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Mizary dla Mzr
22 września 2021 roku w sądzie rejonowym w Białej Pod-
laskiej odbyła się rozprawa o zasiedzenie nieruchomości 
położonych w studziance i w zastawku (woj. lubelskie) – 
obie nieruchomości pełnią funkcję zabytkowych cmenta-
rzy tatarskich. sąd postanowił, że Muzułmański związek 
religijny w rzeczypospolitej Polskiej nabył przez zasie-
dzenie własność nieruchomości stanowiącej położoną w 
studziance, gm. Łomazy, powiat bialski, działkę o nr 257 
o pow. 0,8018 ha oraz własność nieruchomości stanowiącej 
położoną w zastawku, gm. Terespol, powiat bialski, dział-
kę nr 294/1 o pow. 0,8280 ha. Postanowienie stało się pra-
womocne 30 września 2021 r. 

Mizar w studziance zlokalizowany jest za wsią w kie-
runku Białej Podlaskiej. założony został prawdopodobnie 
przez pierwszych osadników muzułmańskich po roku 1679, 
od ii wojny światowej pozostaje nieczynny, figuruje w re-
jestrze zabytków. Mizar w zastawku znajduje się za wsią 
w kierunku Terespola. założony prawdopodobnie przez 
pierwszych osadników muzułmańskich po roku 1679, nie-
czynny od i wojny światowej, wpisany jest do rejestru za-
bytków.

(red.) 

lila asanowicz

Wygraną jest zdroWie
Taki tytuł nosił projekt realizowany przez związek Tatarów 
rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki. dofinansowa-
nie otrzymaliśmy z gminy sokółka z zakresu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciw-
działania narkomanii w roku 2021. działań projektowych 
było aż pięć i skorzystać mogli nie tylko nasi członkowie, 
ale też studenci sokólskiego UTW i mieszkańcy sokółki.

zaczęliśmy od ćwiczeń na basenie, które rozpoczęły się 
już 30 czerwca 2021 roku. Na aerobiku w wodzie uczestni-
czyliśmy już kolejny raz, zapisały się więc osoby, którym 
taki trening był pomocny w rehabilitacji.

dużo osób przyszło 24 lipca na spotkanie z dietetykiem, 
którego wykład i zalecenia zdrowego żywienia, zmobilizo-
wały uczestników do przemyśleń nad naszą, często lekce-

ważoną dietą. Otrzymaliśmy przepisy na zdrowe posiłki 
z uwzględnieniem dużej ilości warzyw i owoców. kilka ko-
leżanek umówiło się na indywidualne konsultacje.

7 sierpnia zorganizowaliśmy wycieczkę do gołdapi. Pa-
trząc na kapuśniaczek za szybami, miny mieliśmy niezbyt 
wesołe, a i gołdap przywitała nas deszczem. Przechodząc 
obok potężnych tężni, wróżyliśmy, kiedy przestanie padać. 
W planie mieliśmy wizytę w grocie solnej, gdzie wchodziła 
grupa tylko dziesięcioosobowa, więc trzy pozostałe zago-
spodarowały czas indywidualnie. Na szczęście około godzi-
ny jedenastej wypogodziło się, więc można było zwiedzać 
okolice, przespacerować się Promenadą zdrojową i popa-
trzeć na jezioro gołdap. atrakcją były tężnie solankowe 
o wysokości 8 metrów, gdzie parująca solanka pomaga przy 

schorzeniach dróg oddechowych, 
alergii i nadciśnieniu tętniczym. Na 
szczycie tężni jest taras widokowy 
z panoramą na całą okolicę.

W pijalni wód mineralnych moż-
na było spróbować wody czerpanej 
z głębokości 426 metrów, która 
zawiera elektrolity, lub wody mi-
neralnej pomocnej w schorzeniach 
wątroby, żołądka i trzustki. zrelak-
sowani i nasyceni solami pojecha-
liśmy na obiad do restauracji Ma-
trioszka, gdzie serwowano słynne 
kartacze, bo przecież gołdap ucho-
dzi za światową stolicę kartacza. 
Następnym etapem była rapa i jej 
piramida z 1811 roku. Jest to grobo-
wiec rodziny von Farenheidów ze 
zmumifikowanymi zwłokami, które 
przetrwały do naszych czasów. kąt 
nachylenia ścian grobowca przypo-
mina egipską piramidę Cheopsa.

Taki zwykły wspólny wyjazd, 
a ile korzyści. Była integracja, dzia-

Podczas warsztatów w starej szkole, dowiedzieliśmy się, jak samemu przygotować  
rozmaite zdrowe napoje.  
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lila asanowicz

Kaligrafia
Ostatnim projektem realizowanym przez związek Tatarów 
rP Oddział Bohoniki w roku 2021 była „kaligrafia”. grupa 
Nieformalna „Trzy kobiety aktywne”, w osobach elżbiety 
szczęsnowicz, ewy Muchli i amini aleksandrowicz, już po 
raz kolejny zaangażowała się do pracy przy projekcie. zain-
teresowanie tematem nie zmalało i tym razem uczestniczy-
ło w warsztatach dwadzieścia osób, po dziesięć w grupie 
początkującej i zaawansowanej. zajęcia prowadził Jakub 
andracki, który przez te lata udoskonalił swoje umiejętno-
ści i poznał wielu kursantów.

W czterech trzygodzinnych warsztatach uczestniczy-
li seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, młodzież 
z liceum Ogólnokształcącego oraz mieszkańcy sokółki 

i okolic. Poznawali i doskonalili tajniki pięknego pisania 
i zdobienia liter, a w przerwie uzupełniali siły serwowa-
nym poczęstunkiem. Na zakończenie projektu uczestnicy 
otrzymali certyfikaty ukończenia kursu, a najlepsze prace 
można było obejrzeć na przygotowanej wystawie. spotka-
nie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków 
programu działaj lokalnie Polsko-amerykańskiej Fundacji 
Wolności, realizowanego przez akademię rozwoju Filan-
tropii w Polsce oraz Ośrodek działaj lokalnie: Fundację 
sokólski Fundusz lokalny w sokółce, gminę sokółka oraz 
firmę Metal-Fach.

lila asanowicz 

łanie lecznicze tężni, wód mineralnych, mikroklimatu, mo-
tywacja do większej aktywności, poznanie nowych okolic 
i ich atrakcji.

Następnym punktem projektu były warsztaty 20 wrze-
śnia w starej szkole, znanej w sokółce palarni dobrej kawy, 
lodziarni, herbaciarni … i długo jeszcze można wymieniać. 
Pan Łukasz opowiedział, jak można samemu przygoto-
wać napój probiotyczny czy też grzybek na odporność. 
dał przepisy na napoje orzeźwiające, które można zrobić 
z owoców lub warzyw, a które po odpowiedniej fermenta-
cji są przepyszne i łatwe do sporządzenia.

i ostatnie warsztaty, florystyczne, 22 września. Przepro-
wadziła je Urszula, już z tytułem mistrza florystyki. Przy-
jechała z taką ilością żywych kwiatów, że można byłoby 

otworzyć kwiaciarnię. każda z uczestniczek warsztatów 
przyniosła naczynia, w których powstawały przeróżne 
kompozycje. Pod profesjonalnym okiem formowały się 
cudeńka, które zachwycały doborem kolorów i kształtów. 
każda swoje dzieło zabrała do domu, aby pochwalić się 
przed rodziną.

Wszyscy żałowaliśmy, że to już koniec działań, ale waż-
ne, że cel został osiągnięty. seniorzy wyszli z domu, po-
prawili sprawność psychiczną i fizyczną, poszerzyli wiedzę 
w różnych dziedzinach i dobrze przy tym się bawili. Nasz 
bohonicki oddział zTrP jest już rozpoznawalny i zyskuje 
sympatię mieszkańców sokółki.

lila asanowicz 
Fot. krzysztof Frejus 

Marek Moroń

foruM W KijoWie...
W dniach 9–13 października 2021 roku odbyło się w kijo-
wie Viii Forum Naukowców ze Wspólnoty Niepodległych 
Państw. Jego tematem była „islamska myśl w krajach WNP: 
globalnie i lokalnie”. W przedsięwzięciu uczestniczyło kil-
kudziesięciu naukowców ze skupionych w WNP krajów, ale 
też z Usa, gruzji, Ukrainy oraz Polski. W gronie zaproszo-
nych znalazł się również dr Marek Moroń, przedstawiciel 
Muzułmańskiego związku religijnego w rP w wojewódz-

twie małopolskim. Wygłosił referat pt. Notion of Islamic 
State in the Experience of Polish Muslims and Indications 
on that Notion from South Asia (Koncept państwa islam-
skiego w doświadczeniu polskich muzułmanów i wskazania 
w tej kwestii z Azji Południowej), który spotkał się z dużym 
zainteresowaniem. Przedstawiciel Mzr odwiedził ponad-
to znajdujące się w ukraińskiej stolicy islamskie Centrum 
kulturalne.

...i forum on-line
dr Marek Moroń uczestniczył również w Muzułmańskim  
Forum Międzynarodowym pod tytułem From Ecological 
Preaching to Ecological Thinking: In Search of the Opti-
mal Way of Speaking (Od kazań ekologicznych do myśle-
nia ekologicznego: w poszukiwaniu optymalnego sposobu 
przemawiania), które odbyło się on-line 15 grudnia 2021 r.  
Wygłosił tam referat o ekologii w dzisiejszych czasach. 

Organizatorami wydarzenia były: Międzynarodowe Forum 
Muzułmańskie oraz Muzułmańska rada religijna Federacji 
rosyjskiej, a uczestniczyło w nim osiemdziesięciu pięciu 
przedstawicieli organizacji muzułmańskich z dwudziestu 
trzech krajów.

Marek Moroń 
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MiełludoWe spotKanie
18 października 2021 roku obchodziliśmy Miełlud, dzień 
narodzin Proroka Muhammada (saał). z tej okazji Mufti 
rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewod-
niczący Najwyższego kolegium Muzułmańskiego Mzr 
w rP, wraz z lillą Świerblewską, przewodniczącą zarządu 
Muzułmańskiej gminy Wyznaniowej Mzr w Białymstoku, 
zorganizowali wieczorem 17 października 2021 roku spo-
tkanie w białostockim meczecie. 

imprezę poprowadziła dagmara sulkiewicz, przypomi-
nając okoliczności narodzin Proroka Muhammada (saał), 
jego wspaniałe cechy moralne oraz troskę o swoją spo-

Podczas spotkania wystąpili selim Mucharski oraz adam Półtorzycki.

łeczność. W meczecie zabrzmiały naszidy, pieśni wychwa-
lające Proroka (saał). Marhaba bahri na cześć narodzin 
wykonał imam Muzułmańskiej gminy Wyznaniowej Mzr 
w Białymstoku, Mirzogolib radzhabaliev, natomiast dwie 
kolejne, Małlaja salli i Sewdim seni, selim Mucharski 
i adam Półorzycki. ajaty z koranu recytowali sulaimon 
i said akhmed radzhabalievowie. Quiz sprawdzający wie-
dzę na temat Proroka Muhammada (saał) przeprowadził 
imam Tatarskiego Centrum kultury islamu w suchowoli, 
ramil khayrov. Wszystkie poprawne odpowiedzi zostały 
nagrodzone słodkimi upominkami. spotkanie zakończy-

ło się wspólną modlitwą wieczor-
ną magrib oraz poczęstunkiem 
w oranżerii.

W Miełludzie uczestniczyli: Mu-
fti rzeczypospolitej Polskiej To-
masz Miśkiewicz, przewodniczący 
Najwyższego kolegium Muzuł-
mańskiego Mzr w rP, członkowie 
NkM Mzr: rozalia Bogdanowicz 
i krzysztof Mucharski, członko-
wie zarządu MgW Mzr w Bia-
łymstoku, dzieci uczęszczające na 
lekcje religii muzułmańskiej przy 
Muzułmańskiej gminie Wyznanio-
wej Mzr w Białymstoku, rodzice, 
studenci muzułmańscy z azji i Bli-
skiego Wschodu oraz członkowie 
gmin.

(red.) 
Fot. krzysztof edem Mucharski 

Dżemila Smajkiewicz-Murman

ŚWięto niepodległoŚci  
przy poMniKu tatara
inaczej niż zwykle, bo w wigilię Święta 11 listopada 2021 
roku, grono wielu osób spotkało się w Parku Oruńskim 
w gdańsku. Przy naszym pomniku gościliśmy przedstawi-
cieli Urzędu Marszałkowskiego w gdańsku, między inny-
mi dyrektora biura marszałka województwa pomorskie-
go andrzeja kowalczyka z osobą towarzyszącą, uczniów 
jednej z klas pobliskiej szkoły Podstawowej nr 16 im. 
Władysława Broniewskiego wraz z jej dyrektor Niną Mar-
kiewicz-sobieraj oraz pocztem sztandarowym tejże pla-
cówki. 

stawili się przedstawiciele związku Tatarów rP w Trój-
mieście w osobach seniorki dżemili smajkiewicz-Murman 
z synem adamem, Omara Murzy asanowicza i Tadeusza 
Piotrowskiego i innych. Pozostałymi uczestnikami zgroma-
dzenia byli: dżennet Milkamanowicz z mężem ali raszy-
dem, Tamara Jakubowska i emir Milkamanowicz.

W imieniu uczestniczącego w celebracji Jerzego dżir-
dzisa szahuniewicza, prezesa Narodowego Centrum kul-
tury Tatarów rP, przemówił gość z Warszawy, emeryto-
wany pułkownik zbigniew Żurowski, który w narodowym 
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Pamiątkowe zdjęcie przed Pomnikiem Tatara.

Wieczór gandżaWiego
26 listopada 2021 roku Mufti rzeczypospolitej Polskiej To-
masz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego kolegium 
Muzułmańskiego Mzr w rP, wraz z żoną Barbarą Pawlic-
-Miśkiewicz, uczestniczył w obchodach 880. rocznicy naro-
dzin poety, filozofa i myśliciela Nezamiego gandżawiego, 
na zaproszenie Jej ekscelencji Nargizy gurbanovej, amba-
sador nadzwyczajnej i pełnomocnej republiki azerbejdża-
nu w Polsce.

W programie uroczystości znalazły się okoliczno-
ściowe przemówienia, w tym gunay afandijevej, prezes 
Międzynarodowej Fundacji kultury i dziedzictwa Turkij-
skiego oraz prof. Jerzego duszyńskiego, prezesa Polskiej 
akademii Nauk, a także recytacja utworów gandżawiego 
oraz koncert w wykonaniu azerbejdżańskich muzyków. 
głównym punktem była prezentacja książki z utworami 
poety w przekładzie na język polski oraz okolicznościowej 

karty pocztowej z wizerunkiem gandżawiego, wydanej 
przez ambasadę azerbejdżanu we współpracy z Pocztą  
Polską.

Nezami gandżawi urodził się w roku 1141 w gandży, 
jednym z centrów kulturalnych nie tylko azerbejdżanu, 
ale także całego Wschodu tamtych czasów, i zmarł tamże 
w roku 1209. Uważany jest za twórcę literatury perskiej. 
Jego najsłynniejsze dzieło to zbiór pięciu poematów za-
tytułowany Chamsa (Piątka). Jako pierwszy w literaturze 
perskiej stosował analizę psychologiczną postaci, pisał 
świetnym stylem o bogatym słownictwie, znalazł licznych 
naśladowców wśród poetów świata muzułmańskiego. in-
spirował też dzieła literatury europejskiej, m.in. Dywan 
Zachodu i Wschodu J.W. goethego.

(red.) 

studentKi W Meczecie

stroju tatarskim powitał licznie 
zgromadzonych. Młodzież z biało- 
-czerwonymi chorągiewkami uważ- 
nie słuchała wygłoszonej krótkiej 
lekcji historii Polski. laudacji Ta-
tarom udzielił także wymieniony 
przedstawiciel rządowy. dalej 
pokłonem oddano hołd ułanowi 
na koniu z buńczukiem na cokole 
pomnika i złożono wspólny wie-
niec oraz przyozdobione zieloną 
wstążką róże biało-czerwone, da-
jące wyraz tatarsko-muzułmań-
skiej tradycji. 

dżemila smajkiewicz-Murman 
Fot. Michał Łyszczarz 

30 listopada 2021 roku białostocki meczet odwiedziła gru-
pa studentek pierwszego roku położnictwa Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku wraz z opiekunem dr. andrze-
jem guzowskim. 

spotkanie poprowadziła dagmara sulkiewicz, specjalist-
ka ds. islamu i koordynatorka działu religijnego wydaw-
nictwa NkM Mzr w rP, opowiadając o islamie, zasadach 
i dogmatach religii, codziennej praktyce muzułmanina 
oraz o historii Tatarów w Polsce i ich tożsamości. słuchacz-
ki dowiedziały się, jaka jest pozycja społeczna kobiety 
w islamie, w szczególności muzułmanek przyjeżdżających  

do Polski z różnych krajów muzułmańskich, jaki wpływ 
mają zakazy żywieniowe na kwestie medyczne, o stosunku 
islamu do życia poczętego, zabiegu in vitro, antykoncepcji 
czy aborcji. 

Ważnym zagadnieniem poruszonym w rozmowie było 
zwrócenie uwagi studentek na pozamedyczne aspekty za-
chowania personelu medycznego w stosunku do muzułma-
nek. W kontaktach z pacjentem muzułmańskim istotna jest 
nie tylko wiedza dotycząca religijnych i kulturowych różnic 
związanych z podejściem do leczenia, ale również podstawo-
wa znajomość islamu i stosunków społecznych tejże religii. 
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Muzułmański związek religijny 
w rP działa na rzecz wspólnoty 
muzułmańskiej, ale też niezwykle 
ważne są wszelkie spotkania i pro-
jekty edukacyjne służące przybli-
żaniu zasad religii osobom zainte-
resowanym.

(red.) 
Fot. ewelina doroszkiewicz 

Aleksander Miśkiewicz

żegnaj, przyjacielu
22 października 2021 roku odszedł 
do wieczności mój stary przyjaciel 
Janusz kamocki, znany także naszej 
tatarskiej społeczności. gdy umiera 
ktoś z naszych bliskich, ogarnia nas 
wielki smutek. staramy się pogodzić 
z myślą, że nigdy już go nie ujrzymy. 
a kiedy umiera ktoś z naszych przy-
jaciół, ogarnia nas to samo uczucie 
smutku. Już nie otrzymamy od nie-
go list, kartki z podróży, będzie mil-
czał jego telefon. Mówimy wówczas, 
że na zawsze pozostanie w naszej 
pamięci, ale z nią bywa różnie. Pa-
miętajmy zatem o tych, co odeszli, 
długo, długo.

Janusz Maria saryusz kamocki 
uczestniczył w Orientach sokólskich 
i konferencjach tatarskich, zawsze 
przychylny nam i służący radą odno-
śnie wszelkich zawirowań dotyczą-
cych naszej grupy etnicznej.

Urodził się 2 sierpnia 1927 roku 
w Warszawie. Jego rodzice, elżbieta 
i gustaw kamoccy, byli właściciela-
mi majątku Podgaje w Mściówie pod 
sandomierzem. Uczył się w szkole 
powszechnej w dwikozach, następnie 
w sandomierskiej szkole Ćwiczeń. dalszą naukę kontynu-
ował podczas okupacji na tajnych kompletach w gimna-
zjum w sandomierzu. W roku 1946 zdał maturę w liceum 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Był to krótki czas po ii 
wojnie światowej, kiedy można było jeszcze czcić pamięć 
Marszałka.

Od listopada 1942 roku należał do 
konspiracyjnej Narodowej Organiza-
cji Wojskowej, gdzie nosił pseudonim 
„Orcio”. Po scaleniu jego organizacji 
z armią krajową, stał się jej członkiem 
pod pseudonimem „Mamut”.

Po wojnie studiował etnografię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w kra-
kowie pod kierunkiem prof. dr. hab. 
kazimierza Moszyńskiego. Podjął tak-
że studia w szkole Nauk Politycznych 
przy Wydziale Prawa tegoż uniwersy-
tetu.

Od roku 1952 aż do przejścia na 
emeryturę pracował w Muzeum et-
nograficznym w krakowie, kierując 
działem etnografii pozaeuropejskiej. 
zajmował się również pracą pedago-
giczną, prowadząc zajęcia z etnologii 
na Uniwersytecie Marii skłodowskiej-
-Curie w lublinie, krótko na Uniwer-
sytecie Polskim w Wilnie, w Wyższej 
szkole Humanistyczno-Przyrodniczej 
w sandomierzu (Studium Generale 
Sandomiriense) oraz na Uniwersytecie 
Śląskim. W roku 1964 uzyskał stopień 
doktora nauk humanistycznych na 
Uniwersytecie adama Mickiewicza 

w Poznaniu. Promotorem był prof. dr hab. Józef Burszta.
Janusz, jako etnolog, prowadził badania nie tylko w kra-

ju, ale wyruszał na dalekie wyprawy do azji, w tym do indo-
nezji. Prowadził ponadto badania w singapurze, w Tybecie 
i Nepalu. interesowało go także życie Polaków, byłych ze-
słańców w Uzbekistanie, kirgistanie i kazachstanie. Bliscy 

studentki z zainteresowaniem słuchały wykładu dagmary sulkiewicz.

Janusz Maria saryusz kamocki (1927–2021),  
przyjaciel Tatarów.
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noWe Wydanie Koranu

W drugiej połowie grudnia minionego roku Najwyższe ko-
legium Muzułmańskie Muzułmańskiego związku religijne-
go w rP opublikowało kolejną edycję polskiego przekła-
du koranu w tłumaczeniu Musy Czachorowskiego. Nowe 
wydanie wzbogacone zostało o oryginalny arabski tekst 
Świętej księgi islamu. każda osoba czytająca koran w ję-
zyku objawienia z pewnością doceni takie zestawienie. Bez 
wątpienia będzie ono wspaniałym uzupełnieniem codzien-
nej praktyki religijnej i pomoże wszystkim muzułmanom 
oraz osobom zainteresowanym islamem w jeszcze lepszym 
zrozumieniu Bożego przekazu: „Niechaj więc naszym prze-
wodnikiem, drogowskazem i drogą stanie się właśnie ko-
ran. Weźmy go w ręce, otwórzmy, czytajmy. Myślmy”. 

inicjatorem ukazania się dwujęzycznego przekładu kora-
nu (podobnie zresztą jak przedsięwzięcia samego tłumacze-
nia) jest mufti Tomasz Miśkiewicz, natomiast przygotowanie 
publikacji nastąpiło  
dzięki współpracy wy- 
dawnictwa Najwyż-
szego kolegium Mu-
zułmańskiego Muzuł-
mańskiego związku 
religijnego w rP 
z ambasadą zjed- 
noczonych emiratów 
arabskich, która sfi-
nansowała przedsię-
wzięcie. księga ma 
format 165 x 235 mm 
oraz twardą skóropo-
dobną okładkę ze zło-
tymi tłoczeniami. Wy- 
konana została przez 
białostocką drukar-
nię Orthdruk.

Przypomnijmy, że pierwsze wydanie koranu w tłuma-
czeniu Musy Czachorowskiego pojawiło się w 2018 roku, 
sponsorowane przez tureckie Ministerstwo do spraw reli-
gii, diyanet. drugie zaś staraniem Fundacji dar al-arqam, 
w roku 2020. W krótkim też czasie stało się najpopularniej-
szym przekładem Świętej księgi nie tylko wśród polskiej 
społeczności muzułmańskiej, ale także poza granicami 
kraju. Wśród jego zalet wymieniane są przejrzystość i zro-
zumiałość języka oraz brak przypisów, które w innych pol-
skich tłumaczeniach narzucają ściśle określoną interpreta-
cję, podporządkowaną wydawcy. 

dystrybucją nowej edycji koranu zajmuje się kancela-
ria Muftiego w Białymstoku, ul. Piastowska 13 F. 

(red.) 

byli mu Łużyczanie, poznawał życie Polaków na zaolziu, na 
Orawie i spiszu. W kraju zajmował się grupami etnicznymi 
Małopolski, w tym góralami. efektem jego badań było po-
nad 30 prac w różnych czasopismach naukowych i popular-
nych, w tym w „ludzie”, „roczniku Muzeum etnograficz-
nego w krakowie”, „kwartalniku Historii Nauki i Techniki”, 
„zeszytach sandomierskich”, a także w „roczniku Tatarów 
Polskich”. z osobnych prac należy wymienić spotkania z in-
donezją, Polacy w kazachstanie czy Orient w kulturze pol-
skiej.

Był uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym kom-
batanckimi. W roku 2015 został wyróżniony krzyżem Wol-
ności i solidarności, rok później krzyżem Orderu krzyża 
Niepodległości oraz Medalem Pro Bono Poloniae.

z Januszem kamockim poznałem się w roku 1976 podczas 
Pierwszego Orientu sokólskiego. interesowali go Tatarzy 
jako muzułmanie, bowiem z wyznawcami islamu stykał się 
wiele razy, prowadząc badania w azji. Jakże inni byli to mu-
zułmanie, których spotykał na świecie. Jednak postanowił 

przyjrzeć się im z bliska, uczestnicząc w dalszych Orientach. 
Na Pierwszym Oriencie zaprzyjaźnił się z także z Maciejem 
konopackim. Bywał na konferencjach tatarskich, odwiedza-
łem go w krakowie, dyskutując nie tylko o przeszłości prze-
mierzaliśmy kilka razy krakowskie Planty. kiedy Janusz by-
wał w Trójmieście, nie obeszło się bez spotkań z Maciejem 
u niego w domu lub, jeśli była pogoda, spacerowaliśmy po 
molo. Tematów do dyskusji było sporo, oczywiście nie tylko 
o naszej społeczności. razem z Januszem jesteśmy autora-
mi książki Tatarzy słowiańszczyzną obłaskawieni, wydanej 
przez Universitas w krakowie w roku 2004. Jej promocja od-
była się rok później w książnicy Podlaskiej w Białymstoku.

Ostatni raz spotkaliśmy się we trójkę – Janusz, Maciej 
i ja – w roku 2016, w jednej z białostockich kawiarni. Towa-
rzyszyła nam karolina radłowska, szykująca się do obrony 
doktoratu z etnologii o Tatarach polskich. Myśleliśmy, że 
niebawem znowu się spotkamy, że będzie jeszcze ku temu 
okazja, ale już do tego nie doszło.

aleksander Miśkiewicz 

Nowe, dwujęzyczne wydanie przekładu koranu.
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poKazać tatarsKie ŚrodoWisKo
Rozmowa z Nataszą Ziółkowską-Kurczuk, scenarzystką, dziennikarką, nauczycielem akademickim,  

reżyserem serialu pt. Tatarzy polscy (Polska, 2021)

Michał Łyszczarz: Kilka miesięcy 
temu miała miejsce premiera serialu 
dokumentalnego pt. Tatarzy polscy. 
Powstały już filmy dokumentalne 
o Tatarach, mamy też stały program 
pt. Tatarskie wieści w paśmie mniej-
szościowym TVP3 Białystok, ale 
serialu jeszcze nie było. Cykl zre-
alizowany przez Panią dla Telewizji 
Polskiej – jak chyba każdy materiał 
traktujący o Tatarach – spotkał się 
z żywym zainteresowaniem naszej 
społeczności i stał się tematem tatar-
skiej poczty pantoflowej. Proszę po-
wiedzieć, jak to się wszystko zaczę-
ło? Skąd pomysł nakręcenia serialu 
o Tatarach? 

Natasza Ziółkowska-Kurczuk: za-
częło się to od myśli, że warto zrobić 
serial o zamkniętej społeczności, którą 
da się odnaleźć i przedstawić. Wokół 
tej idei pojawiło się kilka pomysłów 
i akurat ten o Tatarach wpisał się 
w plany TVP dokument. Wcześniej nie 
miałam kontaktów z Tatarami poza tym, że wiedziałam, że są 
w Polsce Bohoniki i kruszyniany i że tam oni mieszkają. Była 
to jednak taka ogólna wiedza, którą ma zapewne wiele osób. 

MŁ: Czyli Pani miała pomysł, który przedstawiła Telewizji 
Polskiej, TVP go zaakceptowała i dopiero wtedy ruszyły 
prace nad serialem?

NZ-K: Tak. Trochę to trwało, bo mieliśmy zewnętrznego pro-
ducenta i on załatwiał szczegóły z TVP. Czekaliśmy ponad pół 
roku na decyzję, gdyż antena dokumentalna dopiero się two-
rzyła. Było z tym trochę zamieszania. decyzja ostateczna za-
padła dopiero w lutym 2021 roku. z tym że prace nad naszym 
serialem rozpoczęły się wcześniej, bo pierwsze sygnały o za-
interesowaniu taką produkcją otrzymaliśmy już w maju 2020 
i wtedy przystąpiliśmy do kompletowania dokumentacji.

MŁ: Jaka była Pani idea przewodnia przy zbieraniu mate-
riału i realizacji poszczególnych odcinków?

NZ-K: Chodziło mi o to, żeby pokazać tatarskie środowi-
sko i opisać, jak dziś funkcjonuje. Po czym – już w trakcie 
realizacji – okazało się, że mają być również obecne wątki 
historyczne. Na początku zakładaliśmy, że będzie to czysty 
dokument, z kamerą obserwującą życie rodzin tatarskich. ale 
potem się zmieniło i trzeba było poszukać ekspertów, dać rys 
historyczno-kulturowo-religijny i nawiązać do dawnych dzie-
jów Tatarów polskich.

MŁ: W roli konsultanta naukowego wystąpił prof. An-
drzej Drozd, ekspert spoza środowiska tatarskiego. Czy 

nie warto było w znacznie większym 
stopniu wykorzystać wiedzę i do-
świadczenie przedstawicieli samych 
Tatarów?

NZ-K: Chętnie bym to zrobiła, gdyby 
tylko Tatarzy się na to zgodzili. Mia-
łam rozmowę z jedną z potencjalnych 
osób, ale nie uzyskaliśmy pozytywnej 
odpowiedzi. Płaciliśmy za to, że kiedyś 
ktoś inny nie spełnił oczekiwań i przy-
gotował filmową produkcję o Tatarach 
mało profesjonalnie. Tych tatarskich 
ekspertów nie ma zresztą zbyt wielu, 
więc choćby z tego powodu trudno 
było ich znaleźć. staraliśmy się, o ile to 
było możliwe, posiłkować się wiedzą 
i doświadczeniem samych Tatarów. 
Muszę jednak powiedzieć, że prof. 
drozd – zwłaszcza w początkowym 
okresie pracy – bardzo mi pomógł. Po-
kazał różne tropy, o których istnieniu 
nie zdawałam sobie sprawy, choćby te 
literackie, np. odnoszące się do języka 
zabytków piśmiennictwa religijnego. 

Myślę, że to było dobre ukierunkowanie i zwrócenie nam 
uwagi na dokumenty, których tak niewiele pozostało. 

MŁ: W serialu – poza krótkim wprowadzeniem otwierają-
cym każdy odcinek – nie ma narratora. Czym ten krok był 
podyktowany?

NZ-K: Nigdy nie stosuję takiego zabiegu, ponieważ uważam, 
że uwłacza inteligencji widza. To nie ma być wykład czy jakiś 
dydaktyczny przekaz. Czasem w swoich filmach posługuję się 
narratorem, ale on zawsze bezpośrednio przywołuje źródła. 
Natomiast nigdy nie stosuję formuły z osobą, która tłumaczy-
łaby rzeczywistość. Uważam, że to nie jest dobry zabieg. To 
nie telenowela, która ma wskazywać, co dany bohater myśli 
i co zamierza. rzeczywistość dokumentalna powinna sama 
się bronić. Widz powinien sam sobie wysnuć wnioski z tego, 
co ogląda. 

MŁ: W trzecim odcinku serialu znalazł się wywiad z Ro-
bertem Standą – reżyserem pierwszego, dziś już histo-
rycznego, dokumentu o Tatarach. Jak udało się Pani do-
trzeć do reżysera Kurban-bajram (Polska, 1958)? Czy ten 
dokument przetrwał próbę czasu?

NZ-K: szukałam kontaktu z robertem standą w interne-
cie, ale bezskutecznie, więc w końcu napisałam do stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich i bardzo szybko dostałam 
odpowiedź wraz z telefonem. zadzwoniłam, bardzo zain-
teresował się tematem, więc pojechałam do Międzylesia 
i nakręciliśmy rozmowę z nim. zapłaciliśmy za możliwość 
wykorzystania kilkuminutowych fragmentów filmu Kurban-
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-Bajram jako ilustracji do tego, co mówił reżyser. licencja 
była strasznie droga i żałuję, że nie mogliśmy sobie pozwo-
lić na wykorzystanie innych fragmentów, np. tego, w któ-
rym wystąpiła p. Halina szahidewicz. Film p. stando był 
klasycznym przykładem dokumentu z narratorem. Tak się 
kiedyś kręciło, poza tym to był jego dyplom, początek dro-
gi reżyserskiej, więc nie miał jeszcze tego przekonania, że 
trzeba uważać, żeby nie przesadzić, bo to prowadzić może 
do kreowania rzeczywistości. Pan stando dziś doskonale 
to rozumie, bo już w latach 60. polski dokument zaczął się 
zmieniać. zresztą my, jadąc na bajram, też zastanawialiśmy 
się, czy będzie ubój barana, a jeżeli będzie, to czy pokazy-
wać go tak, jak pokazano w tym starym dokumencie. Pu-
blicznej ofiary w tym roku nie było, ale nawet gdyby była, 
to pewnie nie zdecydowalibyśmy się jej pokazać.

MŁ: W jakim stopniu serial zdoła zmienić w społeczeń-
stwie postrzeganie Tatarów? Czy dostrzega Pani dydak-
tyczną funkcję serialu?

NZ-K: Nie dysponujemy danymi, jak jest z tym w rzeczywi-
stości, trudno więc cokolwiek na ten temat powiedzieć. Fakt, 
że ktoś oglądał serial i znalazł w nim coś dla siebie, już jest 
sukcesem. Chodziło nam przede wszystkim o pokazanie tej 
rzeczywistości. 

MŁ: Pytam o postrzeganie Tatarów, gdyż w dużej mierze 
jest ono obciążone dawnymi stereotypami.

NZ-K: Łatwo jest wierzyć w bajki o lajkoniku, a wystarczy 
tylko uświadomić sobie, że słowo „ułan” ma tatarskie pocho-
dzenie i od razu kontekst jest inny, bo oddziały jazdy jedno-
znacznie kojarzą się z polskością. To uruchamia zupełnie inne 
tory myślenia. Ten serial może pewne rzeczy uświadomi, np. 
że to nie jest tylko ten Tatarzyn, co kozaka za łeb trzyma.

MŁ: Wspomniała Pani o uwagach i reakcjach widzów. Cze-
go one dotyczyły?

NZ-K: Tych uwag nie było jakoś specjalnie dużo. Jeżeli były 
jakieś opinie, to raczej pozytywne, z pytaniami, gdzie można 
serial obejrzeć po emisji w TVP dokument. Premiera w let-
niej ramówce nie była chyba najlepszym pomysłem. Potem 
byłam zaskoczona, że serial szybko został powtórzony w TVP 
kultura. Na szczęście jest też stale dostępny na platformie 
streamingowej TVP. Trudno mi powiedzieć, ile z tych głosów, 
które otrzymałam, pochodziło od Tatarów, a ile od innych 
Polaków. Nie wiem, nie pytałam widzów o pochodzenie. 

MŁ: Czy było to trudne przedsięwzięcie? Czy napotkała 
Pani na jakieś niespodziewane problemy podczas pracy?

NZ-K: W czasie pracy nad serialem pojawiały się fakty i zda-
rzenia, które zaskakiwały mnie prawie codziennie. Muszę po-
wiedzieć, że o pewnych rzeczach dowiadywałam się dopiero 
na etapie montażu, gdy sprawdzałam i konsultowałam coś, 
co wcześniej mi umknęło. z powodu pandemii chyba w ogóle 
nie powinniśmy przystępować do pracy nad serialem, bo był 
to ten najgorszy czas. Nie ułatwiał nam też pracy fakt roz-
bicia samego środowiska tatarskiego. Tych zantagonizowa-
nych grup jest kilka, więc trzeba było zachować delikatność 
i równowagę w tym wszystkim. Właściwie po raz pierwszy 
robiłam tak długi serial. Mieliśmy za mało dni zdjęciowych, 
żeby zagęścić treściowo każdy z odcinków. To była naprawdę 

szaleńcza praca. Trzeba było przewidywać, co będzie w kolej-
nych odcinkach, nie mając jeszcze materiału, a wiadomo, że 
podczas zdjęć zdarzają się różne zaskakujące sytuacje. Coś 
sobie zaplanowaliśmy w scenariuszu, a nagle okazywało się, 
że sytuacja jest zupełnie inna. Chcieliśmy np. nakręcić pro-
ces przygotowywania tradycyjnych potraw w kruszynianach, 
ale okazało się, że p. dżenneta Bogdanowicz po pożarze nie 
ma tam jeszcze porządnej kuchni. Nie wszystko mogliśmy 
pokazać tak, jak sobie to wyobrażaliśmy i zaplanowaliśmy. 
Ta scena była mocno improwizowana, dlatego musieliśmy 
wspomóc się archiwalnymi zdjęciami z warsztatów i Festiwa-
lu sabantuj. Nie zawsze udawało nam się też spotkać z bo-
haterami. Czasem byliśmy umówieni na przyjazd, a tu ktoś 
o nas zapomniał albo mu coś wyskoczyło i nie mógł się spo-
tkać. Nie domyśliłam się też, że próby „Buńczuka” odbywają 
się bez strojów. Wydawało mi się oczywiste, że pod kamerę 
stroje bardziej się nadają. Okazało się jednak, że tych stro-
jów nie ma pod ręką i nie da się ich tak od razu sprowadzić. 
W jednym z odcinków był natomiast teatr cieni przygotowa-
ny przez dzieci i było to robione specjalnie pod kamerę. duży 
ukłon dla pani instruktorki, która zrozumiała, o co nam cho-
dzi. Były duble, ale dzieci świetnie się spisały, choć te cienie 
były widoczne tylko dla kamery.

MŁ: Czy zamierza Pani w przyszłości kontynuować twór-
cze zainteresowania losami polskich Tatarów?

NZ-K: Widzę możliwość kontynuacji. Przykładowo można by-
łoby pojechać z naszymi bohaterami na Białoruś czy litwę, 
żeby poszukać ich korzeni i spotkać się z krewnymi. W tej 
chwili jest to nierealne z powodu pandemii. Przede wszystkim 
jednak musielibyśmy dostać od TVP zlecenie na taką produk-
cję, bo jedynie publiczna telewizja mogłaby się tego podjąć. 

MŁ: Jeżeli mogę podpowiedzieć, to równie ciekawy był-
by serial o relacjach łączących polskich Tatarów z przy-
byszami z Krymu. Na zakończenie chcę jeszcze zapytać 
o wrażenia. Spotkała Pani Tatarów, rozmawiała z nimi, 
a co z tego wszystkiego pozostało w pamięci?

NZ-K: zapamiętałam tych ludzi, szczególnie starsze osoby, 
jak np. p. Halinę szahidewicz – niezwykłą postać, taką fil-
mową bohaterkę. Utkwiła mi w pamięci rozmowa z p. lillą 
Świerblewską i jej rodziną o Nowogródku. Na pewno też p. 
Bronisław Talkowski opowiadający o kuzynie, który, poszuku-
jąc korzeni, nawiązał kontakt z Tatarami. Byliśmy zresztą bar-
dzo dobrze przyjęci w kruszynianach, dlatego nie mogę nie 
wspomnieć o p. dżennecie Bogdanowicz i p. dżemilu gem-
bickim. Ciekawa była też rodzina Jasińskich, a w niej szymon 
– młody chłopak, który dopiero co odkrył swoje pochodze-
nie, a przecież jego stryjecznym dziadkiem był słynny imam 
stefan Jasiński. dzięki temu serialowi mogliśmy doświadczyć, 
jak mocne są te rodzinne powiązania, i że Tatarzy doskonale 
znają te koligacje. Nasi bohaterowie ujęli mnie nie tylko tym, 
że pielęgnują tradycje, ale też swoją osobowością.

MŁ: Bardzo dziękuję za rozmowę, a przede wszystkim za 
podjęcie się trudu realizacji serialu o polskich Tatarach. 
Jestem przekonany, że dla naszej społeczności dokumen-
towanie doświadczeń wspólnoty jest niezwykle istotne.

rozmawiał: Michał Łyszczarz 
8 listopada 2021 r. 
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Musa Czachorowski

czterojęzyczne Wydanie 
sonetóW KryMsKich

To poetyckie dzieło adama Mickiewicza, wydane drukiem 
po raz pierwszy w roku 1826, doczekało się od tamtego 
czasu licznych edycji w języku polskim oraz ponad dwu-
dziestu tłumaczeń całości lub pojedynczych utworów. spo-
śród przekładów najbardziej oryginalny jest niewątpliwie 
ten na język krymskotatarski. Prawdę mówiąc, można tyl-
ko dziwić się, że powstał dopiero pod koniec XX wieku. 
Wszak rzeczone sonety wiążą się z krymem, ojczyzną Ta-
tarów, którym i postać adama Mickiewicza, i jego utwory 
są znane oraz bliskie.

Pomysł przetłumaczenia sonetów na język krymskota-
tarski zrodził się w roku 1995 w Fundacji instytut na rzecz 
demokracji w europie Wschodniej. Jej działaczka, Urszula 
doroszewska (obecna ambasador rP na litwie), nawiąza-
ła kontakt z krymskotatarskim poetą, szakirem selimem 
(1942–2008), który przebywał akurat w Polsce na kursie 
komputerowym. Po roku przekłady – wprawdzie nie z ję-
zyka polskiego, ale z rosyjskiego – były gotowe. zilustro-
wał je także krymski Tatar, ramiz Nietowkin, absolwent 
krymskiej szkoły artystycznej w symferopolu. Całość opu-
blikowana została w roku 1996, ponoć jedynie w stu eg-
zemplarzach bez numeru isBN, sumptem Fundacji kultury 
przy współpracy instytutu na rzecz demokracji w europie 
Wschodniej – idee w Warszawie oraz Fundacji Odrodzenia 
krymu w Bachczysaraju na krymie. 

kilkanaście lat później, w roku 2013, w oparciu o po-
wyższą edycję Sonety krymskie, jednak bez grafik rami-
za Nietowkina, ukazały się staraniem Muzułmańskiego 
związku religijnego w rzeczypospolitej Polskiej, organi-
zacji wyznaniowej polskich Tatarów. do zbioru dołączono 
m.in. teksty o tłumaczeniach sonetów, tatarskich wątkach 
w rodowodzie adama Mickiewicza oraz informację o ak-
torze krymskotatarskiego przekładu, szakirze selimie. 
książka, na którą Mzr w rP uzyskał dotację z Minister-
stwa administracji i Cyfryzacji, wydana w nakładzie pię-
ciuset egzemplarzy, rozesłana została m.in. do bibliotek 
uniwersyteckich oraz wojewódzkich bibliotek publicznych. 
rozprowadzano ją głównie wśród tatarskiej społeczności 
w Polsce, na litwie i Białorusi i szybko się rozeszła. 

szczególne znaczenie tej publikacji, zwłaszcza dla Ta-
tarów krymskich, zawiera się nie tyle w fakcie, że sone-
ty – było nie było krymskie – wreszcie pojawiły się w ich 
języku, ale w tym, że użyty został w nim alfabet łaciński. 
Przypomnijmy, że do roku 1928 krymskotatarski zapisywa-
no alfabetem arabskim, od roku 1928 do 1938 – łacińskim, 
zaś po roku 1938 już cyrylicą. Po rozpadzie związku so-
wieckiego, gdy krym znalazł się w składzie niepodległego 
państwa ukraińskiego, Tatarzy zapragnęli powrócić do al-
fabetu łacińskiego. z jednej strony była to chęć zerwania 
kilkudziesięcioletnich więzów sowietyzacji, z drugiej nato-
miast wyraźne zaakcentowanie związku z europejskością 
łacińską. W kwietniu 1992 roku kurułtaj Narodu krymsko-
tatarskiego (krtat. Qırımtatar Milliy Qurultayı) podjął de-
cyzję o przejściu na alfabet łaciński, zatwierdzoną w roku 

1997 przez radę Najwyższą krymu. Sonety krymskie sta-
ły się zatem pierwszą publikacją literacką, w której język 
krymskotatarski zapisany został alfabetem łacińskim.

Planowano, że całkowite odejście od cyrylicy nastąpi 
do 1 września 2002 roku, jednak nie udało się tego doko-
nać, zwłaszcza w rejonach z przewagą mieszkańców po-
chodzenia rosyjskiego. sytuacja pogorszyła się jeszcze 
po roku 2014, gdy rosja dokonała aneksji krymu. Mimo 
wszystko Tatarzy nie zrezygnowali ze swego zamiaru, 
bowiem zerwanie z cyrylicą nabrało dla nich jeszcze 
większego znaczenia. stało się wręcz politycznym sym-
bolem sprzeciwu wobec rosyjskiej agresji na ich ojczyznę 
i jednoznacznie wskazało, w jakim kierunku pragną po-
dążać. krymskotatarscy działacze na Ukrainie powrócili 
do tej sprawy w roku 2016, ale władze Ukrainy dopiero 
22 września 2021 roku zatwierdziły przejście języka krym-
skotatarskiego na pismo łacińskie. i tutaj wracamy do 
Sonetów krymskich.

Okazją do ponownego druku dzieła adama Mickie-
wicza – i to w czterech językach: polskim, ukraińskim, 
krymskotatarskim oraz angielskim – stała się 30. rocz-
nica niepodległości Ukrainy. raz dlatego, że podobno 
nasz wieszcz jest dla Ukraińców oraz Tatarów krymskich 
najbardziej znaną postacią polskiej kultury, dwa – so-
nety są już przetłumaczone zarówno na ukraiński, jak 
też krymskotatarski zapisany alfabetem łacińskim, trzy 
– publikacja oznacza wspólne dziedzictwo kulturowe, 
cztery – stanowi wyraźne potwierdzenie przynależności 
do cywilizacji łacińskiej. Tym razem wydania Sonetów 
krymskich podjęła się kancelaria Prezydenta rP wspól-
nie z instytutem Polskim w kijowie. Otwiera je słowo 
wstępne Prezydenta rP andrzeja dudy, zaś same utwory 
zilustrowano zdjęciami romana krawczenki, ukraińskie-
go artysty fotografika, który od roku 2014 (po rosyjskiej 
aneksji krymu, gdzie mieszkał i pracował) przebywa 
w Polsce. 

książkę zaprezentowano po raz pierwszy podczas 
szczytu międzynarodowej Platformy krymskiej w ki-
jowie, który odbył się 23 sierpnia 2021 roku. Wręczo-
no ją wówczas prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi 
zełenskiemu jako „symboliczny wyraz naszej blisko-
ści – obywateli wolnej rzeczypospolitej i obywateli 
niepodległej Ukrainy” – jak to określił sekretarz stanu 
w kancelarii Prezydenta rP, Wojciech kolarski. kolejna, 
oficjalna prezentacja nastąpiła 28 listopada 2021 roku 
w kijowskim domu krymskim, gdzie sonety przekaza-
no refatowi Czubarowowi, przewodniczącemu Medżli-
su Narodu krymskotatarskiego (krtat. Qırımtatar Milliy 
Meclisi). kilkaset egzemplarzy czterojęzycznego wydania  
Sonetów krymskich ma trafić do ukraińskich ośrodków  
kultury.

Musa Czachorowski 
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Urszula M. Benka

o sztuce bezWiednej i sMutKu  
radosnyM
kiedy czytam ten akurat zbiorek opowiadań – Tatarskie 
serca – stają mi przed oczami zagadnienia z pozoru bardzo 
dalekie od klimatu dzisiejszej codzienności Tatara w du-
żych miastach, z jakich pochodzą ich autorzy, kazaniu lub 
Wrocławiu. Myślę np. o fenomenie ostawania się „wysp 
tożsamości” w obrębie kultur wiodących, uznawanych 
przez kontrast bądź to za „wyższe”, bądź to atrakcyjniej-
sze. W przypadku rosyjskiej trudno przeczyć, że dawała 
wyjście na świat, a jej elity tuż przed rewolucją bolszewic-
ką 1917 niczym nie różniły się od elit Paryża, sztokholmu, 
londynu albo rygi. dysponowały językiem światowym 
i gładko wchodziły w obieg myśli zachodu. Tatarski, choć 
obecnie ma w Tatarstanie status języka urzędowego, nale-
żał do ignorowanej na ogół drobnicy etnicznej.

O tym zjawisku już dekady temu pisał Milan kundera 
w ogromnie ważnym eseju Mitteleuropa. Ukazał biurokra-
tyczne mechanizmy spychotechniki, jeśli wolno mi użyć 
tego potocznego wyrażenia, za pomocą których kilka kul-
tur w europie od stuleci unieważnia literaturę, czyli myśl 
uprawianą w innych językach, albo, jak stało się z Franzem 
kafką czy Josephem Conradem, zasysa jej dokonania. Ta 
aneksja, dając szansę dostrzegania jednostkowych twór-
ców i poszczególnych dzieł, pogłębiała stereotyp pośled-
niości względnie zacofania, względnie prowincjonalizmu 
dokonań, pomijanych przez to swoiste oko, jakim jest 
zabrzmienie w angielskim, francuskim, hiszpańskim, nie-
mieckim lub rosyjskim. To powoduje z kolei dewiacje sa-
mopostrzegania się każdego, kto nie mieści się na owym 
podium. Jeśli chodzi o polską, to przynajmniej we własnej 
opinii, góruje – choćby swoim bogactwem – nad każdą 
i w tym oczywiście tatarską enklawą w swoich granicach.

dotykam tego zagadnienia, ponieważ po pierwsze, Ta-
tarskie serca w dwóch trzecich są tłumaczeniem z rosyj-
skiego na polski, zatem tatarskość przeciska się niejako 
przez te sita, a zatem chcąc nie chcąc czytelnik zmaga 
się z obecnością swoich stereotypów: może wciąż dozna-
wać zaskoczenia, choćby, w polskim przypadku, takiego, 
że obecny Tatarstan to najstarszy w europie region islamu 
dobrowolnego, od roku 922 głównej tam religii, jaką zaczął 
metodycznie prześladować dopiero iwan groźny. Że Tata-
rzy nie są etnicznie jednolici. Były to, np. w opinii krym-
skiej historyk gulnary abduliewej, wchodzące w skład 
Ordy Czyngis Chana ludy turańskie, a także ugrofińskie, 
słowiańskie i kaukaskie, nazywane zbiorczo Tatarami do-
piero na przełomie XiV i XV wieku. 

Po drugie, fenomen tożsamości jest uważany za nieod-
łączny od języka; w każdym wypadku przejścia na języki 
odrębne uznawano za wynarodowienie. albo też był to 
pewnik, dopóki nie zadano pytania o mit i jego rolę. W mi-
cie odkryto właśnie język „ponad-fonetyczny”. Mit zaś 
łączy się z sakralnością i na poziomie religijnym, to jest 
otwartej praktyki mitycznego kalendarza, i na poziomie 
samej chyba sakralnej intuicji. Tu jak z językiem: można 
zmienić, przynajmniej w jakimś zakresie, oprawę zewnętrz-
ną, pozostaje jednak jakaś ufność pokładana w prostocie 

jako zasadzie codziennej egzystencji, gdzie drugorzędne 
ma znaczenie podbudowa ideologiczna. Tatarszczyzna na 
terytorium i Polski, i gdziekolwiek dalej na wschód, mia-
ła do dyspozycji sporo takich objaśnień, od rustykalnych 
uniesień Jean-Jacquesa rousseau, przez romantyczne fa-
scynacje dzikością natury i tym samym serca, po dzisiejsze 
skandynawskie dążenia do minimalizmu, do przezwycięża-
nia cywilizacyjnej pychy i konsumpcjonistycznych okale-
czeń psychiki. Od razu powiem: russowski punkt widzenia 
był – jak sądzę – zbyt miękki, ponieważ naprawdę tam, 
gdzie chodzi o mit, potrzeba twardości, hardości. 

W trudny do uchwycenia sposób historię uświęcają zda-
rzenia dramatyczne. dlatego minimalizm, też jako idea, 
wydaje się nie wystarczać – zresztą w ogóle tatarskość 
zderza się, zazębia z obłędem konsumpcjonizmu wbrew 
sobie niejako. a romantyzm krymskich przykładowo dróg 
nad przepaściami w Czufut kale, szczytów jak Czatyrdah 
(po krymskotatarsku góra Namiot), mylnie brany przez 
Mickiewicza za najwyższy na półwyspie, w nieomal modli-
tewnym uniesieniu przetwarzany w roli pomostu pomię-
dzy niebem a ziemią, pod względem psychologicznym łą-
czy w sobie cechy wyznawcy islamu oraz romantycznego 
bohatera w stylu – bajroniczna nuta pulsuje narcyzmem, 
odrzucaniem norm. Jej tatarska odpowiedniczka pulsuje 
raczej poczuciem siły, że daje się (nie jest to wcale żad-
nym formalnym postulatem) udźwignąć ciężar norm. gdy 
romantyk z domu ucieka, choćby i na przepadłe, to Tatar 
romantyczny dom buduje. Powtórzę: z siebie samego, acz 
nie tylko. Chodzi zresztą o dom, który staje się jak każda 
żywa istota, skoro jego budulcem jest budzące się ludz-
kie ja oraz nieprzewidywalność losu – ten dom znajduje 
się zresztą (to nieco tylko inna forma wyrażenia zmian, 
strumienia przemian) – bardzo daleko. aby doń dotrzeć, 
trzeba pokonać barierę czasu, barierę przestrzeni, barierę 
samego siebie. Jak w piosence przywołanej przez lenara 
szajeha w opowiadaniu Moje serce płonie, otwierającym 
Tatarskie serca.

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

O mistycznym właśnie domu opowiadają w Tatarskich 
sercach trzej prozaicy, wymieniony dopiero co lenar sza-
jeh w trzynastu niedużych utworach, Musa Czachorowski 
w siedmiu oraz ahat Muszyński. Łączy pierwszych dwóch 
prozatorski minimalizm: styl jest prosty, konstrukcja tek-
stów oczyszczona z wszelkich zabiegów ponowoczesnej 
ars poetica – jak pisałam we wstępie do wydania – przypo-
mina to raczej literaturę dla młodzieży z moich lat przed-
licealnych. To ważne, szajeh ukończył filologię tatarską 
w kazaniu, jest więc świadom wagi, jaką ma forma dzieła – 
i że to ona nadaje treść utworom, a zarazem stanowi jakby 
autorski akces do określonej estetyką ideologii.

Musa Czachorowiski natomiast wydał już kilkanaście to-
mików poetyckich, tak więc wyczuwalna jest odrębność, 
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jaką nadał właśnie prozie. Poetycko od dawna emanuje mi-
stycyzmem wprost związanym z islamem, z budzeniem się 
w tej właśnie sakralnej ekspresji, stawaniem człowiekiem 
poddanym Bogu. są to przejmujące wersy, śpiew dumnej 
pokory, jaką czuje się chwytając właściwe już struny swoje-
go ja. Jednak w prozach nie poetyzuje, nie szuka żadnego 
szablonu, sam islam on, tłumacz koranu na język polski, 
pozostawia w jakimś półcieniu, zawieszeniu. Jak zresztą 
pozostali, szajeh i Muszyński. zgoła tak, jak gdyby akcent 
kładziony na tatarskość wtapiał się w fakt, że islam nie 
pęta się, po prostu, kategorią narodu ani żadnej rasy. W is-
lamie kryterium stanowi poddanie się Bogu – i nic więcej. 
sam Bóg też istnieje niezależnie od jakichkolwiek ziem-
skich determinantów.

O tatarskości decyduje zatem nie mowa, nie wyznanie, 
ale mit. lecz co to znaczy? Wielkie, historycznie nieod-
wracalne gesty tatarskiej chanson de geste należą do prze-
szłości, ba, od upadku Chanatu krymskiego trudno nawet 
łączyć Tatarów z tym elementem ich mitu w europie, który 
nazwą nawet spoił ich z Tartarem, mitycznym piekłem? 
Czy więc to zagadkowe piekło przetrwało? W jakiej posta-
ci? Przestrzenie widome są prawdziwe tylko wtedy, kiedy 
ściśle oddają topografię psychiki, bo to nią, a nie ludzkimi 
na zdrowy rozum, prowadzą ścieżki Boga. Poeta to odkry-
wał: że tędy i właśnie tak „przedziera się przed siebie”:

[…] człowiek zmęczony
Bo musi
Krok w przód
Trochę niepewnie na boki
I znowu nieco do przodu
Potem długa chwila wahania

Takimi jednak szlakami bohaterowie idą w Tatarskich 
sercach. do starego i Nowego siemiostrowa, Tatarskie-
go azbeju czy osady derbioszkinskij u lenara szajeha. 
znakiem orientacyjnym będzie tutaj przerdzewiały żela-
zny słup. Wyludnione, przynajmniej z ludzi bezpośrednio 
ważnych – w epoce socjalizmu powszechnie mówiono, 
że w wieku produkcyjnym: zdolni do pracy, do nauki, do 
wyścigu szczurów, ale niekoniecznie, bo Tatarstan, co 
podkreśliłam we wstępie do Tatarskich serc, był swoistym 
sercem nauki rosyjskiej, progresu. Napotkani na prawdzi-
wej ścieżce, ciocie-babcie, staruszkowie, jakich nie od razu 
się kojarzy, są sterani, z dystansem, jakby po to, aby na 
chwilę odmykały się niewidzialne drzwi (a wydają niepo-
dobne sobie sygnały o różnej pogodzie; skrzypią przeraźli-
wie w słońcu, a tam gdzie pochmurność cichną) w wymiar 
meta-produkcyjny, w wymiar, gdzie ludzie zasiadają przy 
ogrodowym stole nie, aby wymieniać newsy i poglądy, ale 
żeby ze sobą być. spotkanie z kobietą to też być. samo 
bycie.

zresztą, ludzi w jakimś sensie zastąpić mogą wierzby – 
„jak stare babinki”, kwiat jakiś czy badyl, zapach – zwłasz-
cza herbaty, wzbogacony różą czy lipą. lub dźwięki: choć-
by delikatny trzask ludzkich kości wrzucanych do skrzynek 
na traktorze z cmentarza (możliwe, że to mizar – tatarskie 
miejsce pochówku), który miał być zalany sztucznym je-
ziorem. Tutaj ucho przybysza nastawia się, rezonuje każde 
poruszenie. Jednak ten pejzaż psychiki trwa na prawach 
reportażu, bez somnambulicznych stanów, innych niż wy-
znaczałaby natura samopoznawania. Bo dotarcie „aż tam” 
jest przecież docieraniem do czegoś w sobie i jednocze-
śnie do pułapów, z jakich otwiera się kolejna, a po niej jesz-

cze kolejna perspektywa. a za nią już tylko wdrapać się na 
wierzchołek ogrodzenia zagrody: „Cóż za piękno! Bosko! 
Łany zboża… konie… […] ech, jak pisał tatarski ludowy 
poeta Hamil afzal, chciałoby się zanucić piosenki pełnym 
głosem! Wspiąwszy się jeszcze wyżej śpiewać „Świat jest 
piękny! Świat jest ogromny!”, zobaczyć ten ogrom i cu-
downość choćby jednym okiem.

To, jak zgaduję, połowiczność tkwiąca niejako w samej 
istocie poznawania. Poznawanie dla mistyka jest czymś 
innym niż gromadzenie informacji. stanowi odkrywanie 
ich wzajemnych powiązań, wzajemnego generowania, bo 
w każdym innym wypadku informacje leżą jak części roze-
branego samochodu na plandece: żadnej nie brakuje, ale 
całość nie ruszy z miejsca. Mit tatarski bardziej niż rzezi 
samarkandy dotyka ruchu, co równa się, w jakiejś tylko 
mierze oczywiście, odkrywaniu dynamiki świata. Życie na 
Powołżu, nad kamą, w kazaniu, w Tatarstanie, nie musi 
być na zawsze. Tak jak na stepie mongolskim albo krym-
skim, albo czarnomorskim. ruch ludzkiego ciała, sama 
wręcz potrzeba tego ruchu, oddaje pulsacje wewnętrzne 
– a Bóg jest wszędzie. ktoś, kto czyta ten tekst, a nie jest 
muzułmaninem, dobrze, aby zdał sobie sprawę, że allah 
to nie tyle imię własne, ale ocean sakrum, nieodstępny, 
wszechobecny, o którym jeden ze wstrząsających mitów 
arabskich powiada, że w dniu Ostatecznym przyjmie sa-
mobójczy akt anioła Śmierci.

droga rozpoczyna się banalnie. Tak rozwija swoje intro-
spekcje Musa Czachorowski. W zdumiewająco naiwny (dzi-
siaj!) sposób pisarz opowiada impuls, aby zabrać synów do 
miasteczka dzieciństwa po to, aby w sobie samym odna-
leźć chłód czystej wody w źródełku i zapach koni, nawet je-
śli fizykalny świat pozbył się odbywania służby wojskowej. 
zapach, ciepłota, szorstkość, gładkość, a wreszcie świetli-
stość i cienistość w prozie tej są równie istotne jak sama 
akcja, jak perypetie bohaterów albo ich charakterystyka. 
Proza Czachorowskiego to jakieś rozwinięcie poetyckich 
błysków – co by się tyczyło kobiety, przeżyć intymnych, 
miłosnych, w poezji oddawały je genialne miniatury, jak ta 
z roku 2007, dedykowana z.:

Przyśnił mi się twój dotyk
Wstałem cały w blasku

Nie kryję, mój odbiór Tatarskich serc wyznacza właśnie 
poezja, otwarcie, ufnie przywołująca i mit, i same chyba 
w sobie amplitudy, zwykle albo wyciszane w poezji pol-
skiej współczesnej „etosowej”, albo świadomie, może ko-
niunkturalnie, transakcyjnie, wynaturzane za pomocą me-
taforyki bądź turbocywilizacyjnej, bądź wulgaryzmów, tej 
nowej ekspresji tragicznego lirycznego ja. Tatarska poezja 
odnajduje wszak swobodę bez posiłkowania się takimi za-
biegami. Niczego nie nagłaśnia, nie tłumi. Potrafi delek-
tować się letniością (przyjemną i sprawiającą jakąś ulgę), 
nie wstydzi się i nie czuje się w obowiązku. Ta właśnie aura 
trwa w prozie. W doborze kluczowych sytuacji, w doborze 
aluzji i obcowaniu z historią, z polityką.

zupełnie natomiast osobną – formalnie biorąc, najcie-
kawszą – prozę przedstawia Modi, Anna i inni ahata Mu-
szyńskiego, jedyny tekst tegoż autora tu reprezentujący. 
intensywnie halucynacyjny, także samym przeniesieniem 
w scenerię paryską, w świat Modiglianiego, a więc cyga-
nerii – Modi to właśnie Modigliani – niczym klawisz uru-
chamia skojarzenia z ogromnym exodusem geniuszy rosyj-
skiego carstwa po rewolucji. Modi mógłby być Markiem 
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Chagallem – właściwe jego imię było Mojsza Chackielewicz 
szahałau; obaj obcy na paryskim bruku, inni – a pozwa-
lam sobie zestawić Żyda z Witebska, syna sprzedawcy 
śledzi, i o rok młodszego Żyda z livorno, którego rodzice 
utrzymywali się z handlu węglem i drewnem na opał. Już 
Czachorowski, podnosząc wyraz „obca” do rangi tytułu 
tomiku, wskazał na znaczenie właśnie owej obcości jako 
kategorii, bez której Tatar nie chce się samemu sobie wy-
obrażać.

Tu, u Muszyńskiego, narrator Tatar, jako obcy, zderza się 
z obcością; anna to anna achmatowa, obca bolszewizmo-
wi walczącemu, romantycznemu, i ani o jotę mniej obca 
homo sovieticusom już po zamirowaniu. sobie więc też. 
Muszyńskiego, Modiego i annę łączy co? – geniusz. On 
też jest czymś obcym, odmiennym. i co jeszcze ich łączy – 
alkohol? – tak, ale pod warunkiem, że na chwilę odłożymy 
zdrowy rozsądek i odkryjemy w piciu „po rosyjsku” stan 
albo i ryt dionizyjski. Wbrew pozorom nie tak odległy od 
stanów szamańskich wschodnioeuropejskiej Północy, od 
tengryzmu, macierzystej tatarskiej „wiary” albo raczej to-
talnej, całocielesnej wrażliwości. i wcale nie tak odległy od 

Musa Czachorowski

architeKt, Który został MalarzeM 

Wszystko zaczęło się kilkanaście miesięcy temu, gdy 
odezwał się do mnie Filip Jurkowicz, prowadzący serię 
wydawniczą Российские горизонты (rosyjskie Horyzon-
ty) we francuskim wydawnictwie l’Harmattan. zapropo-
nował, abym napisał wstęp do zbioru opowiadań lenara 
szajeha z Tatarstanu, dzięki czemu nawiązałem kontakt 
z pisarzem z kazania. Jego książka niebawem ukazała się 
w Paryżu, zaś jej okładkę zdobił obraz tatarskiego ma-
larza, iljasa ajdarowa. Poprosiłem Filipa o adres mejlo-
wy do niego. Pragnąłem nie tylko poznać artystę oraz 
jego prace, ale też zapoznać z nim naszych czytelników. 
Wymieniliśmy z iljasem ajdarowem kilka wiadomości, na 
moją prośbę przysłał nieco informacji o sobie, a także 
zdjęcia swoich wspaniałych obrazów. 

Powiem krótko: zauroczyły mnie. zauroczyły mnie tak 
bardzo, że zapragnąłem wykorzystać je na okładki na-
szych tatarskich publikacji. artysta natychmiast się zgo-
dził. Mało tego, odpisał, że cieszy się z tego, iż polscy 
Tatarzy mogą poznać jego prace. Na razie pojawiły się 
na dwóch książkach: o polskich nazwiskach tatarskiego 
i tureckiego pochodzenia oraz zbiorze tatarskich opowia-
dań. W tym roku obrazy iljasa ajdarowa zaprezentujemy 
na okładkach „Przeglądu Tatarskiego”. dodam jeszcze, 
że nie tylko twórcze dokonania kazańskiego plastyka są 
godne uwagi, ale wyjątkowo interesująca jest jego wła-
sna oraz rodzinna historia. 

zatem do dzieła. Od początku.

islamu, pomimo oczywistej awersji muzułmańskiej do picia 
alkoholu. O ile wmyśleć się w znaczenia poematu sufic-
kiego Mehmeda Fuzuli Haszysz i wino, w którym podczas 
uczty Haszysz (miłość ziemska) wiedzie spór z Winem (bo-
ska pełnia miłość niebiańska), to Haszysz jest w zasięgu 
śmiertelników, wino natomiast oznacza dla nich tabu.

Przybliżanie się do granic, do pełni własnej rzeczywistej 
amplitudy, zawsze, we wszystkich religiach, jest obcowa-
niem z tabu. Jak taneczne lub bitewne (taniec z szabla-
mi) ruchy, które, gdyby choć musnąć niewidzialną linię, są 
karane niechybną śmiercią. lub, w baśniach wschodnich, 
amputacją pięty czy palca.

Pozwalam sobie na tak szerokie odniesienia, gdyż 
„Przegląd Tatarski” od lat chce zaciekawiać baśniami, le-
gendami, rytuałami, mistycznym asymetryzmem, jaki wio-
dąca kultura zachodu nie pamiętać kiedy utraciła. Polega 
on na doświadczaniu, że święte jest wszystko. Żona, pole, 
koń, dziecko, kartka koranu, litera alif, popiół z tatarskie-
go dworku.

Urszula M. Benka 

iljas ajdarow, tatarski artysta malarz z kazania. 
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Medresa, opera i architeKtura

Nie wgłębiając się zanadto w przeszłość, powiedzmy, że pra-
dziadkiem tatarskiego artysty był Mutygułła Tuhwatullin, 
syn mułły Tuhwatułły hazrata, imam chatib Pierwszego 
(Czerwonego) Meczetu w mieście Uralsk (obecnie Orał 
w kazachstanie), mudarris medresy Mutygija (Мутыгия, 
Мотыгия). Jego życie oraz działalność edukacyjna, którą 
prowadził wraz z żoną gizzinaz, to wspaniały materiał na 
osobną opowieść (podobnie zresztą jak w przypadku in-
nych członków rodziny). Uczniem medresy, szakirdem, był 
przyszły narodowy poeta tatarski gabdułła Tukaj. imam 
Mutygułła miał wiele dzieci, z których najbardziej znane 
to kamil Tuhwatullin, dziennikarz, wydawca, redaktor, dra-
maturg, a także śpiewak (baryton) i autor pieśni, oraz ga-
lija kajbickaja, artystka, śpiewaczka obdarzona koloratu-
rowym sopranem. Ona z kolei była żoną sitdika ajdarowa, 
aktora, a przede wszyskim operowego śpiewaka. 

ich syn to sajar ajdarow, absolwent Moskiewskiego in-
stytutu architektury (МАРХИ), wybitny architekt, profesor, 
członek korespondent rosyjskiej akademii architektury 
i Nauk Budowlanych. Jego żona, lucija, w latach szkolnych 
próbowała swych sił aktorsko i plastycznie, ale ukończyła 
Wydział Biologiczny kazańskiego Uniwersytetu Państwowe-
go, a następnie Wydział Fizyki kazańskiego Państwowego 
instytutu Pedagogicznego. i to są właśnie rodzice iljasa, 
który urodził się w kazaniu, w roku 1956. Wszystkie te po-
staci (prawdę mówiąc, można by tu wymienić więcej człon-
ków tej znanej nie tylko w Tatarstanie zasłużonej wielce 
tatarskiej rodziny) wywarły znaczny wpływ na życie tatar-
skiego malarza i pojawiają się na wielu jego obrazach. 

W rodzinie zaWsze pano-
Wała tWórcza atMosfera 

iljas wyrastał wśród tylu utalentowa-
nych osobistości, nic więc dziwnego, 
że w młodych latach realizował w roz-
licznych dziedzinach. Jak mówi, ojciec 
widział w nim architekta, który będzie 
kontynuował jego dokonania. On sam 
w latach szkolnych marzył z kolegami 
o założeniu zespołu muzycznego. grał 
na perkusji. Pasjonował się i nadal pa-
sjonuje szybkimi samochodami. Ukoń-
czył ogólnokształcącą dziesięciolatkę 
(1963–1973), ale równolegle, od roku 
1968, uczył się szkole artystycznej. 
W latach 1973–1980 studiował, podob-
nie jak ojciec, w Moskiewskim instytucie 
architektury na Wydziale Budownictwa 
Mieszkaniowego i Użyteczności Publicz-
nej. Podjął potem pracę jako architekt, 
ale męczyło go zajęcie, w którym nie 
było zbyt wiele miejsca na kreatywność, 
indywidualną twórczą wizję. Wszyst-
ko wykonywano mechanicznie, według 
ustalonych wzorców. Nie zagrzał więc 
tam długo miejsca, ponieważ uznano, 
że wywiera negatywny wpływ na zespół 
i został zwolniony „na własne życzenie”. 

Nie zmartwił się tym nadmiernie, gdyż 
teraz mógł cały swój czas poświęcić ry-
sowaniu i malowaniu. zajął się również 
ilustrowaniem książek i czasopism. Prace 

iljasa podobały się ludziom i dobrze sprzedawały. zarabiał 
znacznie więcej niż jego koledzy architekci. Takie były po-
czątki iljasa-malarza, który niebawem stał się doskonale 
znany nie tylko w kazaniu, Tatarstanie czy Federacji rosyj-
skiej, ale w wielu krajach na całym świecie. W jego obrazach, 
olejach oraz akwarelach, znalazły swoje odzwierciedlenie 
rodzinne i osobiste doświadczenia. Pojawiają się w nich 
motywy tatarskie i muzułmańskie, piękne kobiety, jeźdźcy 
oraz konie, ale przede wszystkim, co szczególnie urzekło 
piszącego te słowa, budynki. Budynki wspaniałe, onirycz-
ne i tajemnicze, pełne nostalgicznego ciepła, promieniejące 
podskórną energią, żarzące się światłością. emanuje z tych 
płócien bardzo osobiste, intymne wręcz, zaangażowanie 
twórcy, dzięki czemu przekazują jego emocje, żyją. 

WystaWa W KosMosie

iljas ajdarow nie ukrywa, że pasjonują go różnorodne tech-
niki oraz gatunki malarskie. lubi nowe wyzwania i stara 
się osiągnąć w nich mistrzostwo. To jedna z nauk otrzy-
manych od ojca, gdy w młodzieńczych latach pragnął grać 
na perkusji. „Chcesz zostać perkusistą? zostań, ale bądź 
najlepszy!”, usłyszał wówczas. Wziął sobie te słowa do ser-
ca. Jak powiedział w jednym z licznych wywiadów, kocha 
to, co robi. Nie potrzebuje do malowania jakichś specjal-
nych inspiracji, jest do tego gotowy w każdej chwili. zdarza 
się jednak, że podjęte zadanie okazuje się niezbyt ciekawe 
i chęć rysowania znika. Nie zmusza się wtedy do dalszego 
tworzenia. Bierze się raczej za rzecz nową, interesującą, 
co zazwyczaj gwarantuje godny efekt. Nie pracuje według 

spotkanie artysty z Prezydentem Tatarstanu rustamem Minnichanowem podczas jego 
indywidualnej wystawy w muzeum gabdułły Tukaja. iljas ajdarow podarował wówczas tej 

placówce osiemnaście swoich obrazów.  
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Siarhiej Miśkiewicz

MajętnoŚć tatarsKa poczernia 

Poczernia znajduje się pięć kilometrów na zachód od mia-
steczka lipniszki na iwieńszczyźnie. dziś już nic nie świed-
czy, że wieś ta była niegdyś zasiedlona przez Tatarów i sta-
nowiła ich własność.

Historia rodziny właścicieli Poczerni rozpoczyna się od 
chorążego brzeskiego Chazbieja, syna dawyda iljasiewicza 
(eljaszewicza), któremu w roku 1653 król Jan kazimierz 
nadał przywileje. Jego syn Mustafa i wnuk Chasień rów-
nież zostali chorążymi, wnuk Jan – pułkownikiem. Chasień 
posiadał majątek Niemież oraz dobra na Łukiszkach. Miał 
trzech synów: Mustafę, dawyda i Jana, którzy odziedziczy-
li Niemież. z nich Mustafa, chorąży, sprzedał swoją część 
bratu i przed ostatnim rozbiorem rzeczypospolitej nabył 
w roku 1794 majątek Poczernia obok lipniszek powiatu 
oszmiańskiego. Odtąd majątek przez ponad stulecie znaj-
dował się w rękach jego potomków. 

Mustafa miał syna Józefa, chorążego, który 13 marca 
1794 roku w imieniu ojca składał kontrakt na nabycie Po-
czerni za 2000 czerwońców holenderskich od katarzyny 
kuncewicz. W skład majątku wchodziły wsie Maślikowcy, 
Tkacze, kyźmy, górny i inne. Józef jednak doprowadził Po-

żadnego krępującego harmonogramu, dzięki czemu, jeśli 
trzeba lub po prostu chce, może spędzać czas z rodziną. 

Trudno powiedzieć, ile obrazów w sumie namalował, 
w ilu wystawach uczestniczył. Jego prace przyciągają uwa-
gę coraz liczniejszego grona miłośników sztuki, kolekcjo-
nerów oraz krytyków. Prezentuje je od blisko czterdziestu 
lat na regionalnych, krajowych i międzynarodowych wysta-
wach. Trafiają do zbiorów prywatnych, a także muzealnych 
nie tylko w Tatarstanie czy Federacji rosyjskiej, ale też 
w większości krajów europy, azji i ameryki. W roku 2002 
iljas ajdarow został pierwszym artystą w historii, którego 
obrazy znalazły się w kosmosie, na pokładzie Międzyna-
rodowej stacji kosmicznej, wielokrotnie okrążając ziemię. 
Później jeszcze kilkakrotnie wznosiły się w przestrzeń po-
zaziemską, aby napełnić się kosmiczną energią, między 
innymi 12 kwietnia 2011 roku, w 50. rocznicę lotu Jurija ga-
garina. Oprócz tego niektóre dzieła iljasa odbyły podróż 
okrętem podwodnym w morskie głębiny. 

Twórczość tatarskiego artysty doceniono nie tylko wpi-
sem do księgi rekordów guinnessa za wspomnianą ko-
smiczna wystawę. Uhonorowany został między innymi zło-
tym medalem Wszechrosyjskiego Centrum Wystawowego, 
złotym i srebrnym Orderem służby sztuce oraz Orderem 
Chwały Narodu ii stopnia (srebrna gwiazda) przyznawany-
mi przez Międzynarodową Fundację Charytatywną dobrzy 
ludzie Świata. za wkład w szerzenie muzułmańskich trady-
cji duchowych i kulturowych rada Muftich rosji odznaczy-
ła go Medalem za Jedność duchową oraz Orderem Honoru 
al-Fachr ii stopnia. 

Jest członkiem Międzynarodowej Federacji artystów 
UNesCO, związku artystów republiki Tatarstan, związku 
artystów rosji, honorowym członkiem Międzynarodowej 
akademii kultury i sztuki oraz członkiem rzeczywistym 

rosyjskiej akademii sztuk. Poszczycić się może tytułem 
Narodowego artysty republiki Tatarstan oraz Orderem 
„Przyjaźń”, nadawanym od roku 2015 przez prezydenta 
Tatarstanu. To jedynie niektóre wyróżnienia, których po-
siadaczem jest iljas ajdarow. Wymienienie wszystkich za-
jęłoby zbyt wiele miejsca. 

córKi i synoWie

artysta twierdzi, że oś, wokół której wszystko się obraca, 
stanowi dla niego rodzina. W niej zawiera się cały sens 
życia. gdy wie, że w domu wszystko jest w porządku, 
wówczas w spokoju ducha oddaje się twórczej pracy. ze 
swoich dwóch córek oraz trzech synów może być napraw-
dę dumny. aniela i anżela są absolwentkami – jakżeby 
inaczej! – Moskiewskiego instytutu architektury, czyli tej 
samej uczelni, co dziadek i tata. Pięknie rysują i udanie 
realizują się zawodowo jako architetki. synowie: emil, da-
niel i Feliks, jeszcze nastolatkowie, uczą się w artystycz-
nej szkole architektoniczno-projektowej. Biorą udział 
w konkursach i zdobywają nagrody, z czego tata jest bar-
dzo zadowolony. Przyszłość pokaże, jaką wybiorą drogę: 
architektów czy artystów. Ciekawe też, na co zdecyduje 
się siedmioletni wnuk iljasa, Mihej.

Tak to, w wielkim skrócie, przedstawia się historia tatar-
skiego artysty rodem z kazania, syna sajara i luciji, który 
porzucił architekturę dla malarstwa – chociaż niezupełnie 
do końca, bo wciąż jest obecna w jego obrazach. stanowi 
kontynuację rodzinnych dziejów, którą podjęło już udanie 
kolejne pokolenie. 

Musa Czachorowski 

czernię do bankructwa. Ojciec musiał ratować dziedzictwo. 
W roku 1804 rozpoczął proces sądowy przeciw synowi, ale 
ten wkrótce zmarł. Wnukowie Mustafy, synowie Józefa, po 
śmierci ojca składali akt odstąpienia od Poczerni na ko-
rzyść dziadka.

W roku 1811, według rewizji, w majątku pozostawało 
trzydziestu siedmiu chłopów. Właścicielami byli Mustafa 
i jego wnukowie: Mustafa, alej, Jakub, Mahomet, Fatyma, 
dawyd, Chalil i Jan. W roku 1819 dziadek sporządził testa-
ment na Poczernię, do której należało trzydziestu chłopów. 
zgodnie z nim wnuk Mustafa nie otrzymał nic, bo zruj-
nował Maślikowce. zamiast niego dziedzictwo otrzymała 
jego żona anifa oraz dzieci: Jakub, ajsza i róża. Większość 
odziedziczyli wnukowie: Jakub, Mahomet i Chalil. Wyko-
nawcą testamentu był sędzia Józef Talkowski. 

Po śmierci dziadka wnukowie i ich dzieci zostały właści-
cielami Poczerni. Wnuk Jakub, urodzony 15 lipca 1820 roku, 
otrzymał w roku 1841 świadectwo o pochodzeniu szlachec-
kim dla stanowiska oficera w wojsku rosyjskim. Prawnuk 
Józef, syn Jakuba, urodzony 12 marca 1821 roku, został 
sekretarzem kolegialnym i sędzią w Oszmianach. zmarł 
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spotkanie 
polskich Tatarów 
w 50. rocznicę 
osadnictwa 
na ziemiach 
zachodnich. 
gorzów Wlkp. 
Trzcianka,  
25–26.08. 1995 r. 

w roku 1865 i spoczął na mizarze w iwiu. Miał żonę zonię 
Jakubowską i dwóch synów, aleja i Mustafę. Ostatni, we-
dług metryki niekraszuńskiej, urodził się 21 września 1861 
roku (21.09.1860 roku według daty na nagrobku), uczył się 
na uniwersytecie imperatorskim w sankt Petersburgu, ale 
zmarł 5 sierpnia 1885 roku i pochowany został w iwiu. 

Chalil i Mahomet również pracowali w sądzie w Oszmia-
nach. W latach 1834 i 1846 wymienieni są w rewizjach Po-
czerni. Posiadali ponad 645 dziesięcin ziemi i stu sześć-
dziesięciu chłopów. Chalil zmarł 4 kwietnia 1867 roku, 
pochowano go w iwiu. W roku 1870 właściciele Poczerni 
posiadali ponad 370 dziesięcin ziemi. 

Niestety, historia Poczerni w końcu XiX wieku nie jest 
znana. Być może potomkowie iljasiewiczów sprzedali zie-
mię i przenieśli się do iwia, Holszan lub innych wsi Biało-
rusi i litwy.

siarhej Miśkiewicz 

Źródła:  
1. rgia w sP F 1343 O 21 s564,
2. Trzy nagrobki z cmentarza w iwiu,
3. T. Bairašauskaitė, Tatarskoje ziemlewładienije w Wilenskoj 

gubernii wo wtoroj połowinie XIX – naczale XX wieka. 

Aleksander Miśkiewicz

podążali za polsKą 

Tuż po wojnie Tatarzy zaczęli się szykować do drogi, po-
dobnie jak ich sąsiedzi, Polacy. Byli świadomi, że Polska 
opuściła ich strony rodzinne, ale pragnęli nadal do niej na-
leżeć. Miriema z Nowogródka, najmniejszego miasta woje-
wódzkiego w Polsce w latach międzywojennych XX wieku, 
zdążyła jeszcze przed wyjazdem pójść kilka razy na główny 
plac miasta, na lody do sukiennic, które wkrótce jego nowi 
gospodarze zburzyli. Popatrzyła ostatni raz na meczet, za-
mieniony niebawem w dom mieszkalny.

W gorzowie Wielkopolskim, gdzie zamieszkała z ro-
dzicami i wielu jej rodakami, w dzielnicy Naramowice, nie 
czuła się obco, wokół, dom przy domu, zamieszkali swoi 
nowogrodzianie. krajobraz okolicy z racji pagórkowatego 
terenu bardzo przypominał im Nowogródek, ale niedaleko 
było duże centrum gorzowa z wielkimi domami i tramwaja-
mi, którego początkowo obawiali się i do którego z czasem 
zaczął zawozić ich autobus. Najodważniejsi zaczęli prze-
nosić się do śródmieścia, ale w dzielnicy tej, nazywanej 
przez nich samych „górkami”, a przez gorzowian „górkami 

Tatarskimi”, pozostało ich wielu, aż do przełomu lat 50. 
i 60. XX wieku, kiedy zaczęli się przenosić do Białegostoku 
i innych miast.

licealista Maciej, ostatniego dnia pobytu w Wilnie, za-
miast pomagać rodzicom pakować bagaże, błąkał się po 
mieście, żegnając się z nim. Nie mógł przecież nie uklęknąć 
na ulicy Ostrobramskiej, prosząc o przebaczenie, on – Ta-
tar i muzułmanin, Matkę Boską Miłosierdzia, że opuszcza 
Wilno, ale też błagał, aby dała mu wiele lat życia w nowym 
miejscu zamieszkania. Niejeden z jego rodaków w różnych 
okresach życia zanosił błagania do Matki Boskiej Miłosier-
nej z różnych przyczyn życiowych, uważając ją za Matkę 
wszystkich wilnian.

Ów licealista powędrował też na Łukiszki do meczetu. 
Czy spotkał się tam z imamem ibrahimem smajkiewiczem, 
który również szykował się drogi? Meczet kilka lat póź-
niej zburzyły władze sowieckiej litwy, dewastując przy 
tym przylegający do niego cmentarz muzułmański. kiedy 
w roku 1973 po raz pierwszy byłem w Wilnie, moja kuzynka 
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dżemila, której rodzice nie zdołali opuścić Wilna, mówi-
ła mi, że pracuje w siedzibie instytutu Chemii litewskiej 
ssr, zbudowanej w miejscu, gdzie znajdował się meczet 
i cmentarz. Cały czas miała wyrzuty sumienia, że każdego 
dnia musi być w budynku, pod którym głęboko znajdują 
się kości jej przodków.

i oto Maciej, wraz z matką oraz siostrą, po krótkim po-
bycie w Bydgoszczy zamieszkał w sopocie, tuż obok był 
gdańsk, gdzie osiadło wielu jego rodaków z Wilna. Tam, 
razem ze wspomnianym imamem smajkiewiczem i jego 
bliskimi, tworzyli podstawy gminy muzułmańskiej, której 
tradycje przenieśli z Wilna nad Wilią.

gdzie tu można porównać szczarę i kanał Ogińskiego 
w słonimie z Motławą w gdańsku, mówił mi pan stefan. 
Wspólnie chodziliśmy po bulwarze nad Motławą, ale ciągle 
miał w pamięci słonim. Tu na Motławie stoi wiele statków, 
na kanale Ogińskiego, poza flisakami, pamiętam statek 
kościuszko, zawsze pięknie podświetlony na Święto Mo-
rza. Co się z nim stało w czasie wojny, zastanawiał się. 
dokąd popłynął?

Chociaż gdańsk był mocno zrujnowany, to jednak Tata-
rzy polubili to miasto, sami wraz z innymi mieszkańcami 
przystąpili do jego odbudowy. Pan stefan, przed wojną 
pracownik magistratu w słonimie, osiedlił się w gdańsku 
razem z żoną i teściową. zamieszkali w prawobrzeżnej czę-
ści miasta, skąd do centrum najszybciej można się było 
dostać drewnianym promem ciągniętym linami przez Mo-
tławę.

kiedyś, samotnie spacerując bulwarem, zasiadł przy 
stoliku kawiarnianym, aby posilić się lemoniadą, a z braku 
wolnych miejsc przysiadła się do niego pewna pani. Wdali 
się w rozmowę i ku zaskoczeniu obojga okazało się, że ona 
także pochodziła ze słonima. Mieli co wspominać, gdy co 
jakiś czas się spotykali. Pani, która miała na imię alicja, 
była archeologiem i pracowała w Muzeum archeologicz-
nym tuż nad Motławą.

kiedy po osiedleniu się w Trójmieście pracowałem 
w tym muzeum, pani alicja pomogła mi dzięki temu prze-
trwać ciężki okres stanu wojennego. Nieraz wspominała 
pana stefana: nigdy długo nie rozmawialiśmy, bowiem 
w domu czekała już na niego teściowa, aby rozegrać z nim 
partię szachów. Tak było u nich przed wojną i tak przyjęło 
się w gdańsku. Ona zawsze pragnie wygrać, mówił pani 
alicji na pożegnanie pan stefan.

splatając moje wspomnienia z innymi, jakże tu pominąć 
szczecinek na Pomorzu zachodnim, jakże nie wspomnieć 
pochodzącego z grodna wuja ibrahima, przed wojną miesz-
kającego wiele lat w słonimie. W szczecinku pracował w Po-
wiatowym Oddziale PzU. Osiedliło się tam kilka rodzin ze 
słonima, a dołączyli do nich ich słonimscy rodacy, powra-
cający z robót przymusowych w Niemczech. Niektórzy ko-
rzystając z tego, że znaleźli się w zachodnich strefach oku-
pacyjnych w Niemczech, nie powrócili do Polski, obawiając 
się nowej władzy. Jedni wyjechali do anglii, inni do sta-
nów zjednoczonych oraz australii. Tatarzy osiadli w anglii 
z miejsca przyłączyli się do działalności emigracji polskiej.

spędzając często wakacje u wujostwa szczęsnowiczów 
w szczecinku, pamiętam długie spacery w parku nad jezio-
rem Trzesiecko. Mój tata, także ibrahim, długo dysputował 
z wujem o polityce, niepokojąc się, co czeka ich w najbliż-
szej przyszłości. Widok chodzących po mieście sowieckich 
żołnierzy z pobliskiego Bornego sulinowa, nasuwał moje-
mu tacie i wujowi obawę, że jesteśmy tutaj być może tylko 
tymczasowo. Tata, który młodszy okres życia spędził na 

krymie, zapamiętał obóz karny w sowieckim Uzbekistanie, 
choć należał do Tatarów polskich. 

W szczecinku Tatarzy czuli się dobrze. assanowiczo-
wie posiadali np. jakiś czas warsztat garbarski. Osiedliła 
się tam liczna rodzina Półtorzyckich, obok rodziców było 
pięciu synów. Pamiętam ich dom i ogród pełen owoców. 
senior rodu, Mustafa, był jednym z nielicznych żyjących 
ułanów Tatarskiego Pułku Ułanów im. płk. Mustafy ach-
matowicza z wojny z bolszewikami lat 1919–1920. Jeden 
z jego synów uprawiał kolarstwo, ale najbardziej znanym 
był emir, piłkarz miejscowej drużyny piłkarskiej darzbór. 
Jako jej napastnik zaliczył wiele goli, dzięki czemu jego 
drużyna cały czas zajmowała wysoką pozycję w iii lidze.

O sprawy duchowe Tatarów szczecineckich dbał sulej-
man Milkmanowicz, były pracownik Poczty Polskiej w sło-
nimie, znający dobrze obrzędowość religijną Tatarów. Po 
jego wyjeździe z rodziną do Białegostoku pozostali bez 
posługi religijnej, której tylko z okazji ślubów czy pogrze-
bów udzielał im imam Bekir radkiewicz z gorzowa Wlkp. 
i imam aleksander Chalecki z Białegostoku.

do Warszawy wrócili ocalali z wojny członkowie daw-
nej przedwojennej kolonii Tatarów z Powołża. do nich 
dołączyli Tatarzy polscy. W roku 1946 wspólnie powołali 
Centralną gminę Wyznaniową, której przewodniczył Jakub 
romanowicz, a imamem był zaryf eksanow. Już w roku na-
stępnym odbył się w Warszawie (według innych przekazów 
w Jabłonnie) i Wszechpolski kongres Muzułmański. dzię-
ki niemu wznowiona została działalność przedwojennego 
Muzułmańskiego związku religijnego w rzeczypospolitej 
Polskiej. Nie dokonano wyboru muftiego ze względu na 
pobyt przedwojennego muftiego Jakuba szynkiewicza za 
granicą. Na czele Najwyższego kolegium Mzr stanęła oso-
ba świecka, emir Tuhan Baranowski.

Tatarzy podążali za Polską. ich szlak osadniczy, wyty-
czony przez Państwowy Urząd repatriacyjny dla tzw. re-
patriantów ze wschodu, prowadził przez ełk, Bartoszyce 
i Olsztyn, dalej do elbląga, gdańska, słupska, szczecinka, 
stargardu i szczecina. swoje skupiska Tatarzy zakładali 
również w gorzowie Wlkp., Trzciance, Witnicy, słubicach, 
krośnie Odrzańskim, Wrocławiu, Oleśnicy, Wałbrzychu i Je-
leniej górze. Uzależnione to było głównie od trasy trans-
portów PUr-u, podążających na ziemie północne i zachod-
nie Polski, noszące wówczas nazwę ziem Odzyskanych.

Czytając mój artykuł wspomnieniowy, będą zapewne 
mieli do mnie żal Tatarzy osiadli po wojnie na dolnym Ślą-
sku, gdzie duże ich skupisko istniało we Wrocławiu. Pomi-
nąłem też szczecin, bowiem o tamtejszych mieszkańcach 
z rodowodem tatarskim pisałem w innym miejscu. Niech 
ten mój tekst stanie się przyczynkiem do najnowszej hi-
storii Tatarów polskich, szczególnie okresu osadniczego, 
w nowym nieznanym im wówczas miejscu. Postąpili tak, 
aby być razem z Polską.

aleksander Miśkiewicz 

lektura proponowana do powyższego artykułu:
selim Chazbijewicz, Historia Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdań-
sku po 1945 r., „rocznik Tatarów Polskich” seria 2 t. ii, 2015-1436/37,  
s. 91–104.
aleksander Miśkiewicz, Tatarzy polscy w latach 1945–1985, „studia Podla-
skie” t. iii. Białystok 1991, s. 99–137.
aleksander Miśkiewicz, Janusz kamocki, Tatarzy słowiańszczyzną obłaska-
wieni, kraków 2004, s. 89–182.
aleksander Miśkiewicz, Tatarzy na Ziemiach Zachodniej Polski w latach 
1945–2005, gorzów Wielkopolski 2009.
Mirosława korycka, Wspomnienia o wrocławskich Tatarach, „Przegląd Ta-
tarski” nr 4, 1443/2021, s. 24–27. 
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Rafał Berger

Mogiły pod znaKieM półKsiężyca 

7 listopada 2021 roku w siedzibie organizacji Bydgoscy 
Patrioci odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta po-
święcone pułkownikowi Hassanowi konopackiemu. Po-
mimo wieczornej pory i niedzieli, co sprzyja raczej chęci 
relaksowania się w zaciszu domowym niż wyjściu z domu, 
wszystkie miejsca przygotowane dla słuchaczy były zaję-
te. Piszący te słowa miał przyjemność być prelegentem 
na tym spotkaniu.

Hassan konopacki urodził się 25 lutego 1879 roku 
w Mińsku, w tatarskiej i muzułmańskiej rodzinie szla-
checkiej. W roku 1897 ukończył konstantynowską szko-
łę artyleryjską w Petersburgu (przedtem pobierał naukę 
w korpusie kadetów w Połocku). Jako oficer brał udział 
w wojnie japońsko-rosyjskiej, a następnie w i wojnie świa-
towej. doszedł do stopnia pułkownika. za udział w obu 
wojnach został odznaczony licznymi orderami: dwukrot-
nie św. stanisława i św. anny, a także św. Włodzimierza.

W wyniku odniesionych ran, w roku 1917 roku przeszedł 
w stan spoczynku i bardzo szybko zaangażował się w dzia-
łalność w białoruskim ruchu narodowym. gdy wyodrębnił 
się w nim odłam polonofilski, pułkownik konopacki opo-
wiedział się za taką właśnie drogą Białorusi do niepod-
ległości: przy rzeczpospolitej. W październiku 1919 roku 
na podstawie dekretu Józefa Piłsudskiego został dowódcą 
wojsk białoruskich tworzonych na terenie Polski. Funkcję 
tę pełnił do kwietnia 1920 roku. W roku 1921, po podpisa-
niu pokoju w rydze, przebywał w Wilnie. Nie zaprzestał 
działalności w białoruskim ruchu narodowym. 

W roku 1910 roku wziął ślub z Heleną iljasewicz, trzy 
lata później, w roku 1913, przyszła na świat ich córka – 
Tamara, zaś w roku 1926 urodził się syn Maciej. 

Można oczywiście szerzej rozpisywać się o działalności 
społecznej i narodowej pułkownika na rzecz wolnej Bia-
łorusi, a także wspominać burzliwe dzieje konopackich 
w okupowanym Wilnie podczas ii wojny światowej, musi-
my jednak dotrzeć do Bydgoszczy. Otóż w roku 1946 ko-
nopaccy w ramach tzw. repatriacji znaleźli się w mieście 
nad Brdą, gdzie pułkownika dopadła szara rzeczywistość, 
skupiająca się na życiu z dnia na dzień i walce z pogarsza-
jącym się zdrowiem. Hassan konopacki zmarł w Bydgosz-
czy w roku 1953 i tam też został pochowany.

dzięki naukowcom, takim jak prof. dr hab. Helena gło-
gowska i prof. dr hab. Oleg Łatyszonek, postać pułkowni-
ka nie została zapomniana, szczególnie wśród mniejszo-
ści białoruskiej w Polsce. Jednak dla bydgoszczan była 
zupełnie nieznana. zaczęło się to zmieniać od roku 2000, 
kiedy w prasie bydgoskiej ukazał się pierwszy z licznych 
później artykułów o Hassanie konopackim. W roku 2006 
na ścianie kamienicy, w której po wojnie mieszkali kono-
paccy, z inicjatywy stowarzyszenia Jedności Muzułmań-
skiej (sJM) zawisła tablica pamiątkowa poświęcona puł-
kownikowi, a w roku 2011 nakładem sJM ukazała się jego 
biografia, w której szczególny akcent położono na byd-
goskie wspomnienia syna Hassana, Macieja. roztoczono 
także opiekę nad mogiłą pułkownika, oczyszczono płytę 
nagrobną i odnowiono napis. Jednak czas robił swoje i la-
stryko zaczęło ulegać degradacji. 

Wieloma historycznymi mogiłami na cmentarzu, gdzie 
pochowany został pułkownik konopacki, opiekę roztacza 
organizacja pod nazwą Bydgoscy Patrioci. szczególnie 
zajmuje się i dba o pamięć osób pochowanych w kwa-
terach żołnierzy wyklętych. Przedstawiciele tej grupy 
skontaktowali się z autorem tego tekstu w roku 2018, 
oznajmiając, że oczyścili płytę nagrobną pułkownika 
konopackiego. Ponieważ była już mocno nadwyrężona 
przez czas, zaistniała potrzeba jej wymiany. Tu inicjatywą 
wykazali się właśnie Bydgoscy Patrioci, szczególnie, że 
czas ku temu był już najwyższy (na płycie pojawiło się 
pęknięcie). W drugiej połowie roku 2020, pomimo pande-
mii, spotkaliśmy się na cmentarzu, omawiając szczegóły 
(chodziło o to, aby zachować historyczną formę napisu, 
nieodbiegającą znacząco od pierwotnej, wybranej przez 
rodzinę pułkownika), a przy okazji przedstawiciele Patrio-
tów opowiedzieli i pokazali, jak dbają o pamięć historycz-
ną w swoim mieście. 

Na ich stronie internetowej możemy przeczytać: „Na-
szą misją jest edukacja i krzewienie wiedzy nie tylko 
wśród mieszkańców naszego miasta, chcemy docierać do 
jak najszerszego grona ludzi. Czynnie uczestniczymy i or-
ganizujemy uroczystości rocznicowe ważnych dla Polski 
wydarzeń historycznych.

dbamy o miejsce doczesnego spoczynku polskich Bo-
haterów. Wraz z iPN, jako wolontariusze, bierzemy czynny 
udział w akcjach poszukiwawczych mordowanych i skrycie 
zakopywanych ofiar komunistycznego reżimu na bydgo-
skiej łączce. staramy się być dobrym ambasadorem Byd-
goszczy na różnego rodzaju imprezach i uroczystościach”.

latem 2021 roku przedstawili projekt płyty, który skon-
sultowano przede wszystkim z zdzisławem Bahdanowi-

Nowa płyta nagrobna na mogile Hassana konopackiego.
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czem, wnukiem pułkownika, i jeszcze 
przed 1 listopada 2021 roku została wy-
mieniona.

grób Hassana konopackiego, które-
go postać i miejsce pochówku wpisa-
ły się w bydgoską pamięć, nie jest już 
w Bydgoszczy jedyną tatarską mogiłą 
ozdobioną znakiem półksiężyca. 23 
kwietnia 2009 roku zmarła ewa romejko 
z domu Miśkiewicz, mieszkająca tu od 
roku 1949. Urodzona 17 września 1915 
roku w Uzdzie na kresach Wschodnich, 
w roku 1945 przybyła na Pomorze. Po 
kilku latach przeniosła się do Bydgosz-
czy, gdzie przez długie lata pracowała 
jako korektorka w „gazecie Pomorskiej”.

Jej najbliżsi mieli świadomość jej po-
chodzenia. W rodzinie religia nie była 
wszechobecna, mąż ewy, Mikołaj, był 
wyznania prawosławnego (urodził się 
w roku 1912 w słonimie, zmarł w Byd-
goszczy w roku 1962), a jednak na krótko przed śmiercią 
ewa romejko wyraziła życzenie, aby na pogrzebie była 
modlitwa muzułmańska, co też się stało.

Po pogrzebie, córka ewy romejko – znana bydgoska 
dziennikarka krystyna Bacciarelli – (zmarła w roku 2017) 
zaprosiła Macieja konopackiego i autora tych słów do ka-
wiarni na długą rozmowę. Przy dobrej kawie wspominali 
panią ewę i jej osiedlenie się w Bydgoszczy. Wówczas do-
wiedziałem się, że w swoim czasie bydgoska Tatarka była 
najprawdopodobniej ostatnim żyjącym pracownikiem wi-
leńskiego Muftiatu. zajmowała się tym, co również robiła 
po wojnie, czyli redagowaniem i korektą wszelakich pism 
tworzonych w siedzibie muftiego Jakuba szynkiewicza. 
autor żałował wówczas i żałuje do dziś, że nie poznał jej 

ekumeniczny grób małżeństwa romejków.

wcześniej, może wówczas namówiłby ją na wspomnienia 
o współpracy z muftim. Pozostaje jedynie cieszyć się, 
że krystyna Bacciarelli, jako redaktor naczelny ważnego 
dla bydgoszczan pisma „kalendarz Bydgoski” (regional-
ne czasopismo popularnonaukowe, wydawane w formie 
książkowej od roku 1968 przez Towarzystwo Miłośników 
Miasta Bydgoszczy), opublikowała w nim kilka jego arty-
kułów poświęconych również rodzinie konopackich. 

W kilka miesięcy po pogrzebie krystyna nakazała wy-
mienić płytę nagrobną ewy i Mikołaja romejków, gdzie 
przy napisie upamiętniającym jej mamę znalazł się pół-
księżyc, a przy ojcu prawosławny krzyż.

rafał Berger 

Timur Rahmatullin

siedeM faKtóW  
o KazańsKiej chanszy 

Najbardziej znaną tatarską władczynią, zwaną nawet 
carycą, jest niewątpliwie siujumbike. Narosła wokół niej 
cała masa legend i mitów, aż stała się prawdziwym sym-
bolem tatarskiego narodu. Na jej cześć nazwano kobiece 
pismo, aleję w Czełnach, sieć publicznych zakładów ga-
stronomicznych halal i najsłynniejszą wieżę kazańskiego 
kremla, z którą władczyni nie miała nic wspólnego. Jej los 
był wyrazisty i tragiczny. Milliard.Tatar zebrał siedem fak-
tów na temat legendarnej chanszy [żona chana, chano-
wa], którymi dzieli się z naszymi Czytelnikami. 

1. zagadKa urodzin i tajeMnica 
iMienia
sekrety związane z siujumbike rozpoczynają się już od ko-
łyski. Przede wszystkim niejasna jest sama data jej naro-
dzin. Źródła ostrożnie podają „około 1521 roku”, co ozna-

cza, że urodziła się mniej więcej 500 lat temu. Nieznana 
jest również data jej śmierci. zgodnie z oczekiwaniami ma 
w swoich żyłach błękitną krew: była bowiem córką nogaj-
skiego mirzy Jusufa bin Musy i praprawnuczką tumennika 
edygeja, założyciela dynastii Nogajskiej Ordy (Mangyt 
Jurt). Ojciec przyszłej władczyni wyróżniał się pobożno-
ścią: dziewczyna od małego chłonęła miłość do allaha, 
proroka Muhammada oraz pragnienie sprawiedliwości. 

Nazywano ją siujun, co przetłumaczyć można jako 
„kochana”, zaś słowo „bike” oznaczało „panią”. Tę drugą 
część imienia nadano jej później, gdy mieszkała w kazaniu, 
W literaturze można spotkać wiele jego form: i siujun-bike, 
i sujunbike, a w tatarskiej prasie – söembikä. Nawiasem 
mówiąc, Tatarzy i inne narody turkijskie do dzisiaj nazy-
wają dziewczynki imionami z podobnym zakończeniem: 
gulbika, Chanbika, Nurbika, ajbika.
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2. trzyKrotny ożeneK 
Nogajska piękność trzykrotnie wychodziła za mąż. Jak 
w owych czasach było w zwyczaju, zwłaszcza wśród do-
stojnych osób, panny młodej nikt specjalnie o zdanie nie 
pytał. krótko mówiąc, były to małżeństwa dynastyczne. 
Pierwszym mężem siujumbike został kazański chan dżan 
ali, wychodźca z kasimowa. Miała wówczas 12–13 lat. 
dwa lata później, w roku 1535, chan zginął. W roku 1546 
wdowę ponownie wydano za mąż, tym razem za chana 
safa gireja, przedstawiciela krymskiej dynastii. Uważa 
się, że właśnie on był jej ukochanym mężem, ona zaś jego 
piątą żoną. Niestety, małżeńskie szczęście nie trwało 
długo: w roku 1549 safa girej zmarł i siujumbike została 
regentką przy niepełnoletnim synu. Fak-
tycznie zaś była władczynią Chanatu 
kazańskiego. Trzeci raz wyszła za 
mąż już po upadku kazania. Oblu-
bieńcem okazał się kasimowski 
chan szach ali (rodzony brat 
dżan alego).

3. nie Miała róW-
nej sobie pięKno-
Ści ani W MosKWie, 
ani W Kazaniu
autor kazańskiego latopisu 
podaje, że chansza „urodzi-
wa była na licu i rozumna” 
i nie miała równej sobie 
pięknością ani w kazaniu, 
ani w Moskwie. Była poza 
tym zgrabna. Niewykluczo-
ne, że dzięki nogajskiemu 
pochodzeniu odznaczała 
się smaglejszą skórą oraz 
azjatyckim wykrojem oczu.

4. trosKliWa  
Władczyni
Talent opiekuńczej władczy-
ni, „skutecznego menedżera”, 
ujawniła siujumbike po śmierci 
swego męża safa gireja. Miała 
wtedy około trzydziestu lat. do tej pory jej losami rządził 
ojciec, bracia lub mężowie zgodnie z ich politycznymi za-
daniami. Teraz chansza stała się niezależna. allah dał jej 
trzy lata panowania, podczas których starała się zagłębić 
w problemy zwykłych ludzi. Należy zauważyć, że cecho-
wało ją poczucie sprawiedliwości, m.in. w okresie swych 
rządów nad chanatem zmniejszyła obciążenia podatkowe 
chłopów. Jednocześnie, jak mówią historycy, jej władza 
w latach 1549–1551 w znacznej mierze opierała się na sza-
blach koczowników.

5. staWKa na KryMsKą partię
W tym samym czasie wokół kazańskiego tronu knuto roz-
maite intrygi, a wśród miejscowej szlachty toczyła się wal-
ka między zwolennikami sojuszu z Moskwą a zwolennika-
mi zbliżenia z krymem. siujumbike przystąpiła do partii 
krymskiej, zajmując wrogie stanowisko wobec Moskwy. 

Według kazańskiego latopisu młoda wdowa utrzymy-
wała kontakty z krymskim wychodźcą kuczak ogłanem. 

Wspólnie prowadzili politykę lawirowania ze wskazaniem 
na krymską stronę. Jednak kuczak, nie dowierzając ka-
zańczykom, niebawem zbiegł z miasta, ale natknął się 
na moskiewskie posterunki i został schwytany. Później 
stracono go w Moskwie. los siujumbike okazał się prze-
sądzony. 

kazańska elita wysłała siujumbike z Utamyszem, synem 
jej i safa gireja, do swijażska w Carstwie Moskiewskim. 11 
sierpnia 1551 roku przy ujściu kazanki do Wołgi kniaź Piotr 
sieriebrianyj spotkał pojmaną królową, a 5 września 1551 
roku wszyscy przybyli do Moskwy. kazański okres życia 
siujumbike zakończył się moskiewską niewolą. Wkrótce 
wydana została za mąż za szach alego, sojusznika Mo-

skwy. Małżonkowie szczerze się nie kochali. 
Według jednej wersji w ostatnich latach 
mieszkała w kasimowie, według innej – 
w pobliżu wsi Wilja w obwodzie niżnogo-

rodskim. data jej śmierci wciąż pozo-
staje tajemnicą. Prawdopodobnie 
zmarła nie wcześniej niż w roku  
1554. W kasimowie, w mauzoleum 
szach alego, znaleziono niezna- 
ny nagrobek: być może pod nim 

spoczywa kazańska władczyni.

6. potoMstWo
Wiadomo tylko o jednym jej 
synu – carewiczu Utamysz 
gireju. Właśnie jego uczynił 
swym następcą ojciec, safa 
girej. kiedy chłopiec miał 
dwa lata, został osadzony 
na tronie, lecz ze względu na 
jego niepełnoletność, siujum-
bike sprawowała obowiązki re-
gentki. 

Po kolejnym buncie szlach-
ty kazańskiej i wydaniu siu-
jumbike oraz Utamysza Mo-
skwie, matka i syn zostali 
rozdzieleni. siujumbike, jak 
wspomniano powyżej, wyda-
no za szach alego i wysłano 
do kasimowa. Młody Uta-

mysz girej pozostał jako wy-
chowanek na carskim dworze. Chłopiec został ochrzczony 
w klasztorze Czudow pod imieniem aleksander. W roku 
1563 w składzie carskiego pułku uczestniczył w wyprawie 
na Połock, należący wówczas do Wielkiego księstwa li-
tewskiego. zmarł w roku 1566, mając zaledwie dwadzieścia 
lat. Pochowano go z honorami w soborze archangielskim 
moskiewskiego kremla.

7. legendy, bajKi, opoWieŚci
istnieje wiele legend o siujumbike. Najczęściej powtarza-
na jest taka, że iwan groźny, usłyszawszy jakoby o wy-
jątkowym pięknie chanszy, wysłał swoich swatów do 
kazania. dumna piękność odmówiła jednak rosyjskiemu 
carowi. Wtedy iwan iV postanowił użyć siły. Udał się do 
kazania z ogromną armią i rozpoczął oblężenie miasta. 
siujumbike, aby ratować mieszkańców, zgodziła się na 
małżeństwo pod warunkiem, że rosyjski car w ciągu sied-
miu dni wybuduje w kazaniu wysoką wieżę. Żądanie zo-
stało zaakceptowane i rozpoczęto budowę. Pod koniec 

siujumbike z synem Utamyszem girejem. Fot. ru.wikipedia.org  
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siódmego dnia wieża była gotowa. Wtedy siujumbike 
wspięła się na najwyższe piętro i rzuciła w dół. zginęła, 
nie chcąc dostać się w ręce znienawidzonego cara. Na pa-
miątkę swojej chwalebnej córki Tatarzy nazwali wieżę jej 
imieniem. 

Według innej legendy, wieżę zbudowała chansza na 
znak pamięci o swym mężu safa gireju. Jego ciało spoczę-
ło nieopodal w mauzoleum z białego kamienia. Oczywiście 
wszystko to są po prostu piękne opowieści. Wieża bowiem 
została postawiona co najmniej sto lat po panowaniu siu-
jumbike, która w dodatku była o 15 lat starsza od iwana. 
ale czy mogłoby to powstrzymać przewodników przed 
opowiadaniem turystom wzruszających historii? 

Na podstawie jeszcze innej opowieści w Moskwie nakrę-
cono nawet film przygodowy pt. Skarby O.K. [Ok – oziero 
– jezioro kaban, a właściwie system jezior w obrębie kaza-
nia], o tym jakby podczas oblężenia kazania piękna chan-
sza ukryła niezliczone bogactwo na dnie jeziora kaban...

O wybitnej władczyni wciąż opowiadane są legendy. dla 
kazania, dla Tatarów stała się symbolem walki o niepod-
ległość, pragnienia wolności, a jednocześnie wrażliwego 
stosunku do oczekiwań zwykłych ludzi. 

Timur rahmatullin 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 

Тимур Рахматуллин, Сююмбике: топ-7 фактов  
о казанской царице, https://milliard.tatar/news/syuyum-
bike-top-7-faktov-o-kazanskoi-carice-355 (18.06.2021 r.). 

Tatarski ubiór kobiecy, który 
kształtował się przez kilka stu-
leci, bez wątpienia podporząd-
kowany był zasadom islamu – 
twierdzi kazańska etnograf Dina 
Gatina-Szafikowa. W swoim tek-
ście, napisanym dla Miliard.Ta-
tar, badaczka zauważa, że normy 
religijne i status społeczny znaj-
dowały odzwierciedlenie w stro-
jach Tatarów. Od czasu do czasu 
w przestrzeni informacyjnej toczą 
się dyskusje o tym, czy np. przed 
rewolucją sowiecką 1917 roku Ta-
tarki nosiły hidżab1. zdaniem ga-
tiny-szafikowej tak, nosiły, zaś 
wszczynane tego typu spory mają 
jedynie charakter spekulacyjny. 
W tym celu trzeba choć trochę 
„poznać zaplecze” i orientować 
się w terminologii. 

zrozuMienie pojęć
kim jesteś, czym jesteś na tym świecie, jak postrzega 
cię otoczenie, czy twoje ubrania mówią o tobie i czy 
ukrywają twoje myśli przed innymi ludźmi? Może po-
winnaś przeprosić za swój wybór, a może to tylko nowy 
trend w modzie? Nie sposób zliczyć, ile toczy się dzisiaj 
rozmów na temat okrywania się – ukrywania – kobiety 
przed otaczającym ją światem. 

W tej dziedzinie każdy uważa się za eksperta. dzięki 
temu, że coraz więcej źródeł wizualnych osadza się w no-
wej ludzkiej przestrzeni życiowej – internecie – gdzie 
zacierają się ramy społeczne i skąd czerpiemy dla siebie 
coraz więcej nowej wiedzy, powstaje iluzoryczne poczu-
cie, że nasza historia jest już na powierzchni, a ukryte 
niuanse i różnice zacierają się w żarnach historii. dla 

1 z arabskiego „zasłona, okrycie”. Chusta zasłaniająca włosy, szyję 
i szyję muzułmanki (wszystkie przypisy pochodzą od tłumacza).

przypodobania się interlokutorom w niektórych opiniach 
coś bywa pomijane, a coś na odwrót wysuwane na pierw-
szy plan. zazwyczaj zapomina się przy tym, że jedno-
stronne spojrzenie wcale nie ujawnia całego bogactwa, 
które kryje się w  minionych stuleciach. 

Mówiąc o tradycyjnym stroju tatarskiej kobiety, nie 
mogliśmy pominąć także tego problemu, skoro nawet 
badacze mają tak odmienne opinie, że jedni kategorycz-
nie zaprzeczają zakrywaniu ciała przez Tatarki w trady-
cyjnej odzieży ludowej, inni zaś uważają to za powsze-
dnią normę. dlatego na początku konieczne jest zorien-
towanie się w definicjach. 

Przejdźmy do słownika rozy andriejewej2, która de-
finiuje hidżab jako nazwę każdego rodzaju damskiej 

2 Chodzi o Этимологический словарь для школьников (Etymologicz-
ny słownik dla uczniów) z r. 2005.

kobiety w zamożnej tatarskiej rodzinie. Początki XX w. Fot. Narodowe Muzeum republiki Tatarstan.
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odzieży wyjściowej, która ukrywa twarz i sylwetkę (na 
przykład parandża3, czador4). Należy więc zrozumieć, 
że hidżab to przede wszystkim zasada ukrywania ałry5 
(zabronionych części ciała), a dopiero potem konkretna 
forma ubioru. Ponadto, ujawniając wizerunek Tatarki, jej 
zestawu odzieży właśnie w okresie etnograficznym, kie-
dy urbanizacja miasta nie wy-
mazała jeszcze niuansów tra-
dycyjnego stroju, należy wziąć 
pod uwagę przynależność wy-
znaniową, status, właściwości 
płci i wieku oraz pozycję spo-
łeczną. 

Na przykład na przełomie 
XViii i XiX wieku, w swojej po-
dróży do kazania w roku 1800, 
Maksim Niewzorow6 tak opisał 
życie tatarskiej kobiety: „Żyje 
w pokoju, który sobie wyzna-
czyła […] nie pokazując się 
żadnemu mężczyźnie, poza 
mężem i tym, którym on po-
zwoli. Jeśli Tatarka przypad-
kowo spotka na podwórku nie-
znajomego, to albo się odwra-
ca, albo zakrywa twarz swoimi 
rękami”.

karl Fuchs7 uważał, że ta-
tarskiej kobiecie na wsi było 
łatwiej: „Moim zdaniem wiej-
skie Tatarki są o wiele szczę-
śliwsze niż miejskie. Cieszą się 
wolnością i spędzają czas jak 
nasi rosyjscy wieśniacy; wyko-
nując wszystkie prace domowe 
i prace polowe; latem nieprze-
rwanie w lesie, na polu; zimą 
przy przędzeniu, wiosną przy 
tkaniu; nie ma wolnej nawet 
minuty na nudę. Chodzą bez 
zakrycia [...]”.

Pod koniec XiX wieku stie-
pan Monastyrskij w swojej 
książce Иллюстрированный спутник по Волге (Ilu-
strowany towarzysz po Wołdze, 1884) zauważył, że jeśli 
podczas spaceru Tatarka dokładnie zakrywa twarz i klat-
kę piersiową, wtedy nie powinieneś być nawet ciekawy 
– jest to albo staruszka, albo bardzo brzydka kobieta. 
a jeśli przypadek lub celowy zamiar rozchylą zasłony 
skromności, wtedy wywołują zazdrosne i dzikie spojrze-
nie idącego za nią Tatara. 

3 z perskiego farandżi: początkowo był to rodzaj wierzchniego okrycia 
z długimi rękawami, noszony zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. 
Potem: szeroki, długi chałat z zakrywającą twarz siatką z włosia no-
szony przez muzułmanki w krajach azji Środkowej.

4 Także czadra, z perskiego „namiot”, rodzaj chałatu bez rękawów, za-
krywającego kobietę od głowy do stóp.

5 Części ciała, które musi być obowiązkowo zakryte. U muzułmanki 
ałrą jest całe ciało poza twarzą i dłońmi.

6 Publicysta i wydawca (1762–1827), autor m.in. Путешествия в 
Казань, Вятку и Оренбург в 1800 году (Podróże do kazania, Wiatki 
i Orenburga w 1800 roku).

7 Botanik, etnograf i historyk (1776–1846), autor książki Казанские 
татары, в статистическом и этнографическом отношениях 
(Tatarzy kazańscy w ujęciu demograficznym i etnograficznym), wyda-
nej w 1844 r.

status tatara 
– Wedle stroju MałżonKi

W roku 1910 Piotr znamienskij8 opublikował swoje bada-
nia z opisem stroju tatarskich kobiet – na koszuli Tatarki 
noszą ziljan9 lub częściej chałat z długimi rękawami, na-

kładając go na głowę i używa-
jąc do zakrywania twarzy za-
miast czadoru. autor wystar-
czająco jasno wyjaśnił różne 
warianty ukrywania kobiecego 
ciała: im bogatszy Tatar, tym 
bardziej zakrywa swoją żonę. 

W codziennym życiu ubo-
gich, pracujących ludzi, zarów-
no miejskich, jak i wiejskich, 
takie ukrywanie kobiety było 
oczywiście niemożliwe. ale 
nawet biedna kobieta o tej po-
zycji, spotykając mężczyznę, 
musi zakryć twarz, a przynaj-
mniej odwrócić się od niego 
podczas rozmowy. 

aleksiej suchariew10, nawią-
zując do tego, napisał: „kobie-
ty ukrywają się w domu tylko 
u bogatych, starają się być 
przykładem dla innych”. ka-
jum Nasyri11 również zauważył 
i nie pominął momentu wyka-
zania wysokiej pozycji poprzez 
ubiór, tradycje oraz zaintere-
sowanie modą europejską i ro-
syjską w opisywanym okresie: 
„Niektóre kobiety noszą pod 
sukienką krynolinę. Jednak ta 
rzecz muzułmanom nie pasuje 
i wielu jej nie lubi. gdyby na-
rzucały na głowę szal, wtedy 
byłaby inna sprawa, w prze-
ciwnym razie chodzą w czapa-
nie12 [...] Narzucają czapan na 
głowy – piętnaście rubli ”. au-

tor podał przykładowy koszt poszczególnych elementów 
stroju. innymi słowy, żona odzwierciedlała status męża: 
im wyższą zajmował pozycję na drabinie społecznej, tym 
bardziej kobiety były zakryte. 

daMsKa etyKieta 
Warto zauważyć, jak na początku XX wieku w czasopi-
śmie „Әд-дин вә Әл-Әдәб” („religia i Moralność”) z roku 
1908 opublikowane zostały osobliwe zasady damskiej ety-
kiety w społeczeństwie tatarskim, a także kształtowania 

8 Historyk (1836–1917), profesor kazańskiej akademii Teologicznej, au-
tor m.in. książki Казанские татары (Tatarzy kazańscy).

9 Także jeljan: „z płótna (z lnu)”, męskie (proste w plecach) lub ko-
biece (górą dopasowane, od pasa rozkloszowane) długie wierzchnie 
okrycie z rękawami. Wykonywane z bawełny, ale też m.in. aksamitu, 
satyny, jedwabiu.

10 antropolog (1861–?), autor m.in. książki Казанские татары (уезд 
Казанский) [Tatarzy kazańscy (powiat kazański)] z r. 1904.

11 Tatarski etnograf, pisarz i pedagog (1825–1902). 
12 rodzaj szerokiego chałatu o prostym kroju z prostymi rękawami, bez 

guzików, jedynie z z dwoma tasiemkami do wiązania w okolicy pier-
si. Noszony przez mężczyzn i kobiety, może być ocieplany watą lub 
wielbłądzią sierścią. 

W satyrycznym czasopiśmie „Jałt-Jołt”, które ukazywało się  
w kazaniu w latach 1910–1918, żartowano nieco z prób pogodzenie 

tradycyjnego i nowoczesnego kobiecego stroju.                                                                                                                              
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się przyzwoitej odzieży. Na przykład dziewczętom i ko-
bietom, które osiągnęły dojrzałość płciową, nie wolno po-
zostawiać odkrytej żadnej części ciała, z wyjątkiem twa-
rzy, rąk i nóg, a także pokazywać obcym mężczyznom. 
Nie można flirtować i zachowywać się z mężczyznami tak, 
aby wprowadzić zamęt w ich dusze. kiedy nie ma potrze-
by zakrywania się, ujawnienie twarzy nie stanowi haram, 
ale z powodu zdemoralizowania mężczyzn i ich oczu, wia-
domo, że zakrywanie się jest bezpieczną ścieżką sunny 
oraz mądrości. Przy niebezpieczeństwie zamieszania i wi-
docznym zepsuciu [męskich] oczu, zasłanianie twarzy jest 
obowiązkowe. szczególnie kobieta po zawarciu związku 
małżeńskiego nie powinna zachwycać cudzych oczu i na-
pełniać cudzej duszy słodkimi słowami, ponieważ jest to 
zdrada i grzech przeciwko małżeństwu. zabronione jest 
przebywanie i rozmawianie z mężczyznami niebędącymi 
mahram (członkami rodziny). 

słynny etnograf Nikołaj Worobjow (1894–1967) pisał: 
„Przy wychodzeniu z domu na wierzch spodniego szala 
zawsze narzuca się drugi, cięższy i większy szal, złożony 
w róg. Nim zakrywają głowę, końce opuszcza się wzdłuż 
piersi i zwykle nie są wiązane. szale w rzeczywistości 
służą bardziej jako zasłona, bo tatarskie kobiety zakry-
wają się nimi podczas spotkań z muzułmańskimi męż-
czyznami […] szala nie nosi się tylko wtedy, gdy kobieta 
zakrywa się dżilanem13”. 

Ponadto autor zauważył, że tatarskie dziewczęta i ko-
biety zawsze bardzo gładko czeszą włosy z prostym prze-
działkiem i zaplatają w dwa warkocze. Nie używają innych 
fryzur, zwłaszcza okazałych i bujnych, ponieważ nie uwa-
żają za stosowne pokazać swoje włosy nieznajomym. 

rizaetdin Fahretdin14 zakładał, że całkowite zakrycie 
(włączając twarz i dłonie) to warunek konieczny, aby 
kobiety mogły odwiedzać meczety. Jednak w połowie 
XViii wieku Tatarek po prostu do meczetu nie wpusz-
czono. Tak więc iwan lepiochin15 w swojej Podróży po 
kazańskim kraju z lat 1768–1769 napisał, że płeć żeńska 
również się modli, podobnie jak mężczyźni, ale tylko 
w domu. do meczetu kobietom wchodzić nie wolno. 

Jeśli chodzi o kobiece spojrzenie na kwestię noszenia 
zakrywającej odzieży, to gazeta „al-islah” („reforma”) 
opublikowała bardzo postępowy list od przedstawicielki 
płci pięknej Badridżichan Mawledowej. „Prowadzą nas 
jak konie, doczepiając do nas jakieś stare kobiety lub 
dzieci” – napisała. – dlaczego owijają nas jak stogi siana 
w jakieś brzydkie i znoszone sartowskie16 czapany?”. Po-
twierdza to fakt, że XX wiek dokonał własnych korekt, 
które odzwierciedliły zmieniające się postawy wobec 
tradycyjnych form postrzegania siebie w społeczeństwie 
w ramach kultury miejskiej i ogólnych norm postępowa-
nia poza ummą. 

„tatarsKi strój Kobiecy W pełni  
odpoWiadał zasadoM islaMu” 

Wróćmy jednak do całokształtu strojów Tatarów woł-
żańsko-uralskich, nie zasięgając już opinii mieszkańców 
żyjących w społeczeństwie muzułmańskim, badaczy 

13 długa i obszerna szata wierzchnia z małym szalowym kołnierzem.
14 Baszkirski i tatarski pisarz, pedagog, orientalista, dziennikarz, mufti 

(1859–1936).
15 encyklopedysta, podróżnik, przyrodnik i leksykograf (1740–1802). 
16 Tzn. jakoby pochodzące od sartów, jak określano osiadłych mieszkań-

ców niektórych regionów azji Środkowej.

i podróżników opisujących lub po prostu stykających 
się z kulturą tatarską XViii i początku XX wieku. Należy 
zauważyć, że kształtujący się przez kilka stuleci tatar-
ski strój kobiecy w pełni odpowiadał zasadom islamu. 
W celu całkowitego zakrycia postaci, wśród muzułma-
nek z regionu wołżańsko-uralskiego stosowano dżilany 
lub czapany z ramienia męża, na wzór parandży z azji 
Środkowej. do tego przypominające tuniki koszule, na-
krycia głowy – narzuty i szale – w zupełności radzące 
sobie z zadaniem ochronienia ałry, będącym bezwzględ-
nym wymogiem dla mężatki. 

W związku z tym nie można kategorycznie powie-
dzieć, że ten fakt nie istniał. Tatarzy żyli w ramach na-
kreślonych przez religię, co wywierało też wpływ na ich 
wygląd. Należy również zrozumieć, że w tradycyjnej kul-
turze wielu narodów, jeśli dziewczęta miały więcej wol-
ności, to z zasady, wychodząc za mąż, kobieta starała się 
ukryć głowę, włosy i ciało przed wścibskimi oczami, co 
wielokroć miały znaczenie sakralne. 

Tak więc spory o to, w czym chodziły tatarskie ko-
biety, mają charakter bardziej spekulacyjny. krąży wiele 
plotek, że nasi przodkowie niczego takiego nie nosili. 
Jedno wszakże pozostaje faktem – tatarskie kobiety za-
wsze miały świetny gust i zamiłowanie do innowacji, gdy 
moda płynnie zmieniała się i prezentowała mieszankę 
tradycyjnej formy z nowym elementem, być może pod-
patrzonym u sąsiada, a kto wie, może przyniesionym 
przez ukochanego małżonka, ojca albo po prostu krew-
nych z dalekich wędrówek, tworząc ten niepowtarzalny, 
bogaty tatarski styl! 

dzisiaj dla wielu osób kwestia zarówno ogólnej mody 
muzułmańskiej XXi wieku, jak i tatarskiej stanowi prze-
szkodę nie do pokonania. Może warto wyciągnąć naukę 
z historii i stworzyć tę wyjątkową mieszankę piękna ta-
tarskiej kultury i nowoczesnego ubioru, bądź to odpo-
wiadającego zasadom szariatu, bądź też takiego, który 
nosimy wszędzie. 

dina gatina-szafikowa  
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski  
Дина Гатина-Шафикова, https://milliard.tatar/news/
cem-tatarin-bogace-tem-bolee-ukryvaet-svoyu-zenu-

nosili-li-tatarki-xidzab-849 (16.08.2021 r.). 
Fot. Milliard.Tatar 
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Timur Ajupow 

opoWieŚć o „czerWonyM Mulle”
W roku 1925 odbywał się w Moskwie i Wszechzwiązkowy 
zjazd Nauczycieli. któregoś dnia zjazdu do grupy kirgi-
skich pedagogów podeszła tamtejsza działaczka. dowie-
dziawszy się, skąd pochodzą, zaczęła wypytywać kaszafa 
Nasyrowa – on jeden z delegatów kirgistanu mówił tro-
chę po rosyjsku – o trudności w pracy nauczyciela, o życie 
chłopów, o sytuację kobiet w azji Centralnej. Poprosiła 
Nasyrowa, aby do niej napisał. „Może pan pisać i po tatar-
sku, i po kirgisku, i po arabsku – powiedziała. – znajdzie-
my tu ludzi, którzy przetłumaczą pańskie listy”. 

kaszaf Nasreddinowicz, który wówczas nauczał 
w Oszu, korespondował z nią do roku 1932. Posłuchał jej 
rady: spróbował swych sił w pracy na rzecz emancypa-
cji miejscowych kobiet. sprzyjała temu także działalność 
Nasyrowa w komisji ds. realizacji reformy gruntowo-wod-
nej. W latach 1921–1922 ponad cztery tysiące, a w latach 
1927–1928 około siedemnastu tysięcy bezrolnych i ubo-
gich gospodarstw chłopskich otrzymało ziemię odebraną 
manapom, bijom i obszarnikom. W sumie, na mocy dekre-
tu rządu sowieckiego, pracującym kirgistanu przekazano 
ponad dziesięć milionów hektarów pastwisk i ponad 1,3 
miliona hektarów gruntów ornych. 

Wszystko to nie było jednak proste i łatwe. Praca komi-
sji odbywała się w trudnych warunkach: zmienne nastro-
je mas dehkońskich, wrogie nastawienie duchowieństwa 
muzułmańskiego, terror oddziałów basmaczy... 

Niemniej jednak pierwsze sukcesy w pracy z kobieta-
mi przyszły właśnie w tym czasie. Przed rewolucją 1917 
roku kobiety w azji Środkowej były w większości bezsilny-
mi i uciskanymi stworzeniami. rewolucja, reforma rolna 
i wodna oraz inne „socjalistyczne przeobrażenia” jak gdy-
by je obudziły, zmieniły ich życie, włączyły w działalność 
społeczną. latem 1926 roku pierwsza dziewczyna z Osz, 
sabrahan Merminowa, zdjęła parandżę. zachowała się 
nawet przedstawiająca to fotografia: k.N. Nasyrow i sa-
brahan z odsłoniętą twarzą. Minęły lata. Merminowa była 
jedną z pierwszych kobiet, która została przewodniczącą 
kołchozu.

W styczniu 1928 roku w obwodzie oszskim odbyło się 
pierwsze spotkanie kobiet z udziałem kaszafa Nasreddi-
nowicza. Nasyrow brał udział w debatach ateistycznych, 
wygłaszał wykłady, współpracował z gazetą „iginczilar”. 
Oto paradoks czasu! Były wyznawca kultu zostaje konsul-
tantem „bezbożników”, pomaga tym, przed którymi Nasyr-
-mułła powinien chronić zarówno wiarę, jak i samego Boga. 

kaszaf Nasreddinowicz urodził się we wsi Bołyn-Ba-
łykczy w powiecie opastowskim guberni kazańskiej w ro-
dzinie chłopskiej. Ojciec i matka byli ludźmi głęboko wie-
rzącymi i tak samo starali się wychować syna. Pragnie-
niem ojca było „wyuczyć syna na mułłę”. Chłopca polubił 
wiejski mułła kajum Bekczantajew i zaczął pomagać mu 
w przygotowaniu się do medresy. W roku 1913 roku młody 
Nasyrow rozpoczął naukę w kazańskiej medresie. W tym 
samym roku zmarł znany tatarski poeta i myśliciel gab-
dułła Tukaj, którego prace cieszyły się dużym zaintereso-
waniem wśród tatarskiej młodzieży. To właśnie u Tukaja 
kaszaf po raz pierwszy przeczytał negatywną ocenę reli-
gii: „religia jest tak przegniła, że szturchnij tylko palcem, 
a złamiesz!”. same słowa poety być może nie wzbudziły 

w nim wątpliwości, ale porównując to, czego nauczył się 
w medresie, z tekstami Tukaja, kaszaf zaczynał zastana-
wiać się nad prawdami koranu, nad racjonalnością wielu 
jego interpretacji. Jednak niekończące się wkuwanie kora-
nu i nauka języka arabskiego nie pozostawiały mu czasu 
na głębokie rozmyślania. 

Już na początku roku 1917 wielu uczniów medresy zo-
stało powołanych do wojska, w celu uzupełnienia kadr 
oficerskich. Wśród zmobilizowanych znalazł się także ka-
szaf Nasyrow. W styczniu przewieziono ich do Moskwy, 
ale komisja medyczna uznała Nasyrowa za niezdolnego 
do służby wojskowej. W tej sytuacji trzeba było coś zrobić 
i młody człowiek został robotnikiem pomocniczym w mo-
skiewskiej fabryce wyrobów gumowych – postanowił za-
robić trochę pieniędzy i kontynuować naukę w medresie. 

latem tego samego roku w całym kraju trwała kam-
pania wyborcza do zgromadzenia Ustawodawczego. 
W fabryce, w której pracował Nasyrow, agitowano robot-
ników, aby oddawali głosy na listę numer 4 – czyli bolsze-
wików. głosował więc na „czwórkę”, podobnie jak więk-
szość pracowników. 

do domu kaszaf wrócił, będąc już „sympatykiem”, 
co więcej: został zapisany do „niepartyjnego aktywu”. 
W owych czasach we wsiach prawie nie było ludzi piśmien-
nych, nic więc dziwnego, że Nasyrow został wysłany, aby 
uczyć w dużej wiosce iske laszczy w rejonie kilduraskim. 
Tam nowego nauczyciela poproszono... o pomaganie bar-
dzo staremu mulle. Oczywiście wydaje się, że nauczyciel 
i mułła w wiosce powinni być przeciwległymi biegunami 
magnesu. Jeden propaguje wiedzę, drugi wiarę. Wtedy 
jednak ludzie nie mieli jeszcze bardzo jednoznacznych 
przekonań. zrozumienie roli zarówno nauczyciela, jak 
i mułły przyszło dopiero z czasem i stało się jasne, że obaj 
mają różne znaczenia. 

Praca nauczyciela i znajomość „warsztatu mułły” spra-
wiły, że kaszaf Nasreddinowicz jeszcze bardziej zwątpił 
nie tylko w prawdy koranu, ale także w szczerość jego 
sług. Wątpliwości przerodziły się w krytyczny stosunek 
do religii. W tym też właśnie czasie wciągnięto Nasyro-
wa do udziału w agitacji antyreligijnej. Od roku 1921 był 
stałym niezależnym inspektorem Okręgowej inspekcji 
robotniczo-Chłopskiej, a w roku 1932, gdy wrócił z azji 
Środkowej do Tatarstanu, rozpoczął pracę jako zastępca 
dyrektora instytutu Naukowo-Badawczego budownictwa 
kultury. Niebawem zaś został zastępca dyrektora kazań-
skiego Muzeum Historycznego. 

Po przejściu na emeryturę miał możliwość systema-
tycznie zajmowania się ateistyczną propagandą. Nasyrow 
wygłosił w samym kazaniu oraz w wielu regionach repu-
bliki ponad dwieście wykładów, głównie w języku tatar-
skim, przeprowadził wiele rozmów z ludźmi wierzącymi.

Cóż więc takiego przydarzyło się naszemu bohaterowi? 
Właściwie był tylko świadkiem rewolucji, postronnym jej 
obserwatorem, ona natomiast zdołała całkowicie zmienić 
jego stosunek do życia.

Timur ajupow 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski  

Тимур Аюпов, Сказ о “Красном мулле”  
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KazańsKa szKoła WojsKoWa  
i jej absolWenci
Tatarsko-Baszkirska szkoła Wojskowa w kazaniu (1923–
1937) wychowała wielu wyróżniających się oficerów: Ta-
tarów, Baszkirów, rosjan, a także przedstawicieli innych 
narodowości. artykuł o alma mater przyszłych bohaterów 
napisał dla portalu Milliard.Tatar Michaił Czerepanow, 
przewodniczący stowarzyszenia klub Wojskowej Chwa-
ły. dzięki współpracy z portalem możemy teraz zapoznać 
z nim czytelników naszego kwartalnika. Przy okazji rozsze-
rzyliśmy go nieco o postaci polsko-litewskich Tatarów: ojca 
i synów Talkowskich, których losy związane były z kazań-
ską uczelnią. To przecież także fragment naszej historii, ale 
czy pozytywny... 

rebrandingi oraz pierWsi naczelnicy
W listopadzie 1923 roku na kazańskim kremlu powołano 
6 Połączoną Tatarsko-Baszkirską szkołę dowódczą. 16 
marca 1937 roku przemianowano ją na kazańską szko-
łę Piechoty im. Centralnego komitetu Wykonawczego 
Tatarskiej socjalistycznej republiki sowieckiej [ЦИК 
Татарской АССР]. Niebawem, bo już w marcu 1939 roku 
honorowe imię zmieniono na rady Najwyższej Tatarskiej 
socjalistycznej republiki sowieckiej [Верховного Совета 
Татарской АССР]. Od 12 kwietnia 1941 roku, zgodnie 
z rozkazem narodowego komisarza obrony zsrr, uczel-
nia przeformowana została na czołgową i w pełni prze-
szła na przygotowanie specjalistów dla wojsk czołgowych 
i zmechanizowanych. Przez wszystkie lata nauka kadr 
wojskowych odbywała się w budynku dawnej szkoły Jun-
krów, istniejącej na kazańskim kremlu od roku 1866. Od 
roku 1909 do rozformowania w roku 1917 nazywała się ka-
zańska Wojskowa szkoła Junkrów. 

W późniejszych latach funkcjonowała pod rozmaitymi 
nazwami:

•	 od 22 lutego do kwietnia 1919 roku były to 1 kazańskie 
Muzułmańskie kursy dowódcze Piechoty;

•	 od 25 czerwca 1919 roku do lipca 1920 roku – 2 kazań-
skie Muzułmańskie kursy dowódcze Piechoty;

•	 od 1 października 1920 roku  
do grudnia 1922 roku – 16 ka-
zańskie Muzułmańskie kursy 
dowódcze Piechoty;

•	 od stycznia do października 
1923 roku, po połączeniu z 9 
kursami kawalerii – Połączone 
kazańskie Muzułmańskie kur-
sy dowódcze.

kursy zostały wprawdzie utwo-
rzone w celu przygotowania ka-
dry dowódczej armii Czerwonej, 
pochodzącej z przedstawicieli 
muzułmańskich narodów byłego 
imperium rosyjskiego, ale ich na-
czelnikami wybierano oficerów 
niezwiązanych ani z Tatarami, 
ani też z żadnym z narodów mu-
zułmańskich. zdarzyły się jednak 
wyjątki i to łączące się z polsko-
-litewskimi Tatarami. 1 kazańskimi 

Muzułmańskimi kursami dowódczymi Piechoty kierował 
aleksander (iskander) Talkowski (1858–1921, po 31 stycz-
nia), syn Osmana, który urodził się w sorok Tatarach le-
żących na obecnej litwie. W armii carskiej dosłużył się 
stopnia generała majora, w sowieckiej – kombriga. Od 
lutego 1919 roku do czerwca 1919 dowodził 2 kazańskimi 
Muzułmańskimi kursami dowódczymi Piechoty. zdemo-
bilizowany z powodów zdrowotnych wyjechał do Baku, 
gdzie początkowo kierował azerbejdżańską Ogólną szko-
łą Wojskową, natomiast krótko przed śmiercią był na-
czelnikiem archiwum sztabu 11 armii. dodajmy, że jego 
żoną była elżbieta (Jelizawieta) z domu sulkiewicz, z któ-
rą mieli czworo dzieci: Helenę (Jelenę, 1883–?), Michała 
(Michaiła, 1885–1924), zinajdę (1890–?) oraz aleksandra 
(iskandera, 1894–1942). 

Obaj synowie to postaci tragiczne. starszy, Michał, absol-
went Pawłowskiej szkoły Wojskowej w Petersburgu, ranny 
podczas i wojny światowej, w roku 1916 w stopniu sztab-
srotmistrza służył w 16 sandomierskim Pogranicznym Puł-
ku konnym. Po upadku Cesarstwa rosyjskiego wyjechał do 
azerbejdżanu, gdzie w latach 1919–1920 dowodził oddzia-
łem straży granicznej azerbejdżańskiej republiki demokra-
tycznej. Miał stopień rotmistrza. zmarł w roku 1924 i pocho-
wany został w Baku. Jednak czy śmierć Michała Talkowskie-
go w wieku 39 lat nastąpiła z powodów naturalnych? Czy na-
turalna była również śmierć jego ojca, aleksandra, przecież 
nie starca, bo mężczyzny 63-letniego? Pewnie tak, chociaż... 

Źródła na ten temat milczą, w odróżnieniu od młodsze-
go brata, aleksandra, który urodził się w Nowym Brzesku 
w ówczesnym powiecie miechowskim guberni kieleckiej. 
Podobnie jak Michał także ukończył Pawłowską szkołę Woj-
skową i brał udział w i wojnie światowej. dwukrotnie ran-
ny, w armii carskiej dosłużył się stopnia kapitana. Potem 
przeszedł na stronę czerwonych, uczestniczył w wojnie 
domowej, początkowo dowodził muzułmańskim pułkiem  
1 Piotrogrodzkiej dywizji strzeleckiej, później krótko, bo 
od 22 lutego do maja 1919 roku dowodził jednostką liniową  
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1 kazańskich Muzułmańskich kursów dowódczych Piecho-
ty. Od 1 października 1923 roku do jesieni roku następnego 
w stopniu kombriga był naczelnikiem 6 Połączonej Tatar-
sko-Baszkirskiej szkoły dowódczej. 26 listopada 1935 roku 
awansował na komdiwa. 

Potem krótko jeszcze zajmował stanowisko naczelnika-
-komisarza wojskowego kazańskiej szkoły, ale jego dobra 
passa już się skończyła. 23 grudnia 1937 roku aleksander 
Talkowski został aresztowany i oskarżony o przynależ-
ność do antysowieckiej organizacji. Winy wszakże mu 
nie udowodniono i 15 maja 1940 roku zwolniono. Powró-
cił do armii, w sierpniu 1940 roku objął nawet stanowisko 
starszego wykładowcy na Wydziale Taktyki Ogólnej aka-
demii Wojskowej im. Frunzego. W styczniu 1941 roku był 
naczelnikiem drugiego kursu podstawowego fakultetu. 
Pomimo pozytywnej opinii naczelnika akademii genera-
ła lejtnanta Michaiła Chozina, 30 czerwca tegoż roku po-
nownie go aresztowano pod zarzutem antysowieckiego 
spisku wojskowego i pracy dla niemieckiego wywiadu.  
13 lutego 1942 roku skazany został na najwyższy wymiar kary,  
a 23 lutego rozstrzelany. W roku 1956 doszło wprawdzie do 
jego rehabilitacji, ale czy poprawiło mu to samopoczucie? 
Wątpliwe...

Podobnie ułożył się los innego Tatara, szamila Chajruł-
łowicza Usmanowa, działacza wojskowego i politycznego, 
pisarza i dramaturga, komisarza wojskowego 16 kazań-
skich Muzułmańskich kursów dowódczych Piechoty. Pod-
czas wojny domowej w azji Środkowej i na syberii był jed-
nym z inicjatorów tworzenia muzułmańskich i tatarskich 
pułków armii Czerwonej. W roku 1937 został oskarżony 
o nacjonalizm i zmarł w czasie przesłuchania w gabinecie 
zastępcy komisarza ludowego NkWd Tasrr. i na co były 
mu potrzebne te wszystkie starania, można by zapytać.

Tragicznie skończył również kombrig siemien afanasie-
wicz Ułasewicz, uczestnik i wojny światowej i wojny do-
mowej, w czasach sowieckich naczelnik Białoruskiej szkoły 
Wojskowej. Od kwietnia 1931 roku naczelnik i komisarz woj-
skowy 6 Połączonej Tatarsko-Baszkirskiej szkoły dowód-
czej. rozstrzelano go w roku 1939 jakoby za udział w spisku 
przeciwko stalinowi. Właśnie...

udział W WalKach
kazańska szkoła wojskowa funkcjonowała, bowiem Cen-
tralne Muzułmańskie kolegium Wojskowe przypominało 
rewolucyjnej radzie Wojskowej rsFrr o potrzebie przy-
gotowywania dowódców spośród przedstawicieli narodo-
wości muzułmańskich. Już w kwietniu 1919 roku pierwsi 
słuchacze kursów muzułmańskich zostali przeniesieni do 
1 samodzielnej Brygady Nadwołżańskiej i skierowani na 
front wschodni. 18 stycznia 1920 roku na front wysłano 
siedemdziesięciu sześciu absolwentów kursów muzuł-
mańskich. kolejnych pięćdziesięciu ośmiu – 25 kwietnia. 
Od lipca 1920 roku cztery roczniki czerwonych dowódców 
z kazania uczestniczyły w walkach przeciwko Wranglowi 
i zwolennikom Musawatu na zakaukaziu.

W latach 1920–1921 słuchacze kursów stali się podstawą 
kazańskiego Pułku strzeleckiego specjalnego Przeznaczenia, 
który walczył pod Tambowem i Tiumeniem. W okresie istnie-
nia kursów, od roku 1919 do 1923, w kazaniu przygotowano 
ponad sześciuset siedemdziesięciu wysoko kwalifikowanych 
dowódców dla potrzeb sowieckiej armii. 11 lutego 1932 roku 
Tatarsko-Baszkirską Wojskową szkołę dowódczą za doko-
nania jej absolwentów uhonorowano Bojowym sztandarem 
Centralnego komitetu Wykonawczego zsrr.

WyKładoWcy i absolWenci tatarsKo-
-baszKirsKiej szKoły WojsKoWej
W latach istnienia muzułmańskich kursów i szkoły praco-
wało tam i zdobywało oficerskie szlify wielu przyszłych 
dowódców. Jednym z nich był generał pułkownik iwan il-
jicz ludnikow (1902–1976), w latach 1934–1935 wykładow-
ca taktyki piechoty. Urodził się w obwodzie donieckim na 
Ukrainie. do historii przeszedł jako dowódca 138 dywizji 
strzeleckiej, która od października 1942 roku przez półtora 
miesiąca utrzymywała przyczółek na brzegu Wołgi w sta-
lingradzie. Ten legendarny kawałek ziemi do dziś dnia na-
zywany jest Wyspą ludnikowa.

Jego bojowy szlak wiódł przez kursk, Ukrainę, Białoruś 
i Prusy Wschodnie. Wojna zakończyła się dla niego na tery-
torium Chin. Był zastępcą głównego dowódcy grupy Wojsk 
sowieckich w Niemczech. dowodził okręgami wojskowymi. 
kawaler trzech Orderów lenina, pięciu Orderów Czerwo-
nego sztandaru, trzech Orderów suworowa 1 klasy, Orderu 
suworowa 2 klasy i Orderu Bohdana Chmielnickiego 2 klasy. 
Bohater związku sowieckiego

Fiodor aleksiejewicz Batałow (1900–1941) urodził się 
w rodzinie robotniczej w kazaniu. Ochrzczony. Od roku 1918 
w armii Czerwonej, uczestnik wojny domowej. W sierpniu 
1925 roku został słuchaczem Połączonej Tatarsko-Baszkir-
skiej szkoły Wojskowej, którą ukończył w roku 1929. W roku 
1939 zakończył kursy Wystrieł. W walkach z Niemcami od 
czerwca 1941 roku. W stopniu kapitana dowodził batalionem 
strzelców 437 Pułku strzeleckiego 154 dywizji strzeleckiej 21 
armii Frontu zachodniego. Podczas starć toczonych między 
14 a 18 czerwca 1941 roku w rejonie miast Żłobin i rohaczów 
w obwodzie homelskim na Białorusi złamał opór przeciwni-
ka i zajął parowozownię stacji Żłobin oraz wiele osiedli. 

Odznaczony Orderem lenina i Czerwonego sztandaru. 
W wyróżniającym piśmie podano: „17 czerwca 1941 roku 
batalion Batałowa wyzwolił wieś zagrodzie, 18 czerwca 
– wsi Pridorożje i zawodnaja. Między nimi ciągnie się błot-
nista nizina z przecinającą ją rzeczką. Ukryty w zawodnej 
przeciwnik prowadził karabinowy i moździerzowy ogień. 
Batałow osobiście poprowadził batalion do ataku. Wszyscy 
śmiało szli za kombatem. Wróg uciekał w panice, zawodna-
ja została wzięta szturmem. Niemieckie wojska dwukrotnie 
okrążały batalion, ale bez powodzenia. Batałow wyciągnął 
żołnierzy z «otoczenia»”.

zginął 18 sierpnia 1941 roku nieopodal wsi skiepnia w re-
jonie żłobińskim obwodu homelskiego na Białorusi. Po-
śmiertnie, zgodnie z rozkazem Prezydium rady Najwyższej 
zsrr z 9 sierpnia 1941 roku, uhonorowany tytułem Bohate-
ra związku sowieckiego.

Przyszły generał major i Bohater związku sowieckiego 
Tahir Taipowicz kusimow (1909–1986) ukończył Połączoną 
Tatarsko-Baszkirską szkołę Wojskową w roku 1932. Był Basz-
kirem urodzonym we wsi kusimowo w rejonie abzieliłow-
skim Baszkortostanu. do armii wstąpił w roku 1928 i przesłu-
żył w niej ponad czterdzieści lat. swoje nazwisko otrzymał 
dopiero w wieku 19 lat, gdy wstępował do szkoły. W jego 
wsi używano bowiem tylko imion [imię własne oraz imię 
ojca lub rodowego przodka, zgodnie z baszkirską tradycją]. 
Naczelnik postanowił jednak: „Będziesz teraz nazywał się 
kusimow, rozumiesz?”.

Upartego, ale zdolnego młodego dowódcę, który 
ukończył szkołę z wyróżnieniem, pozostawiono do pracy 
z uczniami. W roku 1935 został wyznaczony pomocnikiem 
dowódcy szwadronu. Od roku 1938 do 1941 służył w zakau-
kaskim Okręgu Wojskowym na stanowisku naczelnika od-
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zachodnią Białoruś. Od listopada tegoż roku był nawiga-
torem-inspektorem letniej inspekcji sił Powietrznych armii 
Czerwonej. Brał udział w wojnie radziecko-fińskiej w latach 
1939–1940.

Od września 1940 roku zajmował stanowisko nawigatora 
8 dywizji lotnictwa w Nadbałtyckim Okręgu Wojskowym, 
natomiast od czerwca 1941 roku przebywał na Froncie Pół-
nocno-zachodnim. W sierpniu 1941 roku służył w kazaniu, 
przyporządkowany starszemu nawigatorowi 81 dywizji lot-
nictwa dalekiego zasięgu. Brał udział w przygotowaniach 
do bombardowania Berlina.

Po awansie w styczniu 1942 roku zajmował stanowisko 
nawigatora eskadry 433 Pułku lotnictwa rozpoznawcze-
go, a od kwietnia 1942 roku – nawigatora awiacji 26 armii 
Frontu karelskiego. starszy nawigator 259 dywizji lotnic-
twa Myśliwskiego Frontu karelskiego od listopada 1942 do 
marca 1943 roku, a następnie do maja 1945 roku – główny 
nawigator 5 korpusu lotnictwa Myśliwskiego Frontu Ukra-
ińskiego.

Po wojnie kontynuował służbę w lotniczych jednostkach 
liniowych. Przeszedł do rezerwy w maju 1946 roku. W latach 
1946–1950 był nawigatorem doświadczalnym zakładów lot-
niczych nr 51 w rieutowie. Brał udział w próbach nad silnika-
mi strumieniowymi konstrukcji W. Czełomieja na latających 
laboratoriach Tu-2ll i Pe-8ll. W latach 1950–1958 był na-
wigatorem doświadczalnym Naukowo-doświadczalnego in-
stytutu Techniki lotniczej w Żukowsku. Uczestniczył w wie-
lu eksperymentach technicznych na samolotach li-2, ił-12, 
ił-14 i ił-28.

Pochowany został w Moskwie na Cmentarzu Wagańkow-
skim.

Przyszły Bohater związku radzieckiego Piotr iwanowicz 
szutow (1905–1982) zdał egzaminy eksternistyczne pełnego 
kursu Połączonej Tatarsko-Baszkirskiej szkoły Wojskowej 
w roku 1931. Urodził się w rodzinie chłopskiej we wsi ilin-
skoje w rejonie słobodzkim obwodu kirowskiego. Od roku 
1920 do 1924 pracował w ilinskim gminnym komitecie Wy-
konawczym. W roku 1926 ukończył sowiecko-Partyjną szko-
łę guberni kirowskiej i zajął się działalnością komsomolską 
na stacji lewszyno w obwodzie permskim. Pracował jako 
nauczyciel w szkole podstawowej i robotnik w kombinacie 
Chemicznym w Bierieznikach.

działu zwiadu sztabu dywizji i pomocnika dowódcy pułku 
kawalerii. Brał udział w Operacji irańskiej w roku 1941. Od 
kwietnia 1942 roku uczestniczył w walkach z faszystami. do-
wodził 275 Pułkiem kawalerii 112 Baszkirskiej (16 gwardyj-
skiej) dywizji kawalerii w składzie wojsk frontów: Briańskie-
go, Woroneskiego, Południowo-zachodniego, stepowego, 
i i ii Białoruskiego.

Podpułkownik gwardii kusimow forsował rzeki desna, 
snow, sosnica. zwracał szczególną uwagę na wybór miej-
sca przeprawy i przeprowadzenie dokładnego rozpozna-
nia, a także sprawę pozyskania improwizowanych środków 
forsowania rzeki i nawiązania łączności z partyzantami. 26 
września 1943 roku, po ciężkich bojach, pułk kawalerii kusi-
mowa jako pierwszy przeprawił się przez dniepr na północ 
od Czernihowa. Żołnierze budowali tratwy dla transportu 
amunicji, karabinów maszynowych itp. z pustych beczek, 
kłód, domowych drzwi i sznurów zebranych u miejscowej 
ludności.

Odpierając ataki przeciwnika, pułk zajął placówkę na 2,5 
km, zabezpieczając teren do przeprawy kolejnych oddziałów 
dywizji. zabito przy tym siedemdziesięciu siedmiu żołnierzy 
wroga i dwóch oficerów, zdobyto piętnaście karabinów ma-
szynowych, dwa ckm-y, cztery ręczne karabiny maszynowe 
i ponad pięćdziesiąt karabinów. 15 stycznia 1944 roku kusi-
mow otrzymał tytuł Bohatera związku sowieckiego.

Ukończył następnie akademię Wojskową im. Frunzego, 
dowodził dywizją. Był komisarzem wojskowym Baszkirskiej 
asrr. Będąc w rezerwie, zamieszkał w Ufie. został pocho-
wany na tamtejszym cmentarzu muzułmańskim. Był kawa-
lerem wielu orderów, m.in. dwóch Czerwonego sztandaru, 
Wojny Ojczyźnianej 1 klasy i dwóch Czerwonej gwiazdy.

Przyszły Bohater związku sowieckiego iwan stiepano-
wicz suchow (1907–1976) ukończył Połączoną Tatarsko-
-Baszkirską szkołę Wojskową w kwietniu 1931 roku. Pułkow-
nik (1938), nawigator doświadczalny 1 klasy (1950).

Urodził się w Biełoriecku w Baszkortostanie. Od roku 
1919, po ukończeniu czterech klas, pracował jako robot-
nik remontowy w kolei Biełorieckiej, był robotnikiem nie-
wykwalifikowanym w fabryce metalurgicznej i mistrzem 
gwoździarstwa w fabryce druciano-gwoździanej. W armii 
Czerwonej od września 1928 roku. studiował w szkole Woj-
skowej lotników-Obserwatorów w Orenburgu. służył jako 
nawigator w lotniczych jednost-
kach liniowych Białoruskiego Okrę-
gu Wojskowego. W roku 1935 ukoń-
czył kursy nawigacyjne w szkole 
Wojskowej lotnictwa Morskiego 
w Jejsku, a następnie był nawiga-
torem w oddziale 12 eskadry szyb-
kich Bombowców.

Od 30 marca do 1 września 1938 
roku uczestniczył w działaniach wo-
jennych w Chinach. Na stanowisku 
nawigatora wykonał dwadzieścia 
osiem lotów bojowych na bom-
bowcu sB. Brał udział w bombar-
dowaniu i zniszczeniu japońskiego 
lotniskowca. 22 lutego 1939 roku 
otrzymał tytuł Bohatera związku 
sowieckiego. W latach 1938–1939 
suchow służył jako nawigator pułku 
lotniczego Moskiewskiego Okrę-
gu Wojskowego. We wrześniu 1939 
roku był w wojskach zajmujących 
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waniu zachodniej Ukrainy przez wojska sowieckie w roku 
1939, a także w wojnie sowiecko-fińskiej. Od 22 czerwca 1941 
roku był nawigatorem, kolejno: samolotu, klucza, eskadry 
i pułku.

do marca 1944 roku wykonał 183 loty bojowe, bombar-
dując centra wojskowo-przemysłowe na tyłach przeciwnika 
(królewiec, insterburg, Tylża, gdańsk, Helsinki), zadając mu 
znaczące straty. Tytuł Bohatera uzyskał zgodnie z rozkazem 
Prezydium rady Najwyższej zsrr z 19 sierpnia 1954 roku. 
z pisma przewodniego: „Posiada całkowity nalot na wszyst-
kich typach samolotów w wymiarze 1132 godzin, z tego 600 
godzin w dzień i 532 nocą. Będąc nawigatorem pułku wy-
konał dziesięć lotów dla oświetlenia celów i cztery loty dla 
sfotografowania rezultatów bombardowania. Od maja 1943 
roku służy jako starszy nawigator dywizji”.

Po wojnie kontynuował służbę, do rezerwy przeszedł 
w roku 1954 w stopniu podpułkownika. Pochowany na sta-
rym Cmentarzu w Jałcie na krymie.

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego i opracowanie:  
daniel Czachorowski  

Na podstawie: Михаил Черепанов, Татаро-башкирская 
военная школа в Казани и ее известные выпускники, 

https://milliard.tatar/news/tataro-baskirskaya-voennaya-
skola-v-kazani-i-ee-izvestnye-vypuskniki-814 (2.09.2021 r.). 

 Fot. Milliard.Tatar 

W armii Czerwonej od roku 1927. Uczestnik wojny ra-
dziecko-japońskiej w sierpniu 1945 roku. W stopniu majora 
był zastępcą dowódcy 138 Pułku strzeleckiego 101 dywizji 
strzeleckiej kamczackiego rejonu Obronnego ii Frontu da-
lekowschodniego. Odznaczył się przy oswobodzeniu kury-
lów.

18 sierpnia 1945 roku oddział pod dowództwem majora 
szutowa przełamał zacięty opór wroga i pod silnym frontal-
nym oraz bocznym ogniem karabinowym i artyleryjskim do-
konał desantu na wyspie szumszu w rejonie przylądka koku-
tan-saki. Trzykrotnie ranny szutow dowodził oddziałem do 
chwili przystąpienia do boju desantowców. Brocząc krwią, 
zwrócił się do żołnierzy ze słowami: „Umieram za Ojczyznę 
– na przód!”. Ocalał dzięki staraniom lekarzy wojskowych 
i został skierowany do szpitala. rozkazem Prezydium rady 
Najwyższej zsrr z 8 września 1945 roku otrzymał tytuł Bo-
hatera związku sowieckiego.

W roku 1936 kazańską szkołę Wojskową ukończył przy-
szły Bohater związku sowieckiego, starszy nawigator 3 
gwardyjskiej dywizji lotnictwa 3 gwardyjskiego korpusu 
lotnictwa dalekiego zasięgu, major gwardii gali ahmeto-
wicz Mazitow (1912–1993).

Urodził się w rodzinie chłopskiej we wsi Nowoszachowo 
w rejonie jermiekiejewskim w Baszkirii. Tatar. Ukończył fa-
kultet robotniczy, pracował w kołchozie, a następnie jako 
robotnik budowlany. Uczył się w instytucie Pedagogicznym 
w Ufie. Od roku 1933 w armii Czerwonej, w roku 1939 ukoń-
czył Orenburską Uczelnię lotniczą. Uczestniczył w zajmo-

•	 Birkut – słowem birkut, także berkut, określa się nie-
kiedy orła bielika (Haliaeetus albicilla). Tak też nazy-
wano opatrzoną ptasimi piórami strzałę wystrzeliwaną 
z łuku. dodatkowo określenie to używane jest w pol-
skiej heradaldyce, będąc nazwą jednego z herbów 
szlacheckich. Wyraz ma pochodzenie tatarskie, a sze-
rzej turkijskie, wywodzi się z postaci burkut, będącego 
określeniem orła, o nadzwyczajnych, boskich cechach. 

•	 Borsuk – tak nazywa się duże, drapieżne zwierzę z ro-
dziny łasicowatych o charakterystycznym podłużnym 
pysku w biało-czarne pasy, inaczej zwane jaźwiec 
(Meles). słowo borsuk jest pochodzenia turkijskiego: 
w niektórych językach tej grupy występuje w identycz-
nie brzmiącej postaci borsuk, w tureckim – jako porsuk. 

•	 Buhaj – słowem tym określa się rozpłodowego samca 
bydła domowego, a także żubra, bawoła, tura. Jego 
pochodzenia można doszukać się w turkijskim wyrazie 
boğa (czyt. booa) – byk. 

Julia Krajcarz

turecKo-tatarsKie zapożyczenia  
W polszczyźnie (1) 

ŚWiat zWierząt

Polszczyzna jest nasycona zapożyczeniami z wielu języ-
ków, zarówno tych używanych przez sąsiadów, jak i ludów 
zamieszkujących odleglejsze obszary. Język polski przy-
swoił także zapożyczenia z języków turkijskich, przede 
wszystkim tureckiego i tatarskiego. Nasycił się ponadto 
słownictwem pochodzącym z języków, z których to turec-
czyzna/ osmańszczyzna najpierw przyswoiła pewne wyra-
zy, a do polszczyzny przeszły one dopiero przez pośrednic-
two tego etapu. 

słownictwo turkijskie w polszczyźnie to słowa używa-
ne współcześnie oraz archaizmy. Można ich się doliczyć 
około kilkuset. Wśród nich da się zaobserwować pewne 
grupy tematyczno-znaczeniowe, na przykład dotyczące 
świata zwierzęcego. Jako całkiem oddzielną grupę nale-
ży wydzielić wyrażenia związane z opisaniem koni, ich 
rodzajów, ubarwienia, jak również sprzętu z hodowlą 
i użyciem koni w gospodarstwie, jeździectwie, wojsko-
wości itd. Jest ona dość liczna i wyróżniająca się. Poni-
żej prezentujemy przykładowe słownictwo związane ze 
światem fauny:
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•	 Burek – stanowi popularne określenie psa podwórzo-
wego, pilnującego domu i obejścia. Mówi się tak nie-
kiedy na psy bezpańskie. słowo to ma prawdopodobnie 
związek z przymiotnikiem bury, który oznacza kolor 
szary, popielaty, brunatny, ale też barwę niedookre-
śloną, niedającą się opisać. Burek to zatem pies o nie-
ookreślonym, nijakim kolorze, niczym się niewyróż-
niający, trudny do opisania. Występujące w językach 
wschodniosłowiańskich słowo bury, a także burek, ma 
pochodzenie turkijskie. W językach należących do tej 
rodziny bor to właśnie szary, siwy, popielaty. We współ-
czesnej turecczyźnie słowo występuje w postaci boz 
(szary). Być może jeszcze bardziej pierwotne pocho-
dzenie tego słowo wiąże się z językiem mongolskim. 

•	 Byk – prawdopodobnie nazwa pospolita byk, która 
oznacza samca bydła domowego i jeleniowatych i in-
nych parzystokopytnych, ma pochodzenie turkijskie. 
Wywodzi się od boğa (czyt. booa) – co oznacza wła-
śnie byk, podobnie zresztą jak słowo buhaj. 

•	 Czajka – niepewna jest etymologia nazwy tego nie-
wielkiego ptaka (Vanellus vanellus). Prawdopodob-
ne jest pochodzenie prasłowiańskie. Możliwa także 
okazuje się etymologia turkijska: turecki wyraz kayık 
(czyt. kajyk) oznacza zwrotną, niewielką łódkę używa-
ną przez kozaków, także statek wojenny. Cechą czajek 
– łodzi – było charakterystyczne zwężenie i wydłuże-
nie na końcach burt, co kształtem przypomina typowy 
dla czajek – ptaków – czubek głowy, pokryty wydłu-
żonymi piórkami. Może więc prasłowiańska czajka ma 
w rzeczywistości turkijskie pochodzenie? 

•	 Ćma – to zbiorowe określenie wielu gatunków motyli 
prowadzących nocny tryb życia (Heterocera). Pocho-
dzenie tego słowa być może wiąże się z językiem pra-
słowiańskim: pierwiastek tem kojarzy się z określeniem 
ciemny, ciemność, co nawiązuje do nocnego trybu ży-
cia tych owadów. ale można też doszukiwać się źró-
deł turkijskich: w niektórych językach tej grupy słowo 
to występuje jako tuman, w innych duman, a oznacza 
chmarę, ciemny kłąb, dym, chmurę. 

•	 karakal – to rodzaj drapieżnego ssaka z rodziny kotowa-
tych (Caracal). Cechą charakterystyczną tego zwierzę-
cia są czarne uszy, wyraźnie odcinające się kolorystycz-
nie od żółtawo-płowej barwy reszty ciała. do języka 
polskiego nazwa karakal została zapożyczona zapewne 
przez pośrednictwo języka francuskiego, ale oryginalnie 
pochodzi z języków turkijskich: turecka nazwa brzmi ka-
rakulak, co oznacza „czarne ucho”. Kara – to ciemny, 
czarny, kulak – ucho. karakale zamieszkują tereny azji 
Środkowej, gdzie w użyciu są języki turkijskie. 

•	 karakan – to inna nazwa karalucha, zbiorowe okre-
ślenie wielu gatunków owadów z rodziny karaczano-
watych (Blattodea). Owady te posiadają czarny lub 
brunatny odwłok. Pochodzenie nazwy jest turkijskie, 
tarakan to turkmeńskie, uzbeckie i azerbejdżańskie 
określenie na tego owada. 

•	 karakuł – oznacza jeden z najstarszych gatunków 
owiec, wywodzących się z azji południowo-zachodniej. 
Nazwa wywodzi się od miasta karakul w Uzbekistanie 

lub innego miasta, także karakul, w Turkmenistanie. 
Ma ona dwie części składowe: kara – co oznacza ciem-
ny, czarny, kul – jezioro. 

•	 sazan – w potocznej polszczyźnie to wymienne okre-
ślenie na karpia. ichtiolodzy i hodowcy ryb rozróżniają 
jednak karpia od sazana: są to różne, choć podobne 
gatunki. sazan funkcjonuje też jako określenie dziko 
żyjącego karpia, dawniej występującego w rzekach zle-
wisk mórz: aralskiego, kaspijskiego, Czarnego, egej-
skiego. do języka polskiego słowo to przeszło praw-
dopodobnie z rosyjskiego, ale jego etymologia sięga 
języków turkijskich, występuje także w tureckim. Być 
może oryginalne wywodzi się z mongolskiego sirüge, 
a możliwe również, że wiąże się znaczeniowo ze sta-
roturkijskm słowem saz, określającym bagna, błotniste 
wody, w których wszak żyją karpie. 

•	 suhak – tak w polszczyźnie nazywa się gatunek ssa-
ka kopytnego (Saiga tatarica) z rodziny wołowatych. 
zwierzęta te żyją na obszarach euroazji, gdzie zamiesz-
kują ludy posługujące się językami turkijskimi. słowo 
pochodzi od ukraińskiego sugak/ suhak, a to z kolei 
od krymskotatarskiego sayğaq. Oryginalnie określenie 
wywodzi się prawdopodobnie z czagatajskiego. 

•	 szakal – to ogólne określenie kilku gatunków zwierząt 
drapieżnych z rodzaju wilków (Canis lupus). szakale, 
mniejsze i smuklejsze od wilków, żywią się padliną, 
roślinami, a także polują. W polszczyźnie znalazło się 
prawdopodobnie jako zapożyczenie z osmańskiego ça-
kal (czyt. czakal), określającego właśnie wspomniane 
zwierzę. Oryginalnie pochodzi z perszczyzny. 

•	 szarańcza – jest ogólnym określeniem owadów z ro-
dziny szarańczowatych (Acrididae), mimo że w warun-
kach polskich można mieć do czynienia z kilkoma jego 
gatunkami. szarańcze miewają zmienne ubarwienie: 
zielonkawe, żółtawe, brązowe, szare. Nazwa ma po-
chodzenie turkijskie: wywodzi się od słowa występują-
cego w języku tureckim jako sarıca (czyt. sarydża), co 
oznacza gatunek dużej, dzikiej pszczoły. istotne jest tu 
słowo sarı – żółty. Sarıca jest więc dużym, żółtawym 
owadem. 

•	 Tasiemiec – nazwa tego tego pasożyta układu pokar-
mowego człowieka nawiązuje do jego budowy ciała 
(Castoda). Płaski i długi tasiemiec wygląda niczym ta-
siemka. z kolei tasiemka jest zdrobnieniem od wyrazu 
taśma, zapożyczonego z rodziny języków turkijskich, 
prawdopodobnie z tureckiego, lub z języków tatar-
skich. W języku tureckim brzmi on tasma. W takiej po-
staci wywodzi się z kirgiskiego i oznacza taśmę, rze-
mień, pasek. 

•	 Wataha – oznacza przede wszystkim stado wilków, ale 
także ogólnie grupę. Prawdopodobnie zostało zapoży-
czone do polszczyzny z rosyjskiego, do którego z ko-
lei przeszło z języków turkijskich i pochodzi od otak 
(postać w tureckim). We współczesnych językach tur-
kijskich oznacza pokój, komnatę, namiot, ale dawniej 
także rodzinę, grupę, stado. 

Julia krajcarz 
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Dżafer Sejdamet

WspoMnienia (33) 

czelebi dżihan Wycofuje się z rządu

aby nie przedłużać sporu minister finansów, sejt dżelil 
Hattat zaproponował, aby sprawę przegłosować. W rezul-
tacie podjęta została decyzja, aby nasi żołnierze wyco-
fali się z domu ludowego i abyśmy postępowali według 
hasła Krym jest Krymian. Wtedy, wbrew całemu nasze-
mu sprzeciwowi, Czelebi dżihan poddał się do dymisji. 
Bardzo to zasmuciło wszystkich naszych towarzyszy. Ja 
byłem szczególnie poruszony. Odejść od Czelebiego dżi-
hana – było dla nas bezgranicznym bólem. Jednak, gdy 
ważyły się wobec losy narodu, wierność naszym poglą-
dom była dla nas świętym zobowiązaniem, ważniejszym 
ponad wszystko. Czelebi dżihan, który pojmował to lepiej 
niż inni, pragnąc nas ująć, powiedział, że nadal będzie tak 
jak dawniej serdecznie dzielił się z nami troskami. dodał 
też, że dopóki nowy gabinet nie zostanie powołany, bę-
dzie kontynuował pracę w rządzie.

Natychmiast o sytuacji poinformowany został prze-
wodniczący parlamentu Hasan ajwaz. W celu sformowa-
nia nowego rządu do akmesdżit został pilnie zwołany par-
lament. Chociaż, wraz z opuszczeniem przez nas domu 
ludowego, powrócił spokój i ład, to jednak, niestety, nie 
wróciło zaufanie.

noWe ŚrodKi zapobiegaWcze

Po skończeniu rozmów z towarzyszami udałem się do 
sztabu generalnego. Opowiedziałem Makochinowi o wy-
darzeniach, poleciłem, aby starała się powtórnie przycią-
gnąć do „sprawy” rosyjskich oficerów. Wyraziłem opinię, 
że bolszewicy, chcąc skorzystać z nadarzającej się okazji, 
nasilą działania skierowane przeciwko nam, wreszcie po-
wiedziałem, że powinniśmy wszędzie zmobilizować siły. 
Tej nocy udałem się na posiedzenie Przedstawicieli Naro-

dowości, gdzie poinformowałem zebranych o wydarzeniu 
i decyzji podjętej przez nasz rząd Narodowy oraz o dymi-
sji Czelebiego dżihana. W rezultacie otrzymałem na nowo 
pełne zaufanie w sprawie kontynuacji naszej „sprawy”.

z jednej strony – w celu utrzymania żołnierzy w pogo-
towiu, z drugiej – aby cały nasz naród i krymian zjed-
noczyć wobec zagrażającego niebezpieczeństwa, szcze-
gólnie – wyjaśniając nasze zobowiązanie ochrony wszyst-
kich obywateli, ogłosiłem odezwę do żołnierzy, w której 
tak mówiłem: Do broni! W naszym kraju wzrasta wielka 
fala anarchii. Życie i honor naszego narodu, wszystkich 
naszych obywateli jest w niebezpieczeństwie. Nasi bracia 
żołnierze w historii naszej do dzisiaj zapisali wiele chwa-
lebnych kart. Ich cienie żądają teraz od was, abyście nie 
splamili ich pamięci. Wasi dziadowie, bracia, wszyscy nasi 
obywatele oczekują od was, że zapewnicie krajowi spokój 
i ład publiczny. Zewrzyjcie bardziej niż zwykle szeregi, le-
piej niż zwykle wypełniajcie obowiązki, zapewnijcie dyscy-
plinę i ład.

z Makochinem zamieszkaliśmy w budynku sztabu. No-
cami, w moim biurze, kładąc się na kanapie w półśnie, od-
poczywałem zwykle godzinę, dwie.

sabotaż

Tej nocy otrzymaliśmy informację, że odcięto skrzydła 
kilku samolotom w szkole lotniczej w akmesdżit. Jeden 
z tamtejszych rosyjskich oficerów przeszedł na stronę 
nam przeciwną, sprawcy wykorzystali to i zniszczyli sa-
moloty w czasie dyżuru owego oficera. rano przeprowa-
dzone śledztwo wykazało, że sprawcy uciekli.

siły bolszeWicKie Wysyłane  
na północ

siódmego lub ósmego dnia tego 
miesiąca nadeszła wieść, że nasze 
siły przejęły broń marynarzy, któ-
rzy pełnym pociągiem, zdemobi-
lizowani, jechali z akjar do rosji. 
Uznaliśmy to za przygotowanie bol-
szewików do szybkiego wystąpie-
nia przeciwko nam, zrozumieliśmy, 
że wysłali siły na północ krymu, aby 
w czasie natarcia z akjar uderzyć na 
nas od tyłu. Na ten tok myślenia 
naprowadził nas fakt, że żołnierze, 
chociaż mówili, że są zdemobilizo-
wani, to wszyscy byli uzbrojeni.

odezWa do narodóW 
Wschodu

Tego dnia otrzymaliśmy informa-
cję, że wśród robotników w ak-
mesdżit narasta wrzenie, a mło-
dzież wsi rosyjskich robi długie 
zebrania.Tatarski dom na krymie, lata 20. XX w.
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W tych dniach lider bolszewików Miller i kerim dżan 
Firdews, którzy wówczas w ich komitecie działał jako se-
kretarz, wzmogli propagandę w oparciu o manifest do 
narodów rosji i Wschodu, noszący podpis lenina i komi-
sarza ds. narodowości, stalina. W manifeście tym, ogło-
szonym 19.12.1917 roku, były takie oto słowa:

Do muzułmanów Rosji, Tatarów Nadwołżańskich, Ta-
tarów Krymskich, Kirgizów, Sartów1 z Syberii i Turkie-
stanu, kaukaskich Turków i Tatarów, Czeczenów, lu-
dów północnego Kaukazu, wszystkich tych, których 
meczety oraz minarety zburzył carat i jego oprawcy, 
do wszystkich tych, których religia i zwyczaje zostały 
zdeptane – do was się zwracamy!
Wasza wiara, wasze zwyczaje, wasze narodowe i kul-
turalne instytucje są już chronione przed tego rodzaju 
gwałtami... Organizujcie wasze życie narodowe w peł-
nym tego słowa znaczeniu korzystając z wolności – to 
wasze prawo... Wiedzcie, że prawa – czy to wasze czy 
to innych ludów zamieszkujących całą Rosję – chroni 
i broni rewolucja i sowiety.
Wspomagajcie rewolucję i jej władze.
Towarzysze! Wraz z tym wzniesionym przez nas sztan-
darem niesiemy wolność każdemu gnębionemu naro-
dowi. Muzułmanie! Oczekujemy od was materialnej 
i duchowej pomocy.

Ten manifest wywarł wpływ na naszą ludność, a nawet 
na niektórych przedstawicieli naszej inteligencji.

Firdews tymczasem wystąpił przeciwko naszej współ-
pracy z białogwardyjskimi oficerami, wzmógł propagan-
dowe naciski, abyśmy rozwiązali sztab generalny i zaczęli 
działać wspólnie z bolszewikami. Odbył rozmowę z krew-
nym Czelebiego dżihana – członkiem kurułtaju abdim ze-
kaim i usiłował mu zaszczepić te myśli. 

zbiera się Kurułtaj

9 stycznia w klubie szlacheckim w akmesdżit zebrał się 
parlament pod przewodnictwem Hasana sabriego. Prze-
wodniczący, po przedstawieniu w kilku słowach przyczyn 
zwołania tego zebrania, oddał głos Czelebiemu dżihanowi.

Czelebi dżihan, po skrótowym omówieniu działalności 
rządu od momentu jego utworzenia, przeszedł do zagad-
nienia domu ludowego. Powiedział, że istotą problemu 
jest zagadnienie władzy na krymie: Rząd krymski powinni 
wspólnie utworzyć Tatarzy, przedstawiciele narodowości 
i bolszewicy. W przeciwnym razie władza powinna przejść 
do nas, ponieważ nie ma w kraju innej niż my realnej siły.

sejt dżelil Hattat i ahmet Ozenbaszły opisali atmosfe-
rę na zebraniu Przedstawicieli Narodowości, stwierdzili, 
że partie rosyjskie nie są w stanie porozumieć się z bol-
szewikami i nie można oczekiwać, że ich drogi spotkają 
się.

dżafar ablajew opowiedział o naszej konstytucji. Po-
wiedział, że naszym pragnieniem jest, aby wszyscy kry-
mianie wzięli w swoje ręce los kraju, że w tym jesteśmy 
całkowicie szczerzy i dlatego pragniemy, aby zebrało się 
krymskie zgromadzenia Ustawodawcze, ale jak stwierdził 
– rosjanie mieszkający na krymie i duża część mniejszo-
ści narodowych są jak beczka prochu, nie mogą się poro-

1 sartowie – lud pochodzenia irańskiego zamieszkujący rosję 
(wszystkie przypisy pochodzą od tłumacza).

zumieć, nawzajem popychają się ku zgubie, powiedział, 
że trzeba, abyśmy podjęli decyzję porozumienia się z czę-
ścią z nich.

Ja stwierdziłem, że problem, z którym się obecnie sty-
kamy, nie jest kwestią władzy, że dla nas problemem ma-
jącym żywotną wagę jest to, aby ugasić straszliwy pożar 
rozpoczynający się w naszym kraju. dalej stwierdziłem, 
że jeżeli bolszewicy, okazując szacunek dla ładu i porząd-
ku zamiast siły i przemocy, uznają, że wszystkie proble-
my zostaną rozwiązane poprzez demokratyczne wybory, 
wówczas nic nie powstrzyma nas przed porozumieniem 
się z nimi, lecz – powiedziałem – oni nie akceptują tych 
zasad i przygotowują dla wszystkich krwawą łaźnię. Na-
stępnie opowiedziałem o tragediach w akjar, opisałem 
przygotowania, jakie czynią wszędzie i z mocą podkreśli-
łem, że oni z nikim nie są w stanie współpracować, jeśli 
idzie o zagadnienie władzy.

postaWa bolszeWiKóW

gdy tak spieraliśmy się w kurułtaju, bolszewicy ogłosili 
odezwę, w której gwałtownie oskarżali Przedstawicieli Na-
rodowości i nasz sztab generalny: Sewastopol jest w nie-
bezpieczeństwie. Stoimy wobec groźby wojskowej dyktatury 
Tatarów. Naród tatarski nie jest naszym wrogiem. Ale wro-
gowie ludu podburzają go przeciwko nam. Przedstawiciele 
Narodowości podjęli uchwałę, że „nie jest możliwa współ-

krymska Tatarka, lata 20. XX w. 
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praca z bolszewikami”. reprezentant partii socjalistów re-
wolucjonistów w Przedstawicielstwie Narodowości i. Haita 
wygłosił emocjonujące przemówienie, w którym tak rzekł: 
Wszędzie pójdę, nawet mogę wrócić na zesłanie... Ale z bol-
szewikami nie pójdę (gazeta „Nowyj Westnik”: Jełagin, ar-
tykuł: Kyrym Tatarlarynyn Istiaklal Hajalleri (Rewolucyjne 
iluzje krymskich Tatarów) t. V. s. 214). aktywista z guberni 
taurydzkiej Miller i gubernialny przewodniczący Tarwacki 
oraz ich sekretarz kerim dżan Firdewsi poinformowali to-
warzyszy prowadzących rozmowy z bolszewikami, że [...] 
jeśli jako pryncypium uznamy władzę rad i podjęcie walki 
z reakcją, wówczas aż do zwołania generalnego kongresu 
bolszewików guberni, ich organizacje partyjne będą tworzyć 
władzę razem z nami.

Na zebraniu następnego dnia Husejin Badaninski 
przekazał to stanowisko. Pod wpływem ówczesnej re-
wolucyjnej atmosfery wszelkie zebrania były otwarte. 
Nikomu do głowy nie przychodziła myśl, aby zrobić 
zebranie zamknięte. Przed zebraniem poinformowano 
mnie, że nadeszli też bolszewicy, kerim dżan i Miller. 
zebranie minęło nadzwyczaj burzliwie. Nim jeden to-
warzysz zszedł z mównicy, drugi zaczynał mówić. Jeden 

czy dwóch towarzyszy słusznie stwierdziło, że nie wie-
rzą w szczerość propozycji bolszewików dających słowo, 
że do ich kongresu będą z nami współpracować, i że nie 
można temu ufać. każdy odczuwał ciężar sytuacji. lecz 
mało kto z nas naprawdę rozumiał rzeczywisty stopień 
niebezpieczeństwa.

czelebi dżihan upiera się

Tymczasem wezwałem Czelebiego dżihana do niewielkie-
go pomieszczenia za tą częścią sali, gdzie siedziało pre-
zydium. rozmawiałem z nim około 10 minut. istniała ko-
nieczność, abyśmy podjęli współpracę albo z Przedstawi-
cielami Narodowości, albo z bolszewikami. Czelebi dżihan 
stanowczo odmawiał współpracy z bolszewikami, a także 
z Przedstawicielami Narodowości. Wyrażał przekonanie, 
że powinniśmy przejąć władzę w nasze ręce. Wtedy, cho-
ciaż nie chciałem, oczy zaszły mi łzami... Czelebi dżihan 
bardzo się wzruszył. stało się jasne, że już nie da się za-
sypać przepaści pomiędzy nami. Uważałem, że przyjęcie 
tezy Czelebiego dżihana doprowadzi do tego, że i on sam 
i nasz lud zginą zmieceni przez ogólne powstanie rosjan 

przeciwko nam. Uznałem, że całą moją 
siłą muszę się temu przeciwstawić.

Czelebi dżihan sądził, że nadszedł 
nasz historyczny moment i był zde-
cydowany, w celu przejęcia przez nas 
losu naszego kraju, poddać siebie i całe 
nasze istnienie najstraszniejszemu eg-
zaminowi. zanim wyszedłem z pokoju, 
powiedziałem doń: Jesteś potrzebny... 
Zostaniesz na boku, w odwodzie. Odpo-
wiedział: Nie, dla jutra ty jesteś bardziej 
potrzebny! Ucałowaliśmy się i poże-
gnali. Obydwaj wiedzieliśmy, że każdy 
z nas będzie chciał nakłonić parlament 
do przyjęcia swego punktu widzenia 
i wziąć na siebie odpowiedzialność za 
przyszłość.

Czelebi dżihan wygłosił mowę – jed-
ną ze swych najwspanialszych – peł-
ną zapału i retoryki. Ja zaś z całej siły 
usiłowałem zapanować nad sytuacją. 
W rezultacie parlament, przy 12 gło-
sach przeciwnych, 43 głosami uznał, 
żeby współtworzyć rząd z Organizacją 
Przedstawicieli Narodowości poza bol-
szewikami i wybrał komisję do realizacji 
tego postanowienia. szkoda tylko, że 
tej nocy, po posiedzeniu kurułtaju, mu-
siałem udać się do pracy w sztabie ge-
neralnym i nie mogłem być razem z Cze-
lebim dżihanem na kolacji.

WalKi W jałcie

Wcześnie rano 11 stycznia z Jałty przybył 
jeden z naszych oficerów i poinformo-
wał, że w nocy około godz. 11 do Jałty 
przypłynęło kilka okrętów wojennych, 
z których wysadzono na ląd żołnierzy, 
ci zaś zostali rozprowadzeni po mieście 
i do rana prowadzili walki uliczne z na-
szym wojskiem. dalej informował, że Plakat turystyczny z drugiej połowy lat 20. XX w.
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żołnierze owi zajęli miejską pocztę, centralę telefoniczną 
i inne newralgiczne punkty miasta i grożą, że zbombardują 
nasze wsie. działania te wstrząsnęły morale naszych żoł-
nierzy i ludności. Tej nocy w Teatrze Miejskim w Jałcie od-
bywało się wielkie przedstawienie na rzecz naszego Towa-
rzystwa dobroczynnego. Była tam podobno część naszych 
żołnierzy. Żołnierze ci, gdy tylko dowiedzieli się o przyby-
ciu bolszewickich okrętów wojennych pomogli rozmieścić 
ludzi po wsiach i natychmiast rzucili się do obrony, przyłą-
czając się do swych towarzyszy.

Na wieść o tych wypadkach uzgodniłem z Makochinem, 
co czynić, i z kilkoma oficerami natychmiast wyruszyłem 
do Jałty. Podobno nasi żołnierze, którzy powzięli wiado-
mość, że w ałuszcie niektórzy rosyjscy robotnicy wraz 
z nielicznymi Żydami organizowali tajne zebrania, doko-
nali rewizji w budynkach, wykryli pewną ilość broni, w tym 
dwa karabiny maszynowe, i dokonali aresztowań. Po tych 
wydarzeniach i wiadomościach, które nadeszły z Jałty, 
w ałuszcie zapanował niepokój i rozgorączkowanie.

tata, ty nie pójdziesz na Wojnę?

gdy przyjechaliśmy do lombat ujrzałem, że prawie cała 
ludność wyległa na drogi, zgromadziła się przed kafanami, 
a wszystkie kominy w domostwach dymią. kiedy spytałem 
ludzi w kafanie o przyczynę, odpowiedzieli, że w Jałcie lada 
moment ma zacząć się wojna, pieką więc dla Jałty chleb. 
Bardzo się tym ucieszyłem. Po zjedzeniu kilku kęsów ra-
zem z towarzyszami podróży w domu mego przyjaciela 
Hamida redżeba, wyruszyliśmy. W ogrodzie żegnałem się 
z Hamidem, gdy jego 10-letni syn nagle odwrócił się od 
ojca i powiedział: Tata! W taki dzień czemu nie wyruszysz 
razem z Dżafarem Agą? Nie będziesz wojował z Kozakami? 
To pytanie wstrząsnęło mną i tak mnie wzruszyło, że oczy 
zaszły mi łzami. z miłością i uznaniem ucałowałem małe-
go i powiedziałem Niech cię Bóg chroni! Także Hamid był 
wzruszony. Ta scena i sytuacja we wsi, bardzo wzruszyły 
również towarzyszących mi rosyjskich oficerów... gdzież 
tam rosjanom było do wiary naszych...

W degirmenkoj kilka minut rozmawialiśmy w kafanie 
z ludźmi, po czym pojechaliśmy do naszej wsi. Natych-
miast udałem się do domu zobaczyć matkę, ojca i otrzy-
mać od nich błogosławieństwo. Matka, która zawsze mó-
wiła mi, abym wycofał się z tych spraw, tym razem całując 
mnie, rzekła: Niech ci się wiedzie... Niech Bóg chroni nasz 
lud! W tej chwili ujrzałem też, że zamyślona twarz mego 
ojca rozjaśniła się, a oczy rozbłysły. Ucałowałem ręce ro-
dziców i z łkającym sercem opuściłem dom i rodzeństwo. 

MyŚlisz, że tylKo ty pójdziesz  
do raju?

Po południu dojechaliśmy do wsi Nikita. Tam wysłucha-
łem, co mówią przybywający z Jałty. dowiedziałem się, 
że część naszych wycofanych z Jałty żołnierzy utrzymuje 
front przed Nikitą. Natychmiast wysłałem wiadomość do 
wiosek ajwasyl i Ozenbasz, aby znajdujący się tam nasi 
uzbrojeni bracia nazajutrz rano wyruszyli do Jałty. do 
wieczora podejmowałem niezbędne środki. Po pierwsze, 
w domu Mustafy agi urządziliśmy dowództwo. Na kola-
cję poszedłem do domu krewnego, którego, chociaż był 
bratem mojej babki ze strony ojca, nazywałem stryjem. 
W nocy długo i serdecznie rozmawiałem z nim i starszy-
zną wsi. Wczesnym rankiem nasi oficerowie poszli na 

front. Wnet i ja pojechałem tam konno. Na drodze zauwa-
żyłem szybko maszerującego starca – szedł w płaszczu 
z postawionym kołnierzem, na ramieniu miał karabin. 
zbliżywszy się poznałem, że to stryj Hatip. zapytałem: 
Dokąd to stryju? I ty też? Odpowiedział ze śmiechem: 
Myślisz, że tylko ty pójdziesz do raju2? zeskoczyłem z ko-
nia, ująłem go za ręce, on zaś ucałował mnie z miłością 
i czułością... Był szczerze przywiązany do religii i nasze-
go ludu, ale nie przypuszczałem, że tak postąpi. To spo-
tkanie bardzo wzmocniło mój entuzjazm. Poprosiłem go 
o wybaczenie, że nie mogę dłużej się zatrzymać, poże-
gnałem i szybko pojechałem na front.

na froncie

Naszych towarzyszy znalazłem na froncie nadzwyczaj oży-
wionych i pełnych entuzjazmu. Wszyscy reprezentowali 
wysokie morale, wszyscy byli rozpaleni hasłem Nie pozwo-
limy potworom zgnieść naszego ludu. gdy rozmawiałem 
z nimi i analizowałem sytuację, zauważyłem, że szybko 
zbliża się ku nam jeden z żołnierzy pełniących w przedzie 
służbę wartowniczą. Poinformował, że nadjechał samo-
chód z wywieszoną białą flagą, że wysiadł zeń hatip3 wsi 
derekoj, ibrahim Tarpi efendi, i chce ze mną rozmawiać, 
że przybywają jako delegacja wsi derekoj. kazałem natych-
miast ich przyprowadzić. Przybyli: ibrahim efendi, kazym 
digal, aptullah kadijew i jeden rosjanin. ibrahim efendi 
powiedział, że cała nasza ludność jest pogrążona w bezna-
dziei, zdesperowana, wszyscy żyją w strachu: powiedział, 
że bolszewicy oświadczyli, że jeżeli pozostawimy im Jałtę, 
stanowczo nie tkną naszych wsi, w przeciwnym razie doko-
nają bombardowania. W imieniu całej społeczności popro-
sił, abym się zgodził. Cała rozmowa odbywała się na stoją-
co, między oficerami i żołnierzami.

dżafer sejdamet  
Tłumaczenie z jęz. tureckiego: antoni sarkady  

2 ludność uznała, że walka z bolszewikami jest świętą wojną – 
dżihadem. zgodnie z doktryną islamu ci, którzy w niej polegną, 
dostaną się prostu do raju.

3 z arabskiego: kaznodzieja.


