty zaczęto uznawać za „ekstremistów”, a religijne 
– za „terrorystów islamskich”.

Wśród organizacji świeckich głównym celem ataku 
władz okupacyjnych stał się Medżlis. Od aneksji, po-
dobnie jak inne niepodporządkowane Rosji środowiska 
krymskotatarskie, został poddany inwigilacji, a jego 
członkowie przesłuchaniom i rewizjom. Były też przypad-
ki uprowadzeń i udokumentowanych – faktycznie niele-
galnych, bo pozasądowych – egzekucji dokonywanych 
najprawdopodobniej na polecenie lub za przyzwoleniem 
organów władz rosyjskich (niektóre z nich, jak porwanie 
i zamordowanie Reszata Ametowa wiosną 2014 r.8, są do-
brze udokumentowane). W kwietniu 2016 r. rezydujący 
w Kijowe Medżlis Tatarów Krymskich został uznany w Ro-
sji za organizację ekstremistyczną, a jego działalność za 
nielegalną. Zakaz ten objął też lokalne medżlisy; część 
z nich przeszła pod patronat Ruchu Kyrym. W lutym 2016 
r. Dżemilew ofi cjalnie podkreślił, że na Krymie zaginęły 
(porwano je) 22 osoby, z których większość stanowili Ta-
tarzy Krymscy9.

Tego typu działania były częścią strategii zastraszania 
ludności krymskotatarskiej i kontynuowano je w kolejnych 
latach. Uwięziono m.in. znanych z konsekwentnie proukra-
ińskiego i patriotycznego stanowiska działaczy Medżlisu 
Achtema Czyjgoza i Ilmiego Umerowa (udało się ich uwol-
nić w 2017 r. m.in. dzięki pośrednictwu prezydenta Turcji). 
W tym samym roku doszło do aresztowania, a następnie 
skazania na kilkuletnie pozbawienie wolności grupy Tata-
rów Krymskich należących do globalnego, apolitycznego 
ruchu muzułmańskiego Tablighi Dżamaat10. Działa on swo-
bodnie na Ukrainie, a w Rosji jest „organizacją ekstremi-
styczną”.

W ramach represji na tle religijnym z Krymu usunięto 
przeciwstawiających się nowemu porządkowi polityczne-
mu działaczy, a wspólnoty nieakceptujące osób miano-
wanych przez DZMKiS i próbujące wybierać własnych li-
derów religijnych są administracyjnie szykanowane przez 
władze.

Z kaznodziejstwa muzułmańskiego wyeliminowana zo-
stała tendencja antyrosyjska, ale nie – islamistyczna. Czym 
innym jest bowiem ofi cjalnie głoszony i wdrażany radykal-
ny islam z elementami fundamentalizmu religijnego, który 
jednakże akceptuje podporządkowanie ludów muzułmań-
skich Moskwie (czego przykładem jest rosyjska polityka 
na Kaukazie Północnym, a szczególnie w Czeczenii), czym 
innym zaś – mniej radykalny, za to wyraźnie antyrosyjski 
islam ruchu Hizb ut-Tahrir. Pierwszy z nich Moskwa akcep-
tuje, drugi – zdecydowanie zwalcza.

W Rosji przynależność do tej partii jako do „organizacji 
terrorystycznej” (pomimo jej pacyfi stycznego charakteru) 
jest penalizowana od 2003 r. na podstawie decyzji Sądu 
Najwyższego11. Od 2015 r. mają miejsce zorganizowane 
akcje represyjne wymierzone w jej fi lię działającą na Kry-
mie. Według Stowarzyszenia Memoriał na początku 2021 r. 

8 Слідчі показали, хто з бойовиків викрав і катував кримського татари-
на Аметова, Українська правда, 10.09.2019, pravda.com.ua.

9 Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського 
народу, Facebook, 6.04.2016.

10 F. Corley, Crimea: Four years’ jail for mosque meetings, Forum 18, 
24.01.2019, forum18.org.

11 Решение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 г. N ГКПИ 03-116, 
za: Национальный антитеррористический комитет, nac.gov.ru.

w więzieniach Federacji Rosyjskiej znajdowało się 76 mu-
zułmanów z Krymu i Sewastopola posiadających ukraińskie 
obywatelstwo, oskarżonych o przynależność do Hizb ut-
-Tahrir i działalność na rzecz tego ruchu12. Prześladowani 
przedsiębiorcy, aktywiści polityczni i działacze społecz-
ni to w większości Tatarzy Krymscy, którzy w procesach 
otrzymują wysokie, kilkunastoletnie wyroki pozbawienia 
wolności13. Z tych powodów spora część aktywu partyjne-
go zbiegła więc na „kontynentalną” Ukrainę (lub do Tur-
cji).

Rosyjskie środowiska obrońców praw człowieka są zda-
nia, że represje wobec Tatarów Krymskich będą się rozsze-
rzać14. Jedną z ich form są brutalnie przeprowadzane rewi-
zje, często połączone z zatrzymaniami, które organizuje 
się w całych miejscowościach lub dzielnicach. Noszą one 
znamiona pacyfi kacji, odbywają się głównie na terenach 
licznie zamieszkiwanych przez członków i zwolenników 
Hizb ut-Tahrir. Ich celem jest zastraszanie całej społeczno-
ści krymskotatarskiej15. Są prowadzone w sposób systema-
tyczny, a ich ostatnia największa fala miała miejsce latem 
ubiegłego roku. Także w 2020 r. kontynuowano, trwające 
od 2016 r., aresztowania i procesy powracających z „konty-
nentalnej” Ukrainy do małej ojczyzny Tatarów Krymskich 
– zarzuca się im udział w zainicjowanej przez Islamowa 
„obywatelskiej blokadzie” Krymu.

Przyjętą przez Tatarów Krymskich strategię prze-
trwania jako naród, polegającą na przystosowaniu się 
do nowych okoliczności politycznych, wypada uznać za 
optymalną. Państwo rosyjskie, od siedmiu lat stosują-
ce kombinację represji oraz ograniczonych przywilejów, 
a zarazem prowadzące ofensywną propagandę podkre-
ślającą rosyjskość Krymu, stara się dokonać politycznej 
asymilacji tej społeczności. Cel, który przyświeca przy 
tym Kremlowi, jest taki, aby następne pokolenia Tatarów 
Krymskich identyfi kowały się już z „normalnym”, posłusz-
nym, rosyjskojęzycznym, muzułmańskim narodem Fede-
racji Rosyjskiej.

Mariusz Marszewski  
Tadeusz A. Olszański 

(Komentarze Ośrodka Studiów Wschodnich, 20.04.2021 r.) 
Tekst ukazał się za zgodą Ośrodka Studiów Wschodnich 

im. Marka Karpia www.osw.waw.pl 

12 Список преследуемых в связи с причастностью к «Хизб ут-Тахрир» 
(обновляется), Правозащитный Центр «Мемориал», memohrc.org/
ru.

13 Np. Serwer Mustafajew, krymskotatarski obrońca praw człowieka, 
działacz organizacji „Solidarność Krymska”, skazany w 2020 r. za 
Hizb ut-Tahrir na 14 lat pozbawienia wolności, już po wyroku został 
odznaczony przez prezydenta Zełenskiego: Указ Президента України 
№335/2020 Про відзначення державними нагородами України з 
нагоди Дня Незалежності України, Президент України, 21.08.2020, 
president.gov.ua.

14 «Таблиги Джемаат» и «Хизб ут-Тахрир»: на таких делах сотрудники 
спецслужб РФ быстро делают карьеру – правозащитник Виталий 
Пономарёв, КрымSOS, 2.11.2017, krymsos.com/ru.

15 Przynajmniej w jednym przypadku takie działania doprowadziły do 
śmierci osoby zatrzymywanej. Zob. H. Coynash, Russian FSB remove 
incriminating videos of the arrest and death of Crimean Tatar veteran 
Vedzhie Kashka, Kharkiv Human Rights Protection Group, 11.06.2018, 
khpg.org/en.
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Tadeusz St. Piotrowski

TATARSTANU PRÓBY NIEPODLEGŁOŚCI
Obecnie jedynym częściowo suwerennym państwem tatar-
skim pozostaje Republika Tatarstan. Ten podmiot Federa-
cji Rosyjskiej, znany w przeszłości jako Chanat Kazański, 
powstał po rozpadzie Złotej Ordzie, potężnego mongol-
skiego imperium. Żadnego więc Tatara nie może nie ob-
chodzić, co dzieje się obecnie w Tatarstanie.

W ubiegłym roku minęło trzydzieści lat od wydarzeń 
z 30 sierpnia 1990 roku, gdy Rada Najwyższa Tatarskiej 
Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (taki 
był wówczas status Tatarstanu) przyjęła Deklarację 
suwerenności państwowej Republiki Tatarstan 
i jednocześnie, tym samym aktem, ogłosiła 
przekształcenie Tatarstanu w Tatarską 
Socjalistyczną Republikę Radziecką – 
Republikę Tatarstan. 

Przeprowadzane wtedy w ZSRR 
reformy (sławetne „głasnost” 
i „pieriestrojka”) niebawem mia-
ły doprowadzić do usamodziel-
nienia się dawnych radzieckich 
republik związkowych. Jednak 
Tatarstan był tzw. republiką 
autonomiczną o znacznie mniej-
szych uprawnieniach. Ówczesne 
ambicje władz, a także sporej 
części lokalnej elity, ograniczały 
się do uzyskania statusu republi-
ki związkowej, z czego wynikałaby 
pewna samodzielność, także większe 
prawa gospodarcze i kulturalne, między 
innymi szansa na podniesienie statusu języka 
tatarskiego. Deklaracja została przyjęta przez 
Radę Najwyższą TASRR pod naciskiem rady-
kalizującej się opinii publicznej [3], jednak 
wcale nie postulowała odłączenia się Tatarstanu od ZSRR, 
lecz wręcz przeciwnie: miała stanowić podstawę dla przy-
gotowania i zawarcia nowego traktatu związkowego, lep-
szego z punktu widzenia Tatarstanu. Zgodnie z nim repu-
blika miała być bezpośrednio częścią ZSRR, a nie częścią 
Federacji Rosyjskiej, jak było dotychczas [1]. 

Tylko tyle. Członkowie Rady Najwyższej doskonale zda-
wali sobie sprawę z politycznych realiów. Gdy podczas 
przejściowej nieobecności przewodniczącego RN Minti-
mera Szajmijewa z użytej w Deklaracji nazwy Republiki 
Tatarstan usunięto człon Socjalistyczna Radziecka, ten 
zwrócił się do zebranych [3]: „Wy przyjmiecie Deklarację 
i rozejdziecie się po domach, a ja jutro muszę z tym doku-
mentem jechać do Moskwy”. Zapis przywrócono, pozosta-
wiając jednak także nową nazwę Republiki.

Deklaracja Suwerenności miała ogromne znaczenie 
symboliczne, jednak w praktyce żadnego realnego. Nicze-
go nie zmieniła, sprawy państwowe toczyły się po dawne-
mu, jakby w ogóle jej nie ogłoszono. Jedynie w Kazaniu 
opracowywano zasady, na jakich ma się opierać traktat 
związkowy, określający nowe miejsce Tatarstanu bezpo-
średnio w strukturze ZSRR, a nie w ramach Federacji Ro-
syjskiej. W grudniu 1990 roku Rada Najwyższa Republiki 
Tatarstan (nadal jednak także Tatarskiej Autonomicznej 

SRR) przyjęła w tej sprawie ofi cjalną rezolucję. W Moskwie 
wszakże pracowano już nad czymś zupełnie innym: projek-
tem nowej umowy związkowej Federacji Rosyjskiej. Rzecz 
jasna z Tatarstanem w ramach Rosji, a nie ZSRR. W lutym 
1991 roku przysłano ten projekt do Kazania, ale Rada Naj-
wyższa RT tym razem postawiła się Moskwie. Odrzuciła 
go jako sprzeczny ze swoją ubiegłoroczną Deklaracją Su-
werenności. 

Tatarzy, a ściślej władze i elity Tatarstanu, wcale nie 
aspirowali do niepodległości (inaczej było ze stale 

wywierającą na nie nacisk „ulicą”). Po blisko 
500-letnim podporządkowaniu Rosji, w tym 

po latach często bardzo brutalnej rusyfi -
kacji, Tatarstan pozostaje geografi cz-

nie niewielką enklawę Federacji Ro-
syjskiej ze ścisłymi i licznymi z nią 
powiązaniami, nie tylko gospo-
darczymi – Uniwersytet Kazań-
ski to jeden z trzech najważniej-
szych rosyjskich uniwersytetów, 
zaś 40% mieszkańców republiki 
to Rosjanie. Istotną kwestią jest 
także to, że na terenie Federacji 
Rosyjskiej mieszka ponad pięć 

milionów Tatarów (ich liczbę sza-
cuje się nawet na siedem mln.), 

ale z tego jedynie około dwóch 
milionów w Tatarstanie. Ponadto 

Tatarstan stanowi centrum religijne 
dla ponad szesnastu milionów mieszka-

jących w Federacji Rosyjskiej muzułmanów. 
Nic dziwnego, że władze Tatarstanu nie wy-
obrażały sobie zerwania bliskich powiązań 
z Federacją Rosyjską. Z zakłopotaniem po-

twierdzały złośliwe oskarżenia wysłannika Federacji Rosyj-
skiej [3]: „Ani nie chcecie wyjść z Rosji, ani nie chcecie być 
częścią Rosji”. Taka właśnie była prawda. 

Na dążenie do niepodległości nalegała znaczna część 
społeczeństwa. Wyrażało się to między innymi w postaci 
masowych demonstracji ulicznych, w tym wielotysięcz-
nych pochodów. W październiku 1991 roku doszło nawet 
do próby wtargnięcia demonstrantów do siedziby Rady 
Najwyższej. Ten nacisk trwał przez następne lata, przyno-
sząc sprzeczne efekty. W sporach z Moskwą zarówno pew-
ne wsparcie, jak i jej rosnące obawy i opór, zaś w samym 
Tatarstanie także wsparcie dla działań władz, ale i przera-
żenie rosyjskiej ludności [4]. Obawiała się ona o swój los. 
Przeciwnicy suwerenności kraju straszyli bowiem perspek-
tywą antyrosyjskich pogromów lub co najmniej przymuso-
wych deportacji. Strona prorosyjska wkładała wiele wysił-
ku w podsycanie tych nastrojów, zwolennicy niezawisłości 
Tatarstanu starali się je uspokajać.

26 kwietnia 1991 roku Prezydium Rady Najwyższej RT 
powiadomiło obradujący wówczas III Nadzwyczajny Zjazd 
Delegatów Ludowych RSFRR, że Tatarstan najpierw podpi-
sze umowę związkową w ramach ZSRR, a dopiero potem, 
już jako suwerenne, niebędące częścią Federacji Rosyjskiej 
państwo, zatwierdzi przyjacielskie porozumienie o wza-

Dawny herb Chanatu Kazańskiego.



18

HISTORIA Α NAUKA • LITERATURA 

jemnych stosunkach. W ślad za tym mieszkańcy Tatarstanu 
w maju nie wzięli udziału w wyborach prezydenta RSFRR 
(co prawda odbyły się, ale były nieobowiązkowe i nieważ-
ne ze względu na znikomą frekwencję), natomiast 12 lipca 
przeprowadzono wybory własnego prezydenta. Został nim 
Mintimer Szejmijew, dotychczasowy przewodniczący Rady 
Najwyższej RT (także I sekretarz Tatarskiego Komitetu Ob-
wodowego KPZR). Głosowało na niego 74% uczestników 
wyborów.

W dniach 12–15 sierpnia 1991 roku w Moskwie spotka-
ły się ofi cjalne delegacje Rosji i Tatarstanu w celu ne-
gocjacji w sprawie przyszłych stosunków bilateralnych. 
Miało to trudny do przecenienia wydźwięk symboliczny. 
Po raz pierwszy od podbicia i podporządkowania sobie 
przez Rosję (ówczesne Księ-
stwo Moskiewskie) Tatar-
stanu (ówczesnego Chana-
tu Kazańskiego) ofi cjalnie 
rozmawiali ze sobą przed-
stawiciele obu tych państw. 
Nieważne, że jedno z nich 
miało nad drugim gigan-
tyczną przewagę, jednak to 
drugie występowało jako 
byt osobny, z którym nego-
cjuje się przyszłe stosunki 
na zasadach równości, a nie 
podporządkowania. Podczas 
negocjacji Tatarzy (zaś kon-
kretnie prof. Tagirow, na 
którego się tu powołujemy 
[3]) podnosili między inny-
mi argument niepraworząd-
ności przyłączenia do Rosji 
Państwa Tatarskiego. 

Przez 438 lat, jakie upły-
nęły od upadku Kazania 
w roku 1552, nigdy żaden Ta-
tar nie podpisał jakiegokol-
wiek dokumentu wyrażającego na to zgodę (przypomina 
się tu zupełnie odmienna sytuacja Polski, której ostatni 
król Stanisław August dobrowolnie zrzekł się polskiej ko-
rony na rzecz carycy Katarzyny.) Powoływano się również 
na prawne zasady samostanowienia narodów, przyjęte 
w okresie Rewolucji Październikowej i formalnie obowiązu-
jące w Związku Radzieckim, choć nigdy nieprzestrzegane. 
Ostatecznie uzgodniono projekt rosyjsko-tatarskiej umowy 
partnerskiej, w dużej mierze takiej, jakiej chcieli Tatarzy: 
z Tatarstanem będącym suwerennym bytem państwowym, 
częścią ZSRR, ale nie częścią Federacji Rosyjskiej. 

Niestety, do zaplanowanego 19 sierpnia na godzinę 
16.00 podpisania tej umowy nie doszło. Tego właśnie dnia 
nieoczekiwanie nastąpił pucz Giennadija Janajewa, który 
wszystko przekreślił. Co prawda rewoltę zlikwidowano, ale 
zainicjowała rozwój wypadków, w rezultacie których Zwią-
zek Radziecki się rozpadł. Dla Tatarstanu przestała więc 
istnieć możliwość, do której dążyły jego elity i realizację 
której uzgodniono z władzami Federacji Rosyjskiej. Pozo-
stały już tylko dwie inne opcje: albo zostać częścią Rosji, 
albo ogłosić niepodległość. W Tatarstanie nie chciano za-
równo jednej, jak i drugiej ewentualności. Jednak na coś 
trzeba było się zdecydować. 

Od początku szukano dróg, aby problem jakoś rozwią-
zać. 24 października uchwalono Rezolucję Rady Najwyższej 

Tatarskiej SRR o Akcie Państwowej Niepodległości Republi-
ki Tatarstan, zaś 26 grudnia Tatarstan zadeklarował wej-
ście, na prawach założyciela, w skład powstającej Wspól-
noty Niepodległych Państw. Jednak dążenia Tatarstanu 
nie spotkały się z niezbędnym poparciem innych republik. 
Natomiast silne wsparcie dla działań proniepodległościo-
wych, ale także krytykę władz za zbyt mały radykalizm, 
wyraziła strona społeczna, czyli Milli Medżlis wybrany 1 
lutego 1992 roku na ogólnotatarskim kurułtaju ludowym. 
Udało się też uchwalić przyjęcie symboli suwerenności: 
29 listopada 1991 roku wzoru fl agi państwowej, zaś nieco 
później, 7 lutego 1992 roku, godła państwowego i nazwy 
Republika Tatarstan – bez dodatku Socjalistyczna Radziec-
ka. Hymn przyjęto dopiero 27 sierpnia 1993 roku i to tyl-

ko w wersji instrumentalnej, 
ponieważ w kwestii słów nie 
potrafi ono dojść do porozu-
mienia jeszcze przez następ-
nych dwadzieścia lat. Wiele 
to mówi o sytuacji politycz-
nej kraju.

Uzgodniono, że należy 
przeprowadzić referendum 
jako narzędzie „wzmacniania 
suwerenności”. Miało ono 
unieważnić stawiane (nadal 
niezmienionym, postsowiec-
kim) władzom Tatarstanu 
zarzuty, że ich dążenia nie 
mają społecznego popar-
cia. Pomysł referendum był 
podnoszony od samego po-
czątku dokonujących się 
w Tatarstanie przemian, jed-
nak decyzję o jego zorgani-
zowaniu zadeklarowano do-
piero w Rezolucji o Akcie 
Państwowej Niepodległości 

z 24 października, zaś kon-
kretną datę jego przeprowadzenia i jego treść podano do 
wiadomości jeszcze później, bo 21 lutego 1992 roku (to 
opóźnienie dokumentuje, jak trudno było Radzie ostatecz-
nie dojrzeć do tej decyzji). Referendum wyznaczono na 21 
marca 1992 roku. Obywatelom Tatarstanu postanowiono 
zadać pytanie: „Czy zgadzasz się, że Republika Tatarstanu 
jest suwerennym państwem, podmiotem prawa międzyna-
rodowego, budującym swoje stosunki z Federacją Rosyjską 
i innymi republikami, państwami na zasadzie równopraw-
nych umów? Tak lub nie”.

Moskwa zareagowała na ten krok bardzo zdecydowanie. 
Referendum w Tatarstanie postrzegano tam jako niebez-
pieczny precedens zagrażający spójności Federacji. 13 mar-
ca Federalny Sąd Konstytucyjny wydał orzeczenie o jego 
niekonstytucyjności i nakazał odwołanie. Wyrok ten zo-
stał potwierdzony także przez Radę Najwyższą Rosyjskiej 
Federacyjnej SRR. Zrobiono to na transmitowanym przez 
radio i telewizję posiedzeniu, na które wezwano przewod-
niczącego Rady Najwyższej Tatarskiej SRR. Jednocześnie 
media wszczęły intensywną kampanię zastraszania, in-
synuującą, że celem referendum jest całkowite zerwanie 
z Rosją. Liczono, że nie jest ono popierane przez miesz-
kańców republiki, zwłaszcza Rosjan. 

W reakcji na te działania Rada Najwyższa Tatarskiej SRR 
niezwłocznie zwołała posiedzenie, które odrzuciło oskar-

Herb Tatarstanu z lat 20. XX w.
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żenia i sam wyrok Sądu Konstytucyjnego 
jako pozbawione podstaw prawnych i re-
alnego oparcia. Przyjęto i opublikowano 
dokument „O wyjaśnieniu sformułowania 
przedmiotu referendum Republiki Tatar-
stan z 21 marca 1992”, podkreślając, że 
„[…] decyzja poddana pod referendum 
w dniu 21 marca 1992 r. nie przewiduje 
wycofania ani braku wycofania Republiki 
Tatarstan z Federacji Rosyjskiej oraz se-
paracji państwowej Tatarstanu od Rosji” 
oraz, że republika „[…] pozostaje z Fe-
deracją Rosyjską w jednej przestrzeni 
gospodarczej i geopolitycznej”. 

Nie uspokoiło to Moskwy, która nadal 
przeprowadzała działania mające na celu 
niedopuszczenie do referendum albo do-
prowadzenie do jego bojkotu lub chociaż 
nakłonienie uczestników do głosowania 
na „nie”. Do Tatarstanu wysłano rosyj-
skich prokuratorów. Kierowników lokali 
wyborczych ostrzeżono na piśmie, że 
zostaną postawieni w stan oskarżenia, 
jeżeli otworzą je w dniu referendum. 
W przeddzień głosowania prezydent 
Jelcyn w wystąpieniu telewizyjnym we-
zwał do jego bojkotu, straszył, że wynik 
na „tak” może doprowadzić do rozlewu 
krwi. Te obawy traktowane były serio; 
z garnizonów w Tatarstanie wycofano 
broń [5].

Tymczasem referendum przebiegło 
nadzwyczaj spokojnie. Otwarte były 
wszystkie lokale wyborcze, nie zanoto-
wano żadnych istotnych incydentów. 
Z 2600297 osób uprawnionych do gło-
sowania udział w głosowaniu wzięło 
2134271, czyli aż 82%. Na „tak” zagłoso-
wało 1309046 uczestników, zatem 61,39% 
biorących udział w referendum i 50,34% 
wszystkich uprawnionych. Właśnie ten 
drugi wynik jest chętnie podawany jako 
probierz tego, że wieloetniczny naród 
Tatarstanu na postawione pytanie udzie-
lił odpowiedzi „tak”. Chce, aby Republi-
ka Tatarstan była „[…] suwerennym pań-
stwem, podmiotem prawa międzynarodowego, budującym 
swoje stosunki z Federacją Rosyjską i innymi republikami, 
państwami na zasadzie równoprawnych umów”.

Wynik referendum był i oczywisty, i jednoznaczny, ale 
sam jeszcze niczego nie załatwiał ani wcale nie zmuszał 
władz republiki do jakichś konkretnych działań. Rada Naj-
wyższa RT wszczęła zatem debatę nad tym, jak ten wynik 
należy rozumieć, zwłaszcza zaś, co z niego wynika. Osta-
tecznie uznano, że nakazuje on konkretne działania. 31 
marca Tatarstan odmówił (wraz z Republiką Czeczeńską) 
podpisania Traktatu Federacyjnego Federacji Rosyjskiej. 
W maju, na X sesji Rady Najwyższej RT, odbyło się pierw-
sze czytanie projektów (pojawiły się aż trzy) konstytucji. 
Wobec głębokich podziałów w elitach Tatarstanu i w łonie 
samej Rady obrady nad nimi były niełatwe i długotrwałe. 
W ich trakcie przeciwników suwerenności republiki wspie-
rały w wielostronny sposób władze oraz media Federacji 
Rosyjskiej. Przez kolejne miesiące udało się jednak uchwa-

lić cały szereg aktów prawnych, two-
rzących niezależne od Rosji instytucje 
i regulujące ich funkcjonowanie przepi-
sy prawne, a przede wszystkim przyjąć 
konstytucję. Pomógł nacisk ulicy i jedno-
znaczny wynik marcowego referendum. 
Przeciwników suwerenności i rozluźnie-
nia związków z Rosją straszono rozpisa-
niem referendum konstytucyjnego, któ-
re niewątpliwie poparłoby rozwiązania 
bardziej radykalne od zawartych w pro-
jekcie, ostatecznie poddanym 6 listopa-
da pod głosowanie w Radzie Najwyższej. 
Został on przez Radę zaakceptowany, 
a 30 listopada 1992 roku wszedł w życie, 
promulgowany przyjętą wówczas ustawą 
wprowadzającą. 

Artykuł pierwszy Konstytucji stano-
wił: „Republika Tatarstan jest suweren-
nym, demokratycznym państwem, które 
wyraża wolę i interesy całej wielonaro-
dowej ludności Republiki. Suwerenność 
i władza państwa pochodzą od ludu. 
Suwerenność państwowa jest nieodłącz-
nym atrybutem Republiki Tatarstan”. 
Artykuł 59 zastrzegał, że na całym tery-
torium Republiki Tatarstan jej prawo ma 
pierwszeństwo, jeśli nie jest sprzeczne 
z zobowiązaniami międzynarodowymi re-
publiki. Artykuł 61 stwierdzał: „Republi-
ka Tatarstan jest suwerennym państwem 
i podmiotem prawa międzynarodowego, 
stowarzyszonym z Federacją Rosyjską na 
podstawie umowy o wzajemnym delego-
waniu uprawnień”.

Treści uchwalonej konstytucji nigdy 
nie zaaprobowały ani władze Federacji 
Rosyjskiej, ani opozycja w Tatarstanie. 
Skoro jednak konstytucja została już 
uchwalona, walczono teraz o odpowied-
nią treść zapowiadanej przez nią umowy 
pomiędzy Federacją Rosyjską i Tatarsta-
nem, która czyniłaby martwymi jej nie-
odpowiadające Moskwie rozwiązania. 
Pomógł w tym fakt, że konstytucja po-
wstawała i wchodziła w życie w sytuacji, 

gdy organizm państwowy Tatarstanu funkcjonował według 
dotychczasowych reguł, dających w różnych dziedzinach 
życia uprawnienia decyzyjne władzom Federacji Rosyj-
skiej. Część z nich zmieniła się po przyjęciu Konstytucji, 
jednak niekiedy tylko formalnie, część miała zależeć od 
umowy pomiędzy Tatarstanem i Federacją, której jeszcze 
nie podpisano, część wymagała doprecyzowania. Musiało 
to prowadzić do przejściowego chaosu w wielu dziedzi-
nach życia. 

Były wśród nich kwestie ważne głównie z symboliczne-
go punktu widzenia. Gdy wiosną 1993 roku Rada Najwyższa 
Federacji Rosyjskiej zarządziła referendum w sprawie od-
wołania prezydenta Federacji, Borysa Jelcyna, było oczy-
wistym, że przeprowadzenie takiego, dotyczącego obcego 
państwa, głosowania na terenie Tatarstanu, stanowiłoby 
pogwałcenie jego suwerenności. Z drugiej jednak strony, 
nie przeprowadzając takiego głosowania, odebranoby 
mieszkającym tu obywatelom Federacji Rosyjskiej należ-

Flaga Tatarstanu z lat 20. XX w.
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ne im prawa, a takie obywatelstwo, zgodnie z Konstytucją 
RT, miał każdy mieszkaniec Tatarstanu. Władze Republiki 
uznały pierwszeństwo tych praw (jako praw człowieka) 
i referendum zorganizowały. Podobnie było z ogłoszonym 
wówczas głosowaniem nad przyjęciem konstytucji Fede-
racji Rosyjskiej. Przeprowadzono je także w Tatarstanie. 
Jednak uczestniczyło w nich mniej niż 25% uprawnionych 
(mimo że 40% mieszkańców to etniczni Rosjanie), co czy-
niło je nieważnymi [7]. Natomiast 12 grudnia 1993 roku 
nie zorganizowano przeprowadzanych wtedy wyborów do 
Zgromadzenia Federalnego FR. Zgodnie ze swoją konsty-
tucją Tatarstan był z Federacją stowarzyszony, ale nie po-
zostawał jej częścią. 

Długotrwałe, trudne negocjacje w sprawie podpisania 
zapowiadanej w Konstytucji umowy z Federacją Rosyjską 
odbywały się w cieniu dramatycznych wydarzeń w Cze-
czenii, w warunkach 
brutalnych nacisków 
politycznych i gos-
podarczych Moskwy, 
a także przy istnie-
niu silnej prorosyj-
skiej opozycji we-
wnętrznej. Markijan 
Czuczuk, analityk ukra-
ińskiego Centrum Stu-
diów Rosyjskich, twier-
dzi też [8], że Mo-
skwa, strasząc pre-
zydenta Szejmijewa 
różnymi konsekwen-
cjami karnymi, jed-
nocześnie obiecywa-
ła mu poważne pre-
ferencje dla jego ro-
dzinnego klanu (po-
dobne rozwiązanie 
zastosowano w Czeczenii, tyle że po dramatycznych, de-
wastujących kraj próbach innych rozwiązań). Według 
ukraińskiego analityka słowa dotrzymano, pod kontrolą 
rodziny Szejmijewa pozostawiono 70% potencjału ekono-
micznego Tatarstanu. 

Ostatecznie 15 lutego 1994 roku zostało podpisane Po-
rozumienie o rozgraniczeniu jurysdykcji i wzajemnej dele-
gacji uprawnień między organami państwowymi Federacji 
Rosyjskiej a organami państwowymi Republiki Tatarstan. 

Akt ten spotkał się z krytycznym przyjęciem w Moskwie, 
ale przede wszystkim w Tatarstanie. W Moskwie uznany 
został za coś niedobrego, ale tylko tymczasowego, za, 
jak mówiono [7], swoistą „polityczną karetkę pogotowia” 
przeciwdziałającą groźbie dezintegracji Federacji (pamię-
tajmy, co działo się wówczas w Czeczenii). Uświadamia-
no sobie to również w Kazaniu, ale oczywiście oceniano 
zupełnie odmiennie. Postrzegano Porozumienie jako prze-
rwanie drogi do suwerenności, utratę istniejących szans na 
wywalczenie dla kraju lepszej pozycji, szans na przyszły 
korzystny rozwój Tatarstanu. Umowę potępił zwołany na 
19 lutego II Wszechtatarski Kurułtaj Ludowy [6]. 

Jednak dostrzegano także i lepsze strony. Najważniej-
szą z nich była ekonomiczna samodzielność republiki, 
w tym uznanie jej praw własnościowych do swojej gospo-
darki, oraz możliwość prowadzenia aktywności zagranicz-
nej. Niezwykle ważnym faktem było to, że umowa została 
zawarta dobrowolnie, na drodze negocjacji. Prof. Tagirow, 

oceniając Porozumienie pozytywnie, tak uzasadniał swo-
ją opinię [9]: „Po pierwsze, jest to pierwsza umowa po-
między Rosją i Tatarstanem, od czasu gdy wojska Iwana 
Groźnego zdobyły Kazań. Po drugie, ustanawia relacje 
traktatowe pomiędzy dwoma państwami. I po trzecie, jest 
nakierowane na przekształcenie Rosji w opartą o traktaty 
federację konstytucyjną”. 

Porozumienie istotnie utorowało innym podmiotom Fe-
deracji Rosyjskiej drogę do zawierania podobnych umów. 
Do końca lat 90. podpisano ich aż czterdzieści sześć, ostat-
nią (co jest niepozbawione pewnego symbolizmu), pomię-
dzy Federacją Rosyjską i Moskwą, 16 czerwca 1998 roku [8]. 

Te przekształcenia były bardzo pozytywnie odbierane 
zarówno w Rosji, jak i za granicą. W latach 1995 i 1996 
w Hadze odbywały się międzynarodowe spotkania, któ-
rych tematem były doświadczenia Tatarstanu w rozwią-

zywaniu konfl iktów. 
Analizowano je na 
Uniwersytecie Har-
varda, gdzie zasto-
sowany tu koncy-
liacyjny sposób ich 
traktowania nazwa-
no „modelem tatar-
skim”. Wagę i uży-
teczność wkładu Ta-
tarstanu w budowa-
nie demokratycznej 
federacji dostrzega-
ły władze Rosji, już 
z W.W. Putinem, który 
mówił o tym w cza-
sie pobytu w Tatar-
stanie w roku 2000. 

Bezpośrednio po 
podpisaniu Porozu-
mienia, 13 marca 1994 

roku w Tatarstanie odbyły się wybory do Rady Federacji 
Rosyjskiej. Dostał się do niej między innymi prezydent 
Szejmijew, który stał się jednym z najbardziej wpływowych 
polityków Federacji. Dwa lata później, w roku 1996, został 
ponownie wybrany na prezydenta Tatarstanu (z wynikiem 
97%, co daje się różnie komentować). 

Nowe czasy przyszły po roku 2000. Władze Federacji 
Rosyjskiej wszem i wobec nadal „doceniały” wkład Tatar-
stanu w budowę demokratycznego, federacyjnego pań-
stwa rosyjskiego, jednak opowiadały się za zupełnie innym 
modelem państwa. Rozpoczęły „federalną rekonkwistę” 
[8], czyli odchodzenie krok po kroku od systemu federa-
cyjnego w stronę systemu unitarnego. 

W ramach tego procesu rozpoczęto aktywną walkę 
z prawami wywalczonymi sobie przez Tatarstan. 7 lutego 
2000 roku Prokurator Generalny oprotestował Konstytu-
cję RT jako sprzeczną z Konstytucją Federacji Rosyjskiej. 
24 maja jego zastępca na Nadwołżański Okręg Federalny 
złożył w sądzie powództwo z żądaniem wprowadzenia do 
Konstytucji zmian. Powołano bilateralną rosyjsko-tatarską 
komisję, która po trudnych i długotrwałych negocjacjach 
przygotowała projekt O wniesieniu zmian i uzupełnień do 
Konstytucji Republiki Tatarstan. Zaakceptowany przez 
Radę Państwa Republiki Tatarstan 19 kwietnia 2002 roku 
stał się prawem. 

Powstała w ten sposób nowa wersja Konstytucji RT, 
znacząco zmieniająca sytuację prawną republiki. Owszem, 

Współczesna fl aga i herb Republiki Tatarstan.
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nadal była „demokratycznym państwem prawnym”, ale 
już nie „stowarzyszonym z Federacją Rosyjską na podsta-
wie umowy”, lecz stanowiącym „podmiot Federacji Rosyj-
skiej”. W ślad za tym poszła dalsza utrata wywalczonych 
w latach 90. suwerennych uprawnień.

Podstawowym narzędziem Moskwy w kolejnych sta-
raniach o cofanie uzyskanych przez republikę osiągnięć 
na drodze „wybijania się na niepodległość” był Federalny 
Sąd Konstytucyjny. Według stanu na 3 lutego 2005 roku 
zmienił on dziewięćdziesiąt dziewięć przepisów prawnych 
republiki na odpowiadające normom Federacji Rosyjskiej. 
Zabronił między innymi stosowania w języku tatarskim al-
fabetu łacińskiego. Konstytucja Tatarstanu w następnych 
latach zmieniona została jeszcze sześciokrotnie. Reagując 
na te działania, tatarski obywatelski Milli Medżlis ogłosił 
w roku 2008 deklarację przypominającą i popierającą De-
klarację Suwerenności z roku 1990, powołał Rząd Tatarstanu 
na Uchodźstwie i wezwał ONZ oraz wszystkie państwa do 
uznania niepodległości Tatarstanu. Dokument został zigno-
rowany tak przez ONZ, jak i przez Federację Rosyjską [10].

Zawierane w latach 90. porozumienia „o rozgranicze-
niu jurysdykcji i wzajemnej delegacji uprawnień” obowią-
zywały tylko czasowo, a po upływie ich ważności miano 
je renegocjować. Jednak władzom Federacji nie była już 
potrzebna żadna „polityczna karetka pogotowia”, więc 
Moskwa nie odnawiała tych układów, po prostu przestały 
obowiązywać. Dla Republiki Tatarstan zrobiono wyjątek, 
ale jedynie do roku 2017, w którym władze Federacji Rosyj-
skiej nie widziały już potrzeby negocjowania z Tatarami. 
Potraktowały Tatarstan nie jako suwerenne państwo, zgod-
nie z art. 1.1 Konstytucji RT, ale jako jedną z podległych im 
części składowych Rosji, jeden z jej podmiotów, o czym 
Konstytucja też mówi. 

Upadły w ten sposób wszystkie trzy argumenty, którymi 
prof. Tagirow uzasadniał swoją pozytywną ocenę rosyjsko-
-tatarskiego Porozumienia. Wydaje się, że właśnie rok 2017 
trzeba postrzegać jako ostateczne załamanie się (skądinąd 
niezbyt konsekwentnych) starań Republiki Tatarstan o wy-
bicie się na niepodległość. Moskwa brutalnie pokazała Ta-
tarom, gdzie jest ich miejsce.

Pytanie, czy tak już zostanie? Według M. Czuczuka, to 
się dopiero okaże.

Tadeusz St. Piotrowski 
Fot. Internet 

DATY WAŻNE DLA SUWERENNOŚCI 
TATARSTANU: 

• 30 sierpnia 1990 r. – Deklaracja Suwerenności Republiki 
Tatarstan 

• 12 lipca 1991 r. – wybory Prezydenta Republiki Tatarstan
• 24 października 1991 r. – Akt Narodowej Niepodległości
• 29 listopada 1991 r. – przyjęcie fl agi Republiki Tatarstan
• 22 stycznia 1992 r. – umowa gospodarcza pomiędzy rzą-

dami RT i FR
• 7 lutego 1992 r. – przyjęcie pieczęci państwowej Repu-

bliki Tatarstan
• 21 marca 1992 r. – referendum o statusie Republiki Ta-

tarstan
• 31 marca 1992 r. – niepodpisanie przez Tatarstan Trakta-

tu Federalnego FR

• 6 listopada 1992 r. – przyjęcie Konstytucji Republiki Ta-
tarstan

• 30 listopada 1992 r. – promulgowanie Konstytucji Repu-
bliki Tatarstan

• 27 sierpnia 1993 r. – przyjęcie hymnu Republiki Tatar-
stan

• 25 grudnia 1993 r. – bojkot wyborów do Zgromadzenia 
Federalnego FR

• 15 lutego 1994 r. – Traktat pomiędzy RT i FR
• 13 marca 1994 r. – udział w wyborach do Zgromadzenia 

Federalnego FR
• 24 marca 1996 r. – kolejne wybory Prezydenta Republiki 

Tatarstan 
• 19 kwietnia 2002 r. – wymuszona przez Moskwę zmiana 

Konstytucji RT
• 24 lipca 2007 r. – nowy Traktat pomiędzy RT i FR
• rok 2017 – Moskwa odmawia negocjacji z Tatarstanem.
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Lenar Miftahow

JAK ZOSTAĆ TATAREM?
Okazuje się, że w Imperium Rosyjskim wystarczyło w tym 
celu przyjąć islam. Oto opowieść o tataryzacji Udmurtów, 
jaka odbywała się od wieku XVIII do początków wieku XX, na 
przykładzie wioski Janyl.

POGANIE POD SILNYM WPŁYWEM 
ISLAMU
Aktywne zasiedlanie terytorium daw-
nego Chanatu Kazańskiego przez 
ludność rosyjską oraz przymusowa 
chrystianizacja tamtejszych ludów, za-
początkowane po upadku Kazania, nie 
zdołały całkowicie powstrzymać roz-
poczętych wcześniej procesów tata-
ryzacji Udmurtów (Wotiaków). W wie-
kach XVIII–XIX, nawet po formalnym 
chrzcie, wśród części Udmurtów nadal 
postępowały procesy asymilacji, a na-
wet konwersji na islam. Taki los był 
przygotowany także dla mieszkań-
ców niegdyś udmurckiej, a obecnie 
tatarskiej wsi Janyl (w dokumentach 
przedrewolucyjnych [tj. do roku 1917] 
nazywanej Nowoje Gołowino i Nowoje 
Siemien Gołowino) w powiecie mama-
dyskim guberni kazańskiej. 

W czasach przedchrześcijańskich 
Udmurci wyznawali swoją tradycyjną 
religię, ale pozostawali pod silnym 
wpływem islamu. Nic więc dziwnego, 
że wśród mieszkańców wsi Janyl, któ-
rzy uniknęli chrztu, w pierwszej ćwier-
ci XVIII wieku występowały tatarskie, 
w tym muzułmańskie imiona: Amir, 
Urazaj, Akmamet itp. Najprawdopo-
dobniej większość janylan została 
ochrzczona w okresie od końca wieku 
XVII do początków XVIII. W roku 1716 
nosili już rosyjskie imiona i zaliczani 
byli do „nowo ochrzcznych” (w tym czasie wieś wchodziła 
w skład setki1 Wotiaka Jumajki Dosmiakiejewa). 

OCHRZCZENI TATARZY W WIĘKSZOŚCI 
POTAJEMNIE WYZNAWALI ISLAM
Chrzest ochronił Udmurtów przed bezpośrednim wpływem 
muzułmańskich Tatarów na ich kulturę i życie. W Imperium 
Rosyjskim małżeństwa międzywyznaniowe były prawnie za-
bronione, dlatego jest całkiem naturalne, że na przełomie 
XVIII i XIX wieku proces asymilacji Udmurtów zakończył się 
już pod wpływem ochrzczonych Tatarów, a ważną rolę ode-
grały w tym małżeństwa mieszane. 

O popularności takich małżeństw świadczy analiza treści 
sprawozdania rewizyjnego wsi Nowoje Gołowino z roku 1762. 

1 Ówczesna rosyjska jednostka administracyjna wsi służebnej (posady) 
i miasta w XVII wieku (wszystkie przypisy pochodzą od tłumacza).

Spośród 86 mieszkających tam zamężnych kobiet czterdzie-
ści cztery były ochrzczonymi Tatarkami, dwadzieścia dzie-
więć ochrzczonymi Wotiaczkami, a narodowość trzynastu nie 
została podana. Ponadto, na dziewiętnaście panien, które 
mieszkały w Nowoj Gołowinie i wyszły za mąż do innych wsi, 
siedem dziewcząt wyszło za mąż za ochrzczonych Tatarów, 
jedna za ochrzczonego Wotiaka, a siedmiu żenichów nie 

określiło swojej narodowości. A jeśli 
w roku 1762 we wsi Nowoje Gołowino 
było 59 zagród, z których 56 zamiesz-
kiwali płacący jasak2 starochrzczeni 
Wotiacy, trzy zaś ochrzczeni Tatarzy, 
którzy przenieśli się z innych wsi, to 
już w roku 1834 całą ludność wsi na-
zywano starochrzczonymi jasacznymi3 
Tatarami. 

Biorąc pod uwagę fakt, że w wieku 
XVIII i początkach XIX ochrzczeni Ta-
tarzy w większości potajemnie wyzna-
wali islam, więc z pewnością nie tylko 
poddawali tataryzacji, ale kontynu-
owali też islamizację Udmurtów z tej 
wioski. Proces ten został zatrzymany 
dopiero w połowie XIX wieku, kiedy 
wśród formalnie ochrzczonych niero-
syjskich narodów Powołża rozpoczęła 
się aktywna działalność misyjna Cer-
kwi prawosławnej.

„ODPADŁA W MAHOME-
TANIZM”
Mimo wysiłków władz i rosyjskiego 
duchowieństwa światopogląd muzuł-
mański nie został całkowicie wyparty. 
Pod koniec roku 1881 i w początkach 
1882 część mieszkańców wsi Janyl 
w powiecie mamadyskim guberni ka-
zańskiej „odpadła w mahometanizm”. 
W eparchii kazańskiej Rosyjskiej Cer-

kwi Prawosławnej obwiniano za ten stan rzeczy prace sezo-
nowe. Chodziło o to, że wieśniacy zajmowali się krawiectwem 
i corocznie, w ostatnich dniach września, wyjeżdżali do gu-
berni ufi mskiej i orenburskiej – „do Tatarów” – i wracali do-
piero w pierwszych dniach maja.

Państwo odmówiło uznania ochrzczonych Tatarów, którzy 
przeszli na islam, za muzułmanów. Wybrani przez nich ima-
mowie nie byli respektowani przez władze, nie mieli możli-
wości budowy własnych meczetów. Obowiązywał ich zakaz 
odwiedzania meczetów w innych miejscowościach – co dopil-
nować musieli pod groźbą odpowiedzialności karnej tamtej-
si ofi cjalni mułłowie. Ich małżeństwa zawierane w obrządku 
muzułmańskim nie były rejestrowane, współżycie nowożeń-
ców traktowano jako cudzołóstwo, a dzieci urodzone w ni-

2 Tat. ясак – naturalny podatek, baszk. яһаҡ – podatek. W Rosji po-
datek w naturze, od wieku XV do początków XX płacony przez ludy 
syberyjskie, a od początku wieku XVII ściągany także na Powołżu.

3 Ros. ясашные. 

Mieszkaniec Janyla, który został Tatarem...
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kahu uznawano za nieślubne i zamiast imion odojcowskich 
(otczestwo) otrzymywały imiona odmatczyne (matczestwo). 

Kiedy zakazano prześladowań za „odpadnięcie od wiary 
prawosławnej”?

Pomimo wszystko we wsi Janyl muzułmanie pozostawali 
mniejszością. Spośród 835 mieszkańców Janyla (liczba z 1897 
r.) w roku 1900 obliczono, że tylko 65 dusz męskich i 75 dusz 
żeńskich odpadło „od prawosławia w mahometanizm staro-
ochrzczonych Tatarów”, czyli około 17% ludności wsi. Z tego 
powodu doświadczyli również ucisku ze strony współmiesz-
kańców, którzy pozostali w prawosławiu. Ci ostatni, korzysta-
jąc ze swojej większości, głosowali na zebraniach za tym, aby 
„ci, którzy odpadli w mahometanizm” na równi ze wszystkimi 
ponosili koszty utrzymania cerkwi 
parafi alnej, domów cerkiewnych, 
strażników cerkiewnych itp. Sto-
sunków między przedstawicielami 
obu wyznań nie można było na-
zwać pokojowymi. 

Wielowiekowa praktyka zmu-
szania poddanych do wyzna-
wania prawosławnego została 
zakończona w Rosji dopiero 17 
kwietnia 1905 roku, po opubli-
kowaniu dekretu cara Mikołaja II 
„O wzmocnieniu zasad tolerancji 
religijnej”. Dokument ten zapew-
niał przedstawicielom różnych wy-
znań i ruchów religijnych, w tym 
staroobrzędowcom i muzułma-
nom, „wolność wiary i modlitwy 
zgodnie z nakazem jego sumie-
nia”. Po raz pierwszy na poziomie 
legislacyjnym zabroniono prześla-
dowania za „odpadnięcie od wiary 
prawosławnej w inne wyznanie 
chrześcijańskie lub religię”. Po-
nadto w osobnym punkcie zapi-
sano: „Osoby, uważane dotąd za 
prawosławne, a w rzeczywistości 
wyznające wiarę niechrześcijań-
ską, do której należeli oni sami 
lub ich przodkowie przed przyję-
ciem prawosławia, podlegają na 
ich wniosek wykluczeniu z liczby 
prawosławnych”. 

ZBUDOWALI CERKIEW I POJAWIŁ SIĘ 
MUŁŁA
Muzułmanie ze wsi Janyl skorzystali z okazji, aby przyłączyć 
się do mahalli4 w oddalonej o kilka kilometrów wiosce Nowaja 
Won. O zarejestrowaniu osobnej mahalli i postawieniu własne-
go meczetu można było wówczas jedynie pomarzyć. Jednak 
duchowieństwo prawosławne, przestraszone rosnącym wpły-
wem muzułmanów na prawosławnych mieszkańców wsi, po-
śpiesznie zareagowało i w roku 1907 we wsi pojawił się kościół. 

Muzułmanie z Janyla nie siedzieli wszakże bezczynnie 
i wysłali swojego współmieszkańca Gabdessalama Ibragimo-
wa do Muzułmańskiego Zgromadzenia Duchowego w Oren-
-burgu. Tam przeszedł on „test ze znajomości zasad religii 

4 Z jęz. arabskiego, w Rosji oraz obecnie w niektórych krajach muzuł-
mańskich byłego ZSRR parafi a, zgromadzenie, dzielnica skupiona 
wokół swojego meczetu.

mahometańskiej, po którym okazał się być zdolnym do peł-
nienia funkcji imama chatiba [imama wykonującego chutbę, 
czyli piątkowe kazanie] i muhallima [nauczyciela]”. Na po-
twierdzenie tego otrzymał odpowiedni certyfi kat z 30 stycznia 
1907 roku. Dokument ów pozwalał mu, w przypadku wybrania, 
objąć stanowisko prawomocnego mułły. Taka okazja pojawiła 
się dopiero dziesięć lat później, po rewolucji lutowej 1917 roku. 

BARUDI POZWOLIŁ ZBUDOWAĆ 
MECZET
21 czerwca 1917 roku do biura komisarza gubernialnego Rzą-
du Tymczasowego w Kazaniu dotarło oświadczenie Jakupa 

Baszyrowa, którego mieszkańcy 
wsi Nowoje Gołowino upoważnili 
do prowadzenie działalności zwią-
zanej z budową meczetu w swojej 
wiosce. Poprosił on o zatwier-
dzenie dokumentacji projektowej 
i pozwolenie na budowę meczetu. 
W petycji muzułmanie przekazali, 
że „niegdyś odeszli od prawosła-
wia do mahometaństwa, zgodnie 
z dekretem z 17 kwietnia 1905 roku 
zaliczeni są do religii mahometań-
skiej i chcą utworzyć z siebie sa-
modzielną parafi ę”. Budowę wspo-
mnianego meczetu soborowego 
w celu dobroczynnym zgodził się 
wykonać Safa Jusupow, chłop ze 
wsi Bałykłow, Staro-Jumjinskoj wo-
łosti5.

18 września 1917 roku do Oren-
burskiego Muzułmańskiego Zgro-
madzenia Duchowego, które 
wówczas znajdowało się w Ufi e, 
wpłynęły dokumenty od mieszkań-
ców wsi Nowoje Siemien Gołowino 
z prośbą o zatwierdzenie nowo 
utworzonej mahalli i wybranego 
imama Gabdessalama Ibragimo-
wa. Wśród papierów znajdował się 
wyciąg z księgi metrykalnej cerkwi 
Świętej Trójcy we wsi Czura o jego 
narodzinach w lutym 1876 roku 
i chrzcie pod imieniem Timofi ej. 

25 października 1917 r. Orenbur-
skiego Muzułmańskiego Zgromadzenia Duchowego podjęło 
uchwałę podpisaną przez muftiego Galimziana Barudiego 
o otwarciu ofi cjalnej mahalli we wsi Nowoje Siemien Gołowi-
no. Jednocześnie wydano Gabdessalamowi Ibragimowowi „de-
kret” i kilka metryk, polecając przystapić do budowy meczetu. 

Lenar Miftahow 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 

Ленар Мифтахов, Как стать татарином: в Российской 
империи для этого достаточно было принять ислам, 

https://milliard.tatar/news/kak-stat-tatarinom-v-rossiiskoi-
imperii-dlya-etogo-bylo-dostatocno-prinyat-islam-605 (20 

maja 2021 r.).  
Fot. Milliard.Tatar 

5 Jednostka administracyjno-terytorialna w Rosji, mniejsza od powiatu, 
od końca wieku XVIII do lat dwudziestych wieku XX.

Świadectwo potwierdzające wiedzę o religii 
muzułmańskiej wystawione dla Gabdessalama 

Ibragimowa. 
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Mirosława Korycka

WSPOMNIENIA O WROCŁAWSKICH 
TATARACH
Był rok 1945, koniec II wojny światowej. Ajsza i Chasień 
Miśkiewiczowie mieszkający w Horodyszczu, niegdyś pol-
skim, obecnie białoruskim miasteczku nad rzeką Serwecz, 
leżącym około 30 km od Baranowicz na trasie do Nowo-
gródka, rozważają o dalszym losie swoim i siedmiorga 
swoich dzieci. Ponieważ są Polakami, podejmują decyzję 
wyjazdu do swego kraju – Polski. W Polsce Rodzice moi 
poszukiwali właściwego miejsca do życia i wychowania 
swoich dzieci, okazał się nim Wrocław. 

Zastaliśmy miasto zrujnowane, gdzieniegdzie zosta-
ły w blokach ściany i wiszące klatki schodowe, nieznacz-
na część domów jednorodzinnych ocalała. Społeczeństwo, 
które przybyło do Wrocławia, rozpoczęło odgruzowywanie 
swoich dzielnic i angażowało się do prac przy różnych inwe-
stycjach. Mieszkaliśmy na Gaju i tam zaplanowano budowę 
pętli tramwajowej linii nr 9. W jej realizację zaangażowana 
była nasza rodzina, Tatuś woził swoim wozem konnym różne 
materiały, np. piach i gruz, a my jako dzieci łopatami rów-
naliśmy teren. Pamiętam, jak z wielkim zaangażowaniem 
i ochotą pracowali tam wszyscy dorośli i opowiadali sobie 
o przeżyciach wojennych. Pętla tramwajowa powstała bar-
dzo szybko i w ten sposób mieliśmy połączenie z centrum 
Wrocławia, a cała trasa linii nr 9 łączyła Gaj z Sępolnem. Od 
pętli tramwajowej do naszego domu (sześć domów) two-
rzyliśmy jedną wielką wspólnotę, wiedzieliśmy o wszystkich 
problemach każdej rodziny, w miarę możliwości nieśliśmy 
sobie wzajemną pomoc, a my, dzieci, razem chodziliśmy do 
szkoły i wspólnie spędzaliśmy wolny czas. 

Rodzice zadbali nie tylko o naukę w szkołach, ale 
również zadbali o rozwój duchowy, religijny swoich dzie-
ci. Byliśmy jedynymi Tatarami w całej dzielnicy, w której 
mieszkaliśmy. Religia nasza – islam 
– była niezrozumiała dla najbliż-
szych sąsiadów, mój Tata wyraźnie 
i dokładnie wszystkim tłumaczył, 
kim my jesteśmy. Pamiętam, jak 
długie godziny spędzał z księdzem 
proboszczem naszej parafi i, który 
chodził po kolędzie i do nas przy-
chodził po to, żeby poznać religię 
islamu, bo jej nie znał. Tata wyjmo-
wał Korany, chamaiły, suforki i inne 
księgi dotyczące islamu i wyjaśniał 
zasady religii. Mamusia uczyła 
nas czytania i pisania po arabsku, 
bo sama uczyła się tego języka 
w dzieciństwie, mieszkając w Ka-
zaniu (obecnie stolica Tatarstanu). 
Uczyła nas na suforkach (elemen-
tarz arabski). Ja swoją suforkę za-
chowałam do dzisiaj i oprawiłam ją 
w skórę. 

Na jednej z „lekcji nauki religii” 
Tata pokazał nam widokówkę, na 
której był meczet Al-Ka’ba w Mek-

ce, i powiedział, że tam każdy muzułmanin powinien co naj-
mniej raz w życiu odbyć pielgrzymkę – hadżdż, dodając: 
„Ale, dzieci, to jest tak daleko, że my tam nie dolecimy”. 
A ja, na zaproszenie Ambasadora Królestwa Arabii Saudyj-
skiej w Warszawie, w uznaniu za prace na rzecz społeczno-
ści muzułmańskiej Gminy Bohoniki, odbyłam wraz z mężem 
w dniach 23.11.–03.12.2009 r. pielgrzymkę hadżdż do Mek-
ki i Medyny i innych miejsc świętych islamu. Uczestnicząc 
w modlitwie wokół Meczetu Al-Ka’ba, modliłam się między 
innymi za dusze moich rodziców i wspominałam z wielkim 
wzruszeniem słowa mego Taty, wypowiedziane przed kilku-
dziesięcioma laty we Wrocławiu. Wyjazd na pielgrzymkę do 
Mekki i Medyny był podróżą mojego życia. Chciałam nad-
mienić, że z mojej rodziny pielgrzymkę do Mekki i Medyny 
odbyło jeszcze trzech braci. 

Dzieliliśmy dom na wpół z „Babcią” Piotrowską, kato-
liczką, która dbała o to, żeby we czwartek wspólnie wy-
sprzątać podwórko – bo mieliśmy w piątek święto. W so-
botę my sprzątaliśmy podwórko, bo „Babcia” miała święto 
w niedzielę. W piątki i w bajramy „Babcia” tak zabezpie-
czała chlewik, żeby nie było słychać odgłosów świń. 

Nie wiem, w jaki sposób Tatarzy, którzy przyjechali do 
Wrocławia też po wojnie, nawiązali z nami kontakt, ale pa-
miętam, że przychodziło ich do nas w odwiedziny coraz 
więcej, aż Tata zaproponował rozpoczęcie wspólnych mo-
dlitw. Grono Tatarów muzułmanów tak się powiększyło, że 
przed bajramami i piątkami wynosiliśmy z jednego pokoju 
meble, rozkładaliśmy koce i tam odbywały się świąteczne 
nabożeństwa. Modlitwy świąteczne prowadził imam Ma-
ciej Bajraszewski na zmianę z moim Tatą, obaj też udzielali 
azanów dzieciom, które rodziły się we Wrocławiu. 

Rok 1965, imam Maciej Bajraszewski azani Tamarę Korycką.
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Na modlitwy te przybywali początkowo Tatarzy z całe-
go Wrocławia, a później dołączali z innych miast, takich 
jak Oleśnica, Oborniki Śląskie i Widawa. Były to wspania-
łe tatarskie spotkania, bo po modlitwie rozpoczynały się 
dyskusje, wymiana poglądów, opowieści o czasach wojny. 
Z wielkim zaciekawieniem przysłuchiwałam się tym roz-
mowom, podziwiałam wiele osób, bowiem byli to piękni 
z urody ludzie. Zawsze czekałam, kiedy przyjedzie pani 
Mieriema Smajkiewicz-Fiłon, kobieta piękna, bardzo ciepła 
i życzliwa. Wszystkie panie były zawsze nienagannie ubra-
ne – zapamiętałam, że każda miała torebkę kolorystycznie 
dobraną do butów (taka była wówczas moda). Dyskusje po 
modlitwie odbywały się przy zastawionych stołach, oprócz 
różnych potraw zawsze musiały królować świeżo upieczo-
ne bułeczki z ciasta drożdżowego różnych wzorów, z róż-
nym nadzieniem. Trzeba było ich upiec 
co najmniej z pięciu kilogramów mąki, 
a również piekłyśmy różne ciasteczka. 
Najbardziej smakowały te ze skwarkami 
z łoju. W pieczeniu bułek i ciasteczek 
konkurowałam z bratową Ziunią (od 1957 
r. żoną Adama). Każda z nas wymyśla-
ła nowe wzory bułeczek, a nasze prace 
oceniała moja Mama, która miała z tego 
dużo radości. Konkurs kończył się remi-
sem. Wówczas nie piło się kawy i herba-
ty, natomiast do tej biesiady był ugoto-
wany ogromny gar kompotu. 

Przyjeżdżali do nas nie tylko Tatarzy 
na modlitwy, ale również młodzież na 
spotkania towarzyskie i osoby dorosłe 
na kilkudniowy wypoczynek letni. Za-
bieraliśmy i opiekowaliśmy się babcią 
Felicją Jasińską, która miała prawie sto 
lat, mieszkała we Wrocławiu, w bloku na 
IV piętrze, a u nas czuła się wspaniale. 
Mieliśmy gospodarstwo rolne, hodowali-
śmy krowy, sialiśmy dużo warzyw, było 
to więc zachętą do przyjazdu osób star-
szych, a ponieważ nasz dom był otwarty 

i gościnny, to w okresie letnim odwiedza-
ło nas bardzo dużo Tatarów. Zawsze cze-
kałam na przyjazd rodziców, o ile pamię-
tam, pułkownika Adama Szehidewicza, 
którego mamusia była osobą niewidomą, 
przesympatyczną, zaś tatuś pana Adama 
przepięknie opowiadał różne ciekawost-
ki z ich życia. Oboje lubili bardzo świe-
że mleko bezpośrednio z udoju. Na to 
mleczko przyjeżdżali do nas na kilka dni. 

Młodzież, która przyjeżdżała do nas, 
z rana pomagała przy zbiorach warzyw 
(szczególnie ogórków) a po obiedzie 
całą grupą ruszaliśmy „w miasto”. Zwie-
dzaliśmy piękny Wrocław, chodziliśmy 
na lody, ciastka itp. W naszym gospo-
darstwie, w pewnym okresie, mieliśmy 
fermę kur, w której było dużo kogutów.

Te młode koguty były podstawą do 
przygotowania obiadów. Codziennie, 
dwie osoby na zmianę pełniły dyżur 
w kuchni a reszta pracowała w ogrodzie. 
Wracaliśmy na obiad i zawsze w fanta-
stycznej, wesołej atmosferze oceniali-

śmy przygotowany obiad przez osoby dyżurne, delekto-
waliśmy się m.in. pieczonymi ekologicznymi kurczakami. 
„Wyjścia w miasto” organizował i fi nansował mój brat Ga-
far, bo uważał, że jest gospodarzem i za wykonaną pracę 
do południa „jako zapłatę” fi nansował zachcianki każdego 
uczestnika wyprawy. Zawsze przy tym było dużo śmiechu 
i żartów, bo niektórzy mieli ciekawe zachcianki, np. jedna 
z dziewcząt z Białegostoku poprosiła Gafara, żeby jej sfi -
nansował zakup blachy ciastek „ptyś”, a ona zobowiązała 
się zjeść je w cukierni. Zjadła tyle, że musieliśmy tego dnia 
zakończyć szybko „wyjście w miasto” i solidarnie wszyscy 
wróciliśmy do domu.

Częstymi gośćmi u nas byli studenci Tatarzy, którzy 
studiowali we wrocławskich uczelniach, a pochodzili z róż-
nych miast Polski. Młodzież tatarska spotykała się w róż-

Dziadek Chasień Miśkiewicz azani Różę Miśkiewicz, obecnie Chazbijewicz. 

Gafar na fermie kur.
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nych miejscach, zapraszaliśmy się 
nawzajem na bajramy i inne okazje.

Chcę wrócić do Tatarów senio-
rów i powiedzieć, że byli to ludzie 
zacni, bardzo honorowi, prawdziwi 
dżentelmeni i prawdziwe damy, 
których podziwiałam i kiedy byłam 
nastolatką zadawałam im różne py-
tania i prosiłam o opowieści z ich 
młodych lat. Opowiadali pięknie, 
barwnie o swoim życiu i wszyscy 
podkreślali, że są dumni z tego, iż 
są Tatarami polskimi, i to pocho-
dzenie było podstawową motywa-
cją do przyjazdu do Polski po II 
wojnie światowej. 

W naszym domu we Wrocła-
wiu zakończono spotkania muzuł-
manów Tatarów z chwilą śmierci 
mojej mamy, co miało miejsce 24 
czerwca 1961 r. Po tym czasie od-
wiedzały nas sporadycznie poje-
dyncze osoby. 

My kończyliśmy szkoły i układa-
liśmy własne życie. Ja ukończyłam 
Państwowe Liceum Pedagogiczne 
i rozpoczęłam pracę w szkole jako 
nauczycielka klas I–III.

W roku 1964 wyszłam za mąż 
za studenta II roku Politechniki 
Łódzkiej Stefana Koryckiego, który 
pochodził z Suchowoli w woj. pod-
laskim. Moje przyjęcie weselne we 
Wrocławiu pomagały przygotować 
tutejsze Tatarki, które wcześniej, 
przez wiele lat, bywały u nas na 
wszystkich spotkaniach. Po ślubie 
wyjechałam z mężem do Zgierza 
i podjęłam pracę w Szkole Pod-
stawowej nr 175 w  Łodzi. W roku 
1965 urodziła się nam córka Ta-
mara. Mąż studiował na studiach 
dziennych, na Wydziale Chemicz-
nym Politechniki Łódzkiej, pra-
cę magisterską obronił w r. 1968. 
Przez ostatnie trzy lata studiów 
mąż otrzymywał stypendium fun-
dowane i zgodnie z umową musiał 
podjąć pracę u fundatora stypen-
dium: w Dolnośląskich Zakładach 
Przemysłu Skórzanego Karkonosze 
w Kamiennej Górze. Od roku 1968 
mieszkaliśmy w Kamiennej Górze, 
a ja otrzymałam pracę w SP nr 4. 
Po trzech latach wyjechaliśmy 
do Białegostoku, ponieważ męża 
przeniesiono służbowo do pracy 
w Białostockich Zakładach Garbar-
skich na stanowisko zastępcy dy-
rektora ds. techniczno-produkcyj-
nych. Ja podjęłam pracę w Szkole 
Podstawowej nr 21 w Białymstoku, 
w dzielnicy Starosielce. 

Kolega z Sudanu z Młodą Parą.

Pan Imam Lut Muchla z Młodą Parą.

Mirosława Miśkiewicz w Liceum Pedagogicznym we Wrocławiu (pierwsza z lewej).
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W r. 1983 rozpoczęliśmy swoją działalność gospo-
darczą, prowadzimy Zakład Wyprawy Skór w Sztabinie, 
w pow. augustowskim. W latach (1994–1998) byłam Rad-
ną Gminy samorządowej Sztabin. W międzyczasie prze-
szłam na emeryturę i w dalszym ciągu zajmuję się dzia-
łalnością gospodarczą, a w latach (2002–2012) przez dwie 
kadencje byłam przewodniczącą Zarządu Muzułmańskiej 
Gminy Wyznaniowej Bohoniki. W tym okresie wspólnie 
z Zarządem Gminy wykonaliśmy ogromny zakres robót 
remontowych i inwestycyjnych na rzecz społeczności mu-
zułmańskiej. 

Bardzo często wspominam lata spędzone we Wrocła-
wiu, opowiadam swoim wnuczętom o swoich przeżyciach. 
Wnuczęta z zaciekawieniem słuchają moich wspomnień 
i nie dowierzają, że w tamtych trudnych czasach żyli we 
Wrocławiu i okolicach tak zacni, honorowi i solidarni Tata-
rzy. Kiedy teraz jeżdżę do Wrocławia, obowiązkowo odwie-
dzam kwaterę muzułmańską na Cmentarzu Osobowickim 
i oddaję hołd „moim” Tatarom, modlę się w ciszy i zadumie 
za ich dusze i myślę – jacy byliście wspaniali.

  Sztabin, maj 2021 r. 

Mirosława Mieriema Korycka z domu Miśkiewicz 
Zdjęcia z rodzinnego archiwum Autorki 

Aleksander Miśkiewicz

CO PISAŁ O TATARACH?
Właśnie. Co pisał o Tatarach Mie-
czysław Orłowicz (1881–1959) 
w swoim Przewodniku po woje-
wództwie białostockim wydanym 
w 1937 roku? 

Autor, uznawany dziś za twór-
cę naszego krajoznawstwa, został 
zaproszony przez wojewodę bia-
łostockiego gen. Stanisława Pa-
sławskiego do opracowania prze-
wodnika po województwie. W tym 
celu odbył latem 1935 roku kilka 
wycieczek po Białostocczyźnie, do-
cierając do wielu miejsc godnych 
jego zdaniem opisania ich w prze-
wodniku. Wybór autora przez wo-
jewodę nie był przypadkowy. Wyni-
kał z faktu, że Orłowicz znany był 
z prac propagujących poznawanie 
rodzimego krajobrazu, które pu-
blikował w licznych czasopismach, 
a także w osobnych przewodni-
kach. Jako pracownik PKP miał 
możność swobodnego poruszania 
się po kraju.

Województwo białostockie w la-
tach międzywojennych XX wieku 
z racji położenia zaliczane było do centralnych. Jego ob-
szar wynosił 32134 km kw. Według danych Powszechnego 
Spisu Ludności z 9 grudnia 1931 roku zamieszkiwało tam 
1643485 osób. W skład województwa wchodziło dwanaście 
powiatów: augustowski, białostocki, bielski, grodzieński, 
łomżyński, ostrołęcki, ostrowski, sokólski, suwalski, szczu-
czyński (starostwo w Grajewie), wołkowyski i wysokomazo-
wiecki. Od północy graniczyło z Niemcami (Prusy Wschod-
nie) i Litwą. Od zachodu z województwem warszawskim, 
od południa z województwami poleskim i lubelskim, zaś od 
wschodu z województwami wileńskim i nowogródzkim. Jak 
wiemy, po drugiej wojnie światowej pozostały po stronie 
Związku Sowieckiego powiaty grodzieński i wołkowyski.

Autor przewodnika po raz pierwszy wspominał o Tata-
rach w obszernej części historycznej, przy charakterystyce 
wsi województwa, pisząc o Kruszynianach jako jednej z nie-

licznych kolonii tatarskich. Nad-
mieniał, że były podobnego typu 
co wsie polskie i białoruskie, a wy-
różniał je tylko drewniany meczet. 
O mieszkańcach tatarskich pisał, że 
są potomkami dawnych kolonistów, 
osadzonych w księstwie trockim 
w czasach wielkiego księcia Witolda. 
Nie wspomniał natomiast o osadnic-
twie z II połowy XVII wieku.

W dokładnym opisie Białegosto-
ku podał jego liczbę mieszkańców, 
102 tysiące, wśród których miało 
być 38,9% katolików, 51,6 Żydów, 
6,2% prawosławnych, 3,2% ewan-
gelików i 0,4% innych. Tatarzy 
wśród nich nie zostali wymienieni, 
ale wiadomo nam, że w tym okre-
sie zamieszkiwało w Białymstoku 
kilka tatarskich rodzin.

Czytając w przewodniku o po-
wiecie sokólskim dowiadujemy się, 
że w Jasionówce mieszkało czter-
dziestu dwóch muzułmanów (we-
dług Orłowicza mahometan), bę-
dących pozostałością dawnej dużej 
kolonii tatarskiej, zajmujących się 

przemysłem garbarskim. Orłowicz zauważył jednak, że był 
on wówczas przeważnie w rękach żydowskich. Odnośnie 
Suchowoli, słynnej z dużych targów w każdy czwartek, po-
łączonych z dużym spędem koni i bydła, na 313 mieszkań-
ców było czterdziestu dwóch muzułmanów.

Przedstawiając Sokółkę, Orłowicz nie wspominał o Tata-
rach. Pisał, że w roku 1935 w miasteczku żyło 6400 osób, w tym 
3330 Polaków i 3070 Żydów. O Tatarach pisze, że zamieszkiwali 
we wsi Bohoniki (w przewodniku Bogoniki) położonej 8 km od 
Sokółki, która to wieś posiadała drewniany meczet.

Przy dokładnym opisie Grodna, łącznie z jego historią, 
autor przewodnika określa liczbę jego mieszkańców na 
50000, wśród których miało być 44% katolików, 12% pra-
wosławnych, 1% ewangelików i 42% Żydów. O Tatarach 
nie wspomina. Według innych danych, w tamtym okresie 
mieszkało w mieście zaledwie kilka rodzin tatarskich.

Współczesne wydanie przewodnika dr. Orłowicza.
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Więcej napisał o Kruszynianach, choć podał niewła-
ściwe informacje dotyczące osadnictwa tatarskiego w tej 
wsi. Widocznie wśród mieszkańców krążyła w owym cza-
sie nieprawdziwa wieść, że rotmistrz tatarski Kryczyński 
otrzymał tę wieś za uratowanie króla Jana III Sobieskiego 
w bitwie pod Parkanami. Obecnie również można usłyszeć 
w Kruszynianach o tym wymyślonym wydarzeniu. Otóż 
nadania ziemi (nie tylko w Kruszynianach) otrzymali Ta-
tarzy w zamian za zaległy żołd, a rotmistrzem był Samuel 
Mirza Krzeczowski. Działo się to zaś w roku 1679. 

Mieczysław Orłowicz podaje, że Kruszyniany położo-
ne były w płytkiej kotlinie wśród nagich wzgórz piasz-
czystych. Na polach wokół miało leżeć mnóstwo głazów 
narzutowych. Do wsi prowadziły wyłącznie piaszczyste 
drogi, trudne nieraz do znalezienia w terenie. Wspomina 
o meczecie o dwóch kopułach i cmentarzu muzułmańskim, 
położonym wśród pięknych starych sosen. Na cmentarzu 
pomniki (grobowce) z napisami tatarskimi i rosyjskimi, 
nowszymi polskimi i tatarskimi lub tylko polskimi. Wymie-
niał nazwiska na grobowcach: Abramowicz, Półtorzycki, 
Talkowski, Romanowicz, Popławski, Korycki, Szumski, Mil-
kamanowicz, Bogdanowicz i inne. 

W dalszej części przewodnika czytamy o Wołkowysku, 
który liczył 17000 mieszkańców, w tym 7000 katolików, 

6000 wyznania mojżeszowego, 4000 prawosławnych, 155 
ewangelików i 24 muzułmanów.

Za Wołkowyskiem leżała wieś Olszymowo, należąca 
do tatarskich rodów Bajraszewskich i Półtorzyckich, lecz 
w przewodniku nic o niej ma. O Tatarach w powiecie woł-
kowyskim dowiadujemy się natomiast z opisu miasteczka 
Skidel, położonego na trasie linii kolejowej Grodno–Lida, 
kilometr na północ od szosy z Grodna do Lidy. Skidel li-
czył 4200 mieszkańców, w tym 350 katolików, 2900 Żydów, 
800 prawosławnych i 150 muzułmanów (u Orłowicza kon-
sekwentnie mahometan). Jego zdaniem była tam jedna 
z największych kolonii tatarskich na Grodzieńszczyźnie. 
Przed pierwszą wojną światową dzięki Tatarom w rejonie 
rozwijało się garbarstwo. Chociaż upadło podczas wojny, 
to, jak zauważył, podnosi się coraz bardziej z upadku.

Aleksander Miśkiewicz 

Dr Mieczysław Orłowicz, Przewodnik po województwie biało-
stockim, Białystok 1937, wydawca: Związek Popierania Tury-
styki Województwa Białostockiego przy zasiłku Wydziału Wo-
jewódzkiego Białostockiego Urzędu Wojewódzkiego. Reprint: 
Manufaktura Podlaska w Izabelinie, 2021, s. 480, www.manu-
fakturapodlaska.pl

Julia Krajcarz

KALWARIE
Historia obszaru zwanego Ziemią Świętą, obejmującego 
tereny dzisiejszego Izraela, Palestyny, Libanu, Jordanii, na 
południu także części Egiptu, a na północy Syrii i części 
współczesnej Turcji, w przeszłości w ścisły sposób wiązała 
się z historią krajów Europy. Jeśli o kulturze krajów euro-
pejskich można powiedzieć, że ma ona fundamenty judeo-
-chrześcijańskie, to właśnie one geografi cznie łączą Europę 
z Bliskim Wschodem: areną wydarzeń związanych z roz-
wojem religii i doktryny żydowskiej oraz chrześcijańskiej. 
W Ziemi Świętej rozegrały się wydarzenia istotne dla juda-
izmu i chrześcijaństwa. 

W VII wieku n.e. obszar ten został podbity przez Ara-
bów – muzułmanów. W XI wieku teren ten przeszedł pod 
panowanie Turków seldżuckich. Pod koniec tego samego 
wieku rozpoczęła się trwająca blisko 150 lat epoka wypraw 
krzyżowych, kiedy to, z inspiracji papieskiej i władców eu-
ropejskich, rycerstwo starało się odbić z rąk „niewiernych”, 
jak określano muzułmanów z perspektywy chrześcijańskiej, 
miejsce narodzin tej religii. Główny cel wypraw nie został 
osiągnięty. Pod koniec XIII wieku władcami Ziemi Świętej 
zostali Mamelucy z Egiptu. Natomiast w pierwszej połowie 
XVI wieku obszar ten zajęli Turcy osmańscy i ich panowanie 
tam trwało około pięciu wieków. Mniej więcej w podobnym 
czasie, gdy na Bliskim Wschodzie umacniali swe panowa-
nie, obecne na trzech kontynentach, Osmanowie, w Europie 
rozpoczął się ruch reformacyjny w obrębie chrześcijaństwa. 

Sobór trydencki z lat 1545–1563 podjął działania będące 
odpowiedzią na piętrzące się zagrożenia dla Kościoła ka-
tolickiego: wyznania dominującego wówczas na terenach 
Europy, a więc zarówno wobec ruchu reformacji, jak i zagro-
żenia muzułmańsko-tureckiego. Jedną z takich odpowiedzi 

było nadanie Kościołowi rysu „twierdzy oblężonej”, lecz wo-
jującej, prowadzącej bój z wrogim najeźdźcą. Wrogiem były 
nowe odłamy chrześcijańskie – protestanckie, jak również 
„niewierni” – najeźdźcy ze Wschodu – muzułmanie, głów-
nie Turcy, również niekiedy Tatarzy. Odium nienawiści na 
Turków spływało dlatego, iż to oni dzierżyli tereny, gdzie 
rozegrały się zdarzenia ważne dla historii chrześcijaństwa. 
To oni uniemożliwiali lub wydatnie utrudniali pielgrzymki 
do Ziemi Świętej. Jednak tak naprawdę pielgrzymki te nie 
były niemożliwe, a większe zagrożenie czyhało nie tyle na 
podróżnych na miejscu, lecz raczej w czasie długiej drogi 
z Europy do Lewantu. Ponadto peregrynacje te były kosz-
towne i, przy braku sprawnych środków transportu, bardzo 
czasochłonne. Zatem nie były one dostępne dla szerokich 
rzesz. Wielość trudności piętrzących się dla chętnych na ta-
kie pielgrzymki przyćmiewało główne zagrożenie: panowa-
nie „obcych” - muzułmańskich Turków. 

Niemożliwość odwiedzin miejsc w Ziemi Świętych do-
prowadziło do wznoszenia „imitacji” tamtejszych budowli 
w specjalnie przygotowanych terenach w Europie. Jednym 
z typów takich budowli były omawiane niegdyś tzw. dom-
ki loretańskie. Innym typem – kalwarie. Kalwarią nazywa 
się zespół budowli kaplicznych, kościelnych i innych nawią-
zujących do miejsc, gdzie rozegrała się tzw. Męka Pańska, 
czyli droga prowadząca od aresztowania poprzez osąd, aż 
po śmierć Jezusa na krzyżu. Nazwa pochodzi od łacińskie-
go słowa calvaria, oznaczającego sklepienie czaszki, co jest 
tłumaczeniem hebrajskiej nazwy Golgota. Choć pierwsza 
kalwaria pojawiła się w Europie (w Hiszpanii) w XV wieku, 
to rozkwit tego typu architektury pasyjnej nasilił się w dru-
giej połowie XVI i w XVII wieku. Kalwarie istnieją niemal we 
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wszystkich krajach europejskich, a ich najliczniejsze repre-
zentacje znajdują się w krajach o silnej tradycji katolickiej, 
także w Polsce.

Na terenie Rzeczypospolitej także powstały kalwarie, 
a pierwsza z nich została utworzona w 1602 roku w pobli-
żu Lanckorony, w miejscu dziś zwanym Kalwaria Zebrzy-
dowska. Jej fundatorem był wojewoda krakowski Mikołaj 
Zebrzydowski. Inspiracją dla Zebrzydowskiego, jak i dla 
fundatorów innych wcześniejszych i późniejszych kalwarii 
w Europie, było dzieło z 1590 roku holenderskiego domini-
kanina Christianusa Adrichomiusa pt. Theatrum Terrae Sanc-
tae opisujące Jerozolimę – miejsce męki i śmierci Jezusa. 
Dzieło to było traktowane niczym podręcznik dla twórców 
kalwarii. W skład kalwarii wchodziły bramy – symbolizujące 
bramy jerozolimskie, kaplice upamiętniające zdarzenia opi-
sane w ewangeliach związane z aresztowaniem, sądem, dro-
gą, upadkami i śmiercią Jezusa, kościoły. Pojawiały się także 
obiekty dodatkowe: symboliczne pałace Piłata, Annasza, 
Kajfasza itd., kaplice postaci bezpośrednio niezwiązanych 
z historią śmierci Jezusa. 

Dla urządzenia Golgot wykorzystywano naturalne ele-
menty topografi i: wzgórza, strumienie, wąwozy. Starano się 
zachować odległości między budowlami zgodnie z ich je-
rozolimskimi oryginałami. Wierni mogli poczuć się w takiej 
kalwarii tak, jakby odbywali pielgrzymkę w prawdziwych 
miejscach związanych z kulminacyjnymi momentami życia 
Jezusa. Szli drogą podobną do drogi Jezusa, mijali budowle, 
który tworzyły anturaż ostatnich godzin ich Zbawiciela. Nie-
możliwość peregrynacji do Jerozolimy – zajętej przez „po-
gan” – muzułmańskich Turków miała być rekompensowana 
przez pielgrzymkę do kalwarii. Odwiedziny kalwarii były 
w zasięgu wiernych, zarówno czasowym, jak i fi nansowym. 
Pielgrzymka do kalwarii wiązała się także z odpustem iden-
tycznym, jak w czasie peregrynacji do Jerozolimy. Jednocze-
śnie wizyta w kalwarii, oprócz przeżyć natury religijnej, była 
swoistą lekcją społeczno-polityczną: pielgrzym (jednak nie 

każdy) mógł zyskać uświadomienie, że prawdziwe „miejsca 
święte” są niedostępne z powodu przejęcia ich przez Tur-
ków – obcych – „pogan” – „niewiernych” – muzułmanów. 
Obecność tych budowli, wznoszona wszak w celach kulto-
wych, pośrednio mogła umacniać poczucie ciągłego zagro-
żenia i przez to – wzrastającej wrogości. 

Zatem kalwarie zaczęły powstawać w Europie w czasach, 
gdy rzeczywiście Bliski Wschód znajdował się pod pano-
waniem tureckim. Zmiana sytuacji politycznej na tamtym 
obszarze nie sprawiła, że zaniechano wznoszenia takich 
budowli – stały się one tradycyjnym, wznoszonym do dziś 
rodzajem przestrzeni sakralnej. 

Najstarsza polska kalwaria to wspomniana już Zebrzy-
dowska. Drugą była Kalwaria Pakoska w Pakości na Kuja-
wach z 1628 roku. Kalwaria Wejherowska w pomorskim 
Wejherowie powstała w połowie XVII wieku, dzięki funda-
cji wojewody malborskiego Jana Wejhera i jego rodziny. 
Kalwaria Pacławska w Pacławiu nieopodal Fredropola na 
Podkarpaciu została utworzona w latach 60. XVII wieku, 
dzięki fundacji Fredrów. Są to najstarsze kalwarie na tere-
nie współczesnej Polski. Oczywiście w następnych latach 
powstało ich wiele, miały i mają one znaczenie jako miejsca 
kultu, nabożeństw, ale zmienił się kontekst historyczno-po-
lityczno-społeczny ich tworzenia. 

Najstarsze polskie kalwarie to cenne zabytki sztuki sa-
kralnej, ważne miejsca kultu dla społeczności katolickiej. 
Warto pamiętać o warunkach, w jakich przed wiekami 
ukształtował się ten typ budowli wznoszonej dla specyfi cz-
nych celów kultowych. Kalwarie, podobnie jak inne typy bu-
dowli sakralnych, ukształtowały w szczególnych warunkach 
polityczno-społecznych. Specyfi czne okoliczności konfl iktu 
chrześcijańsko-muzułmańskiego w dawnych wiekach ode-
grały tu niebagatelną rolę. 

Julia Krajcarz 

Musa Czachorowski

PISARKA LUDZKICH SPRAW
Na książkę Gulsifat Szahidi natrafi łem zupełnie przypadko-
wo w księgarni wydawnictw importowanych. Były to wyda-
ne w Wielkiej Brytanii Opowieści babci Gulsifat, oczywiście 
w języku angielskim. Potem odnalazłem autorkę na portalu 
literatury rosyjskojęzycznej, gdzie przeczytałem kilka jej 
opowiadań. Wtedy napisałem do niej z prośbą o zgodę na 
opublikowanie ich w „Przeglądzie Tatarskim”. Odpisała, że 
nie ma nic przeciwko temu, będzie jej bardzo miło, że ukażą 
się w języku polskim na łamach tatarskiego czasopisma. 

Postać Gulsifat Szahidi – jako człowieka i pisarza – jest 
bez wątpienia niezmiernie ciekawa. Urodziła się 1 stycznia 
1955 roku w Leningradzie, obecnym Petersburgu, w rodzinie 
Dżaff ara i Masrury Sattarowów. Studiowała dziennikarstwo 
na Tadżyckim Uniwersytecie Państwowym w Duszanbe, 
które ukończyła z wyróżnieniem. Rozpoczęła pracę w re-
publikańskiej „Gazecie Młodzieżowej”. Niebawem jednak 
podjęła studia doktoranckie i z powodzeniem obroniła pra-
cę poświęconą tadżycko-rosyjskim kontaktom literackim lat 
20. i 30. XX wieku, uzyskując tytuł kandydata nauk fi lolo-

gicznych, czyli według polskiej nomenklatury – doktora. 
Po aspiranturze pracowała jako szefowa zespołu tłumaczeń 
symultanicznych parlamentu Tadżykistanu. Później była 
jeszcze redaktorem w Moskwie i Duszanbe, a także kierow-
nikiem radia i telewizji tadżyckiego oddziału Moskiewskiej 
Państwowej Rozgłośni Radia i Telewizji Mir. Zrealizowała 
kilka programów radiowych i telewizyjnych, fabuł oraz kli-
pów. Prywatnie jest małżonką znanego tadżyckiego kompo-
zytora Tolibhona Zijadullajewicza Szahidiego, matką trzech 
synów oraz babcię dziesięciorga wnucząt.

Działalnością literacką zajęła się dość późno, bo mając 
już sześćdziesiąt lat. Energii i pomysłów jej nie brakuje, pi-
sze dużo i obecnie ma na swoim koncie kilkanaście ksią-
żek, które ukazały się po angielsku, rosyjsku, tadżycku oraz 
persku. Napisała również znaczną ilość artykułów, recenzji 
i opinii. Nie zamyka się w jednym gatunku literackim. Uwagę 
jej przyciąga szczególnie tematyka społeczna, losy kobiet, 
dzieci, relacje rodzinne, relacje międzyludzkie. Twórczość 
Gulsifat Szahidi prezentowana była m.in. w Londynie, Mo-
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skwie, Duszanbe, Tel Awiwie, Nowym Jorku, Waszyngtonie, 
Nur-Sułtanie, Mińsku, Brukseli, Sztokholmie, Kaliningradzie 
oraz Suworowie. Jest członkiem Związku Pisarzy Rosji i Eu-
razjatyckiej Gildii Twórczej. Mieszka i pracuje w Moskwie 
i Londynie. 

Pisarka ma na swoim koncie 
wiele naród i wyróżnień: jest dwu-
krotną laureatką Nagrody Literac-
kiej Wydawnictwa Hertfordshire 
Press w Londynie w kategorii Au-
tor Roku za zbiór opowiadań Ne-
ighbors (Sąsiadki) oraz Najlepszy 
Autor za Tales of Grandma Gul-
sifat (Opowieści babci Gulsifat). 
Otrzymała honorową nagrodę „Za 
osobisty wkład w zjednoczenie na-
rodów Eurazji poprzez literaturę” 
na prestiżowym festiwalu OEBF 
w Szwecji, w tym roku została też 
pełnoprawnym członkiem – akade-
mikiem – Międzynarodowej Aka-
demii Rozwoju Literatury i Sztuki. 
Dodam jeszcze tylko, że jest lau-
reatką Międzynarodowego Forum 
Książki w Londynie, nagrody „Ge-
nerałowie Świata dla Pokoju”, złotą 
medalistką Nagrody Eurazjatyckiej 
„Za rozwój tradycji literackich”, 
natomiast w marcu 2021 roku zdo-
była doroczną rosyjską Narodową 
Nagrodę Literacką „Pisarz Roku” 
w kategorii Literatura dla dzieci1. 

Gulsifat Szahidi sporo czasu 
spędza w Londynie (właśnie wy-
brała się tam pod koniec wrze-
śnia), gdzie prezentowane i nagradzane były jej książki. 
W mieście nad Tamizą czuje się zadomowiona tak bardzo, 
że pod koniec ubiegłego roku wysłała życzenia świąteczne 
królowej Elżbiecie II. Dołączyła do nich egzemplarz Opo-
wieści babci Gulsifat jako prezent dla monarchini oraz jej 
prawnuków. Kilka dni później otrzymała pismo podpisane 
przez lady Susan Hussey, damę dworu, która podziękowała 
w imieniu królowej2. Taka właśnie jest Gulsifat: pełna twór-

1  Гульсифат Шахиди признана лучшим детским писателем в РФ 
- 23.03.2021, Sputnik Таджикистан (sputniknews.ru) (dostęp: 
5.09.2021).

2  Tajik writer congratulates British Queen on Christmas and presents 
her book to Queen Elizabeth | Tajikistan News ASIA-Plus (asiaplustj.
info) (dostęp: 5.09.2021).

czej energii i ludzkiego ciepła. Robi to, co lubi, kocha swoją 
rodzinę, żyje pełnią życia. Twierdzi, że „Rozgłos przycho-
dzi wraz z doświadczeniem. Jestem osobą bez fałszywej 
skromności – bez ambicji. Zawsze znajdowałam się na wi-
doku – z powodzeniem studiowałam, byłam dziennikarzem 

w gazecie, w radiu i telewizji, 
obroniłam dysertację, zaczęłam 
pisać książki. Mój tata zawsze 
mówił: «Skromność zdobi czło-
wieka. Tylko twoje czyny powin-
ny mówić o twoich zasługach». 
I miał rację”3. 

Pisze Gulsifat o zwykłych ludz-
kich sprawach, o ludzkiej pamię-
ci, tęsknotach, smutkach i co-
dziennych radościach. Przebywa 
wśród ludzi i chętnie angażuje się 
w pełnię tego rodzinnego i  przy-
jacielskiego funkcjonowania. Jak 
twierdzi: „Życie składa się z wie-
lu interesujących wydarzeń. Ktoś 
przechodzi obok nich, ktoś inny 
zapamiętuje i przenosi swoje wra-
żenia na papier. Wszystko, co pi-
szę, to artystyczny przekaz tego, 
co działo się i dzieje ze mną, 
z moimi bliskimi i przyjaciółmi. 
Wielu czytelników rozpoznaje 
się w bohaterach oraz posta-
ciach mojej prozy i pisze do mnie 
o tym. Jestem im wdzięczna”.

Dobrym przykładem jej twór-
czości, ale również podejścia 
do rzeczywistości, jest właśnie 
opowiadanie, które publikujemy 

w obecnym numerze „Przeglądu Tatarsskiego”. Mam na-
dzieję, że przyśle nam jeszcze inne utwory, abyśmy jej doro-
bek literacki mogli bardziej przybliżyć naszym czytelnikom. 
Prawdę mówiąc, chętnie przetłumaczyłbym Opowieści babci 
Gulsifat. Zobaczymy, może się uda…

Musa Czachorowski 
Fot. z archiwum Gulsifat Szahidi 

3  ГУЛЬСИФАТ ШАХИДИ СТАЛА АКАДЕМИКОМ КАНАДСКОЙ АКАДЕ-
МИИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА. Мы поздравили её 
с этой наградой, и она любезно согласилась ответить на наши вопро-
сы - TAJ News (dostęp: 5.09.2021).

Gulsifat Szahidi

CZYJ PILAW JEST LEPSZY?
Myślicie może, że powyższe pytanie pytanie straciło na 
znaczeniu przy koronawirusie? Ani trochę! Potwierdza to 
poniższa historia.

Moja moskiewska przyjaciółka, Aziza, dwa lata temu 
wydała córkę za mąż. Piękna i mądra Jasmina była wte-
dy jeszcze studentką. Powinna najpierw skończyć studia, 
a dopiero potem bawić się na weselu, ale nie, miłość, jak 

to się mówi, przysłoniła im z Suhrobem oczy. Moja Azi-
za powiedziała mi w szczerej rozmowie, że przyszły zięć 
przypadł jej do gustu. Młodzieniec z dobrej rodziny, sym-
patyczny, z wyższym wykształceniem, niedawno wrócił 
z wojska.

Wesele było bardzo udane. Pomagałam Azizie we 
wszystkich przygotowaniach i cieszyłam się z Jasminy. 
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Młodzi zamieszkali w wynajętym mieszkaniu, za które pła-
cił jej ojciec. Jasmina kończyła studia już z dzieckiem na 
rękach. Aziza, jak tylko mogła, pomagała młodej rodzinie, 
ale miała wrażenie, że świekra ciągle szuka pretekstu, aby 
czynić synowej wyrzuty. Przyjaciółka prosiła mnie nawet 
o jakiś wpływ na matkę zięcia. Właściwie nie jestem zwo-
lenniczką mieszania się w cudze sprawy, ale uspokoiłam 
Azizę, że nie dam zrobić Jasminie krzywdy. 

I oto przy świątecznym stole świętujemy narodziny 
wnuka. Aziza specjalnie posadziła mnie obok Majram, te-
ściowej jej córki, która nie omieszkała szepnąć mi z żalem, 
że marzyła o innej synowej. Ze słodkim uśmiechem na 
ustach, aby żaden z gości nie zauważył jej złośliwego nie-
zadowolenia, wskazała na pięknie zastawiony stół z pach-
nącymi potrawami: 

– Tak jest zawsze! Jedzenie zamówione, a synowa nie-
zdarna. Syn cały czas jada u mnie.

– Naprawdę? Dzisiaj pomagałam Jasminie przygotować 
świąteczny stół i dziwiłam się, jakie smaczne dania jej wy-
chodzą – sprzeciwiłam się z równie słodkim uśmiechem.

– No... Jeśli się postara, to każda gospodyni coś tam 
ugotuje – opuściwszy oczy, wycedziła Majram.

– Wszyscy kochamy mamine gotowanie, ale mamy nie 
są wieczne – dodałam z westchnieniem. Po spróbowaniu 
jedzenia poparli mnie wszyscy goście. Ale Majram nawet 
wówczas się nie poddała: oznajmiła wszem i wobec, że Ja-
smina musi starać się nie tylko o gości, ale także o męża. 
Stwierdziła, że Suhrob uwielbia jeść obiady w domu rodzi-
ców i uważa, że pilawu matki po prostu nie da się porów-
nać z żadnym innym.

– A kto nie lubi pilawu, który ugotowała mama? – przy-
jaźnie odpowiedziała Aziza. – Jednak co to będzie, gdy 
każdy zechce chodzić tylko do mamy? To wcale nie jest ro-
dzinne. Młodzi powinni albo razem odwiedzać teścia i te-
ściową, albo też przyzwyczajać się do siebie wzajemnie, 
tworzyć własne stołowe tradycje i szanować je.

Świekra chciała znowu coś dodać, ale zajęłam ją roz-
mową, aby nie przedłużać sporu. Zrozumiałam, że córce 
Azizy nie jest lekko. Cóż, takie jest nasze kobiece życie 
i wierzyłam, że wszystko się ułoży. Nagle Majram po cichu 
podzieliła się ze mną jeszcze jedną niepokojącą myślą:

– Wie pani, Jasmina jest bardzo zazdrosna o mojego 
syna. Suhrob jest taki przystojny... Na każdym włosku jego 
głowy wisi jedna wielbicielka. Obawiam się, aby z tej za-
zdrości Jasmina nie otruła mojego chłopca. Dlatego chcę, 
aby jadał tylko u mnie.

Roześmiałam się tak szczerze i głośno, że wszyscy go-
ście spojrzeli w naszą stronę. Potem przysunęłam się do 
Majram i szepnęłam jej:

– Przecież Jasmina też jest piękna! I z całą pewnością 
na każdym kosmyku jej długich włosów wisi jakiś wielbi-
ciel. Co będzie, jeśli Suhrob stanie się o nią zazdrosny? 
A o otruciu mówi tylko ten, kto sam jest do tego zdolny. 
Nie daj Bóg, żeby usłyszał to jeszcze ktoś poza mną. 

Majram rozejrzała się bojaźliwie i na wszelki wypadek 
odsunęła. 

Nie spotkałyśmy się z przyjaciółką przez cały rok. Jeź-
dziłam po różnych krajach, zaś Aziza z wnukiem odwie-
dziła krewnych w Tadżykistanie. Jasmina pomyślnie ukoń-
czyła studia i podjęła pracę. Wreszcie wróciliśmy wszyscy 
do Moskwy, a tam ogłoszono kwarantannę. Koronawirus 
zmusił nas do siedzenia w domu. Tęsknimy z Azizą za 
sobą, ale spotkać się nie możemy i dlatego wciąż do siebie 
dzwonimy. Jakoś tak żartobliwie zapytałam ją, jak też zięć 
Suhrob obywa się bez maminego pilawu. Odpowiedziała 
mi wówczas:

– Jasmina jest teraz najlepszą kucharką! Przyznał to 
nie tylko jej mąż, ale również jego mama. Jasmina co-
dziennie, za pośrednictwem fi rmy kurierskiej, wysyła je-
dzenie rodzicom Suhroba. Oni są w grupie ryzyka, starsi 
wiekiem i z przewlekłymi chorobami. Oboje wciąż dzwo-
nią i dziękują synowej za jej gotowanie. Wierzą, że im się 
poszczęściło!

– Tak, Bóg nas doświadcza i kieruje na właściwą dro-
gę – odpowiedziałam z radością. Mówią, że w Chinach po 
pandemii rozwiodły się tysiące par. A u nas okazuje się, że 
wirus wzmacnia rodziny. Jeden przykład już mamy!

Gulsifat Szahidi  
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 

Гульсифат Шахиди, Чей плов лучше  

Dżafer Sejdamet

WSPOMNIENIA (32)
4 stycznia, wczesnym rankiem, poszedłem do Czelebiego 
Dżihana. Wespół weszliśmy do pokoju dawnego Komitetu 
Wykonawczego. Tutaj naprędce zwołaliśmy posiedzenie 
rządu. Czelebi Dżihan upierał się, aby absolutnie – nawet 
za cenę krwi – Dom Ludowy zamienić na siedzibę rządu. 
To zaś byłoby przyczyną wkroczenia przez nas na drogę 
krwawej walki z całym środowiskiem rosyjskim i ze sporą 
większością mniejszości narodowych, idących z Rosjanami 
ręka w rękę. Z takiego rozwoju sytuacji zaś najbardziej ze 
wszystkich skorzystaliby bolszewicy. Walka ogarnęłaby 
cały Krym, a zebranie naszych rozproszonych sił dla za-
pobieżenia atakowi bolszewików na Akjar, stałoby się nie-
możliwe. Czelebi Dżihan zbytnio ufał naszym siłom. Poza 
tym nie wierzył, że Rosjanie przejdą do poważnych ruchów. 

Wszystkie rosyjskie partie ogłosiły, że jeżeli tego dnia 
do południa nie wycofamy naszych wartowników z Domu 
Narodowego, przejdą do działania przeciwko nam. Podbu-
rzone przeciwko nam jednostki wojskowe i grupy robotni-
ków wszędzie robiły mityngi. 

Godziny mijały. Wszyscy nasi towarzysze usiłowali skło-
nić Czelebiego Dżihana do rezygnacji z pomysłu, przy któ-
rym się upierał. Staraliśmy się wpłynąć nań, tłumacząc, 
że jego upór jest sprzeczny z decyzją Kurułtaju, mówiącą, 
że los Krymu określi decyzja Krymskiego Zgromadzenia 
Ustawodawczego. Natomiast Czelebi Dżihan reprezentu-
jąc pogląd, że możemy przejąć cały Krym w nasze ręce, 
twierdził, że nie należy rezygnować z okazji. Chociaż nie 
mówił tego otwarcie, uznawał, że nawet jeżeli teraz prze-
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gramy, to dla przyszłości naszej sprawy pożyteczniejsze 
będzie wystąpienie pod sztandarem „Krym jest Tatarów”, 
niż pod dwuznacznym hasłem „Krym jest Krymian”. To, 
że Kurułtaj w konstytucji ustanowił: „Krym jest Krymian 
i jego przyszłość określi decyzja Krymskiego Zgromadzenia 
Ustawodawczego”, wynikało nie tylko ze szczerego przy-
wiązania do demokracji, lecz i z tego, że uczynienie przez 
nas rzeczy przeciwnej byłoby bardzo trudne, wręcz nie-
możliwe. A przecież projekt konstytucji, jaki przedłożyli-
śmy Kurułtajowi, przedyskutowaliśmy wespół z Czelebim 
Dżihanem, obronę projektu przeprowadziliśmy we dwóch 
z takim samym entuzjazmem. 

Rozpad Rosji, sytuacja na Krymie, sukcesy, jakie odno-
siliśmy na każdym kroku, zbytnio natchnęły nadzieją i roz-
entuzjazmowały Czelebiego Dżihana. Pełen tej wiary nie 
doceniał wroga, pomniejszał istniejące niebezpieczeństwo, 
a co ważniejsze, zbyt wielką nadzieję wiązał z myślą, że 
anarchia w Rosji wzmoże ruchy niepodległościowe pośród 
uciskanych narodów, poza tym, że narodowe ruchy u doń-
skich i kubańskich kozaków oderwą ich od Moskwy, a na-
wet Kijowa. Wreszcie to, że bolszewicy podjęli rozmowy 
pokojowe z Niemcami w Brześciu Litewskim i mają ogrom-
ną chęć zawarcia z Niemcami porozumienia – wszystko to 
dawało Czelebiemu Dżihanowi wielką nadzieję. 

Uważał za pewnik, że nawet jeśli Niemcy przegrają woj-
nę, to pokój, jaki – to wydawało się pewne – bolszewicy 
wcześniej czy później zawrą z Niemcami, spowoduje, że 
zachodnie demokracje nie pozwolą już odrodzić się impe-
rialistycznej Rosji i uznają „prawa narodów”. Gdyby nato-
miast Niemcy wygrali wojnę – sądził – wówczas poprze 
nas Turcja. Głęboko wierzył, że gdyby zaistniała sytuacja 
odwrotna, wówczas, po wojnie, pryncypium państw En-
tenty o samostanowieniu wszystkich państw świata będzie 
zrealizowane w odniesieniu do narodów zamieszkujących 
Rosję. Czelebi Dżihan wnioskował, że nasze natychmiasto-
we przejęcie losu Krymu będzie słuszne w obu przypad-
kach. Ponieważ również wierzył, że zdołamy to zrealizo-
wać, chciał opanować sytuację natychmiast. 

W tym sporze myśleliśmy odmiennie niż Czelebi Dżi-
han. Zasadniczo całą duszą i sumieniem również mówili-
śmy „Krym jest nasz, musi być nasz. W naszym kraju musi 
być ustanowiona nasza władza”, wiedzieliśmy, że jest to 
nasze niezbywalne prawo. Ale ówczesna sytuacja Krymu, 
niestety, była dla nas bardzo ciężka. Z powodu emigra-
cji nasz naród nie stanowił większości. Nawet względna 
większość mogła być przedmiotem sporu. Nasz lud w peł-
ni był skłonny do ofi ar i wystąpienia przeciw bolszewi-
zmowi, ale całkowicie nie wierzyliśmy, że Rosja upadnie, 
że obce państwa nas poprą, że Turcja pospieszy nam 
z pomocą, że uciskane narody utrzymają się. Brzemię 
135-letniej niewoli uciskało nasze dusze, rosyjska potęga 
trzymała jak na łańcuchu nasze myśli i entuzjazm. To, 
że własnymi siłami nie możemy obronić się przed Rosją, 
było jasne – i hamowało nasz naród przed działaniem. 
Nie ufaliśmy też, że Ukraińcy, zgodnie ze składanymi 
obietnicami, poprą naszą niepodległość. Nie mogliśmy 
zapomnieć widzianej przez nas w Kijowie mapy, mapy, 
która stała się przyczyną, że nasz Komitet Wykonawczy 
szybko poszedł w kierunku niepodległości naszego kraju 
z hasłem „Krym jest Krymian”, mapy, na której Ukraiń-
cy podzielili Krym na dwoje, mapy pokazującej północ-
ną część półwyspu w barwach Ukrainy. W rezultacie, jaki 
nie byłby rezultat, o niepodległości Krymu, o tym, żeby 
rzucić koncept o Krymie jako tatarskiej ojczyźnie, mogła 

myśleć i próbować tę ideę zrealizować inteligencja i nie-
liczna mniejszość. Niemożliwe było, aby nasz cały naród 
przejął się tym ruchem. 

Na bazie tych przemyśleń znaleźliśmy wyjście w zgo-
dzie z zasadami demokracji: „Krym jest Krymian” i „Los 
Krymu określi decyzja Zgromadzenia Ustawodawczego, 
wybranego przez wszystkich mieszkańców Krymu”. Jako 
zasadę uznaliśmy konieczność porozumienia ze wszystki-
mi siłami opozycyjnymi wobec bolszewików, w celu zapo-
bieżenia ich działaniom, które uznawaliśmy dla naszego 
kraju, szczególnie dla naszego ludu za niebezpieczeństwo 
gorsze od każdego innego. 

Wierzyliśmy, że w Zgromadzeniu Ustawodawczym zdo-
łamy utworzyć większość. We wszystkich wyborach prze-
prowadzonych w czasie rewolucji udział naszej ludności 
przekraczał 85%. Wśród innych narodowości frekwencja 
nie osiągała 50%. Inną przyczyną, dla której przykładaliśmy 
wagę do porozumienia się z frontem demokratycznym, 
było to, że nie wierzyliśmy, że bolszewicy zdołają utrzymać 
w swych rękach Rosję przez dłuższy czas. W dalszym ciągu 
nie pojmowaliśmy słabości rosyjskiej demokracji. Nie rozu-
mieliśmy, że i rosyjscy demokraci, i dowódcy nie mają żad-
nych talentów państwowotwórczych, nie znają rosyjskich 
mas. Nie docenialiśmy siły bolszewików, szczególnie potę-
gi Lenina i Trockiego. Chociaż na zewnątrz Rosja sprawiała 
wrażenie kraju, w którym panuje grabież i rozprzężenie, to 
przecież w centrum, w wewnętrznej strukturze Rosji, tam, 
gdzie kierowano losem kraju, znajdowało się kilka oso-
bowości – dobrze przygotowanych, posiadających cechy 
najlepszych mężów stanu, silną wolę i ogromną odwagę, 
wiedzących, czego chcą, wiedzących, kiedy i jak dojść do 
celu, a oprócz nich była nieliczna, ale nadzwyczaj zdyscy-
plinowana – kadra. 

Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, nie rozumieliśmy 
tego. Sądziliśmy, że Lenin jest ignorantem i pomyleńcem. 
Uznawaliśmy go za teoretyka, który po swojemu rozumie 
i „psuje” marksizm. Nie przychodziło nam nawet do gło-
wy, że on, Lenin, lepiej niż ktokolwiek inny pojmuje ro-
syjski lud, rosyjskie realia, że dokładnie przeanalizował 
prace słynnego niemieckiego teoretyka wojny Clausewit-
za, że prześledził w najdrobniejszych szczegółach wojny 
domowe we wszystkich dotychczasowych rewolucjach. 
Wówczas byliśmy przekonani, że Armią Czerwoną kieru-
ją pewni białogwardyjscy ofi cerowie, którzy przeszli na 
stronę bolszewików, tacy jak Brusiłow, bez poważnych 
wpływów Lenina i Trockiego. Z powodu takich opinii, 
a szczególnie dlatego, że uważaliśmy, iż ekonomiczne i fi -
nansowe rozwiązania bolszewików – które uznawaliśmy 
za fantazję – weszły w ślepą uliczkę, byliśmy całkowicie 
pewni, że czerwoni nie zdołają utrzymać Rosji w swych 
rękach przez dłuższy czas. 

Niewielka liczebność naszych mas narodowych i tego 
typu poglądy skłaniały nas ku szukaniu porozumienia 
z frontem demokratycznym na Krymie i działaniem wedle 
zasady „Krym jest Krymian”. 

Dżafer Sejdamet 
Tłumaczenie z jęz. tureckiego: Antoni Sarkady 
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