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ZMIANY W NAUCE RELIGII

NOWOROCZNE SPOTKANIE 
EKUMENICZNE
10 stycznia 2022 r. Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz 
Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Mu-
zułmańskiego MZR w RP, uczestniczył w Ekumenicznym 
Spotkaniu Noworocznym w siedzibie Chrześcijańskiej Aka-
demii Teologicznej w Warszawie.

– Ekumenia ma nas inspirować, ma być katalizatorem 
pozytywnych zmian i prawdziwego braterstwa – powie-
dział prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Ma-
licki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Wyraził 
też ubolewanie w związku ze zbyt niską liczbą osób, któ-
re postanowiły się zaszczepić przeciw COVID-19, a także 
w związku z kryzysem humanitarnym na granicy z Biało-
rusią. W swym przemówieniu prezes PRE przypomniał, 
że w minionym roku minęła 75. rocznica utworzenia Rady. 
Przywołał słowa jej założycieli, którzy chcieli działać 
w myśl sformułowania, „że to, co nas łączy, jest wyższego 
gatunku aniżeli to, co nas dzieli”.

Po przemówieniu wręczono nagrodę Polskiej Rady 
Ekumenicznej Pelagii Jaworskiej oraz biskupowi M. Wło-
dzimierzowi Jaworskiemu z Kościoła Starokatolickiego 
Mariawitów. Zgodnie z regulaminem nagroda „przyzna-
wana jest osobom fizycznym oraz prawnym i innym pod-
miotom, w kraju i za granicą, szczególnie zasłużonym dla 
ruchu ekumenicznego w Polsce i na świecie”. W imieniu 
laureatów, którzy nie mogli się pojawić, statuetkę odebrał 
biskup naczelny M. Karol Babi, zwierzchnik Kościoła Staro-
katolickiego Mariawitów.

Podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego sło-
wa pozdrowienia wygłosili: reprezentujący kard. Kazimie-
rza Nycza bp Tadeusz Pikus z Kościoła rzymskokatolickie-
go, przewodniczący Aliansu Ewangelicznego w Polsce bp 
Marek Kamiński z Kościoła Zielonoświątkowego, Naczelny 
Rabin Polski Michael Schudrich, mufti RP, przewodniczący 
Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP To-
masz Miśkiewicz, a także przedstawiciele Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskow-
skiego i marszałka województwa mazowieckiego Adama 
Struzika. Odczytano też pozdrowienia przesłane przez pre-
miera Mateusza Morawieckiego.

W uroczystości uczestniczyli ponadto zwierzchnicy 
i przedstawiciele pozostałych Kościołów zrzeszonych 
w Polskiej Radzie Ekumenicznej: pastor Mateusz Wicha-
ry (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Jerzy Samiec (Ko-
ściół Ewangelicko-Augsburski), bp Marek Izdebski (Kościół 
Ewangelicko-Reformowany), ks. inf. Andrzej Gontarek 
(Kościół Polskokatolicki) i abp Abel (Polski Autokefaliczny 
Kościół Prawosławny). Obecni byli również rektor Chrze-
ścijańskiej Akademii Teologicznej abp prof. Jerzy Pańkow-
ski, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Iga Zalisz, 
reprezentanci różnych Kościołów, oddziałów i komisji Pol-
skiej Rady Ekumenicznej, ludzie nauki i mediów, urzędnicy 
państwowi i samorządowi oraz wielu innych świeckich i du-
chownych zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny.

(Red.) 

10 stycznia 2022 r. w Warszawie 
odbyło się spotkanie kierownic-
twa Ministerstwa Edukacji i Nauki 
z przedstawicielami Kościołów 
i związków wyznaniowych, doty-
czące planowanych zmian w or-
ganizowaniu nauki religii i etyki 
w szkołach. Z upoważnienia Mu-
ftiego RP Tomasza Miśkiewicza 
Muzułmański Związek Religijny 
w RP reprezentowała Dagmara Sul-
kiewicz, nauczycielka religii mu-
zułmańskiej przy Muzułmańskiej 
Gminie Wyznaniowej MZR w Bia-
łymstoku. 

Podczas spotkania wicemi-
nister edukacji i nauki Tomasz 
Rzymkowski przedstawił projekt 
zmian, zakładający wprowadzenie 
obowiązkowego nauczania etyki 
w klasach IV–VIII szkoły podsta-
wowej i w szkołach ponadpodsta-
wowych wraz z planowanym har-Na spotkaniu społeczność muzułmańską reprezentowała Dagmara Sulkiewicz (pierwsza z prawej).
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SPOTKANIE U PREZYDENTA RP
18 stycznia 2022 r. w Pałacu Prezy-
denckim w Warszawie odbyło się 
noworoczne spotkanie przedstawi-
cieli Kościołów i związków wyzna-
niowych obecnych w Polsce oraz 
Komisji Wspólnej Rządu i Mniej-
szości Narodowych i Etnicznych 
z Prezydentem RP Andrzejem Dudą 
i jego małżonką Agatą Kornhau-
ser-Dudą. Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną i związane z nią 
obostrzenia w spotkaniu uczestni-
czyli tylko zwierzchnicy Kościołów 
i związków wyznaniowych. Spo-
łeczność muzułmańską reprezento-
wał mufti Rzeczypospolitej Polskiej 
Tomasz Miśkiewicz, przewodniczą-
cy Najwyższego Kolegium Muzuł-
mańskiego MZR w RP. Uroczystość 
uświetniły występy Warszawskiego 
Chóru Papieskiego im. Św. Jana 
Pawła II.

Wśród przybyłych gości byli 
m.in. Prymas Polski ks. abp Woj-
ciech Polak, prezes Polskiej  
Rady Ekumenicznej, bp Andrzej Malicki, Michael Schudrich, 
Naczelny Rabin Polski, Grzegorz Kuprianowicz, współ-
przewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych, przedstawiciele duszpasterstw 
polowych: Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, Prawo-
sławnego Ordynariatu Wojska Polskiego i Ewangelickiego 
Duszpasterstwa Wojskowego oraz przedstawiciel Kościoła 
Zielonoświątkowego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódme-
go, przedstawiciel Aliansu Ewangelicznego w Rzeczypospo-
litej Polskiej.

Prezydent Andrzej Duda podziękował wszystkim zebra-
nym za obecność: – Mimo tych trudnych okoliczności mo-
żemy się tutaj spotkać, symbolizując wiarę w to, że poko-
namy wszystkie trudności – podkreślił. Wskazał również, 
że spotkanie przypadło na „czas pełen napięć, trudny dla 
wielu miejsc na świecie z wielu przyczyn m.in. z powodu 
pandemii koronawirusa, która wywołuje wiele niepokoju, 

[…] a w wielu sercach zasiała też smutek z powodu śmierci 
najbliższych”.

Następnie życzenia noworoczne złożyli: ks. abp Woj-
ciech Polak, bp Andrzej Malicki, rabin Michael Schudrich, 
mufti Tomasz Miśkiewicz oraz Grzegorz Kuprianowicz, 
współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszo-
ści Narodowych i Etnicznych.  Wypowiadając się w imie-
niu Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, Mufti RP 
Tomasz Miśkiewicz przekazał: – W tym 2022 roku życzę 
wszystkim błogosławieństwa, pomyślności, zdrowia, po-
koju, jak najmniej różnic, abyśmy wspólnie przezwyciężali 
zło.

(Red.) 
Fot. Grzegorz Jakubowski/ KPR 

monogramem ich wdrażania oraz możliwość zwolnienia 
z lekcji etyki uczniów objętych nauczaniem religii. Zmiany 
legislacyjne i organizacyjne w tym zakresie będą wdraża-
ne stopniowo, przede wszystkim z uwagi na konieczność 
zapewnienia kadry nauczycielskiej o wymaganych kwalifi-
kacjach. Spotkaniu towarzyszyła dyskusja, w której przed-
stawiciele poszczególnych Kościołów i związków wyzna-
niowych ustosunkowali się do proponowanych zmian oraz 
zasadności komplementarności obu przedmiotów przez 
Ministerstwo.

Kościoły i związki wyznaniowe uczestniczące w spotka-
niu to: Kościół Katolicki Obrządku Łacińskiego, Kościół Ka-
tolicki Obrządku Greckokatolickiego, Polski Autokefaliczny 
Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Reformowany 
w RP, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ad-
wentystów Dnia Siódmego w RP, Kościół Zielonoświątko-
wy w RP, Kościół Nowoapostolski w Polsce, Muzułmański 
Związek Religijny w RP, Kościół Boży w Chrystusie, Kościół 
Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.

(Red.) 
Fot. MEiN 

Życzenia noworoczne przekazał także Mufti RP Tomasz Miśkiewicz.
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ŚWIADKOWIE NADZIEI
26 stycznia 2022 r. pod hasłem „Chrześcijanie i muzułma-
nie: świadkami nadziei” odbywał się XXII Dzień islamu 
w Kościele katolickim w Polsce. Główne obchody ze wzglę-
du na pandemię koronawirusa odbyły się on-line.

– Nadzieja wyrasta z wiary, że problemy i dotykające 
człowieka doświadczenia mają jakiś sens, cel i wartość, 
choć aktualnie ich nie rozumiemy, bądź nie widzimy dzi-
siaj jeszcze drogi wyjścia z nich. Nadzieja pomaga do-
strzec w sercach ludzi dobro. Pomaga wytrwać w przeciw-
nościach w oczekiwaniu na pomoc, która niejednokrotnie 
w najmniej spodziewanych okolicznościach przychodzi – 
tak w swoim słowie wstępnym oraz przesłaniu przekazał 
biskup Henryk Ciereszko, przewodniczący Komitetu ds. 
Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Epi-
skopatu Polski.

Przesłanie wygłosił również Mufti Rzeczypospolitej Pol-
skiej Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego 
Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP: – Bóg jest nadzieją, 
która powinna stanowić podstawę ludzkiego istnienia, bo-
wiem gdy nie ma nadziei, to nie ma również wiary, a wtedy 
byt i jego rozwój tracą swój sens. To nadzieja wynikająca 
z wiary – nadzieja na dobro, uczciwość, praworządność, 
pokój, miłość, zrozumienie – ukształtowała ludzką spo-
łeczność, pozwoliła na jej powiększanie i doskonalenie. 
To wiara pełna nadziei czyni nas lepszymi i mądrzejszymi. 
Piękniejszymi duchowo. Z czystymi twarzami – powiedział.

Imam Youssef Chadid z Ligi Muzułmańskiej w RP mówił 
o wielu podobieństwach między chrześcijaństwem i isla-
mem. Należą do nich m.in. wiara w Boga, wiara w aniołów 
oraz w Sąd Ostateczny. Zaznaczył też, że zarówno chrze-
ścijanie, jak i muzułmanie są wezwani do nadziei. – Pe-
symizm ma zalążki w braku wiary. Bądźmy optymistami 
– stwierdził.

Podczas dwugłosu chrześcijańsko-muzułmańskiego 
głos zabrali: ze strony chrześcijańskiej prof. Eugeniusz 
Sakowicz, kierownik Katedry Religiologii i Ekumenizmu 
w Instytucie Dialogu Kultury i Religii na Wydziale Teolo-
gicznym UKSW, natomiast ze strony muzułmańskiej imam 
Arkadiusz Miernik ze Stowarzyszenia Jedności Muzułmań-
skiej. Podczas swoich przemówień odnosili się do hasła 
przewodniego, podkreślając rolę nadziei ludzkiej w reli-
giach.

Następnie zaprezentowano lokalne ośrodki dialogu 
chrześcijańsko-muzułmańskiego. Na temat działań w Ka-
towicach mówili ks. dr Tadeusz Czekański oraz imam Ab-
dul Jabbar Koubaisy z Ligi Muzułmańskiej w RP, natomiast 
przedsięwzięcia w Poznaniu przedstawił o. Marcin Wrzos. 
Tatarskie Centrum Kultury Islamu w Suchowoli, należące 
do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, zaprezen-
tował imam Ramil Khayrov. Jak podkreślił, ściśle współpra-
cuje ono z Centrum Trzech Kultur w Suchowoli.

W części modlitewnej odczytano fragmenty Pisma 
Świętego i Koranu. Fragmenty Biblii odczytał bp Damian 
Muskus. Fragmenty Koranu po arabsku odczytał Mirzoglib 
Radzabhaliev, imam Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
MZR w Białymstoku, a wersety w tłumaczeniu na język 
polski – Izabela Melika Czechowska, członkini Najwyższe-
go Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP.

Kolejnym punktem programu była muzułmańska modli-
twa intencyjna, którą poprowadził imam Radzhabaliev. Po 
niej wezwanie do chrześcijańskiej modlitwy wiernych od-
czytał Paweł Szuppe. Spotkanie, zgodnie z tradycją, zakoń-
czyła modlitwa chrześcijańska Ojcze nasz, poprowadzona 
przez bp. Henryka Ciereszkę.

(Red.) 

SPOTKANIE ZESPOŁU 
WYDAWNICZEGO
11 lutego 2022 r. w siedzibie Najwyższego Kolegium Muzuł-
mańskiego MZR w RP w Białymstoku odbyło się spotkanie 
zespołu wydawniczego. W obradach uczestniczyli: Mufti 
Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, przewodni-
czący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, 
Rozalia Bogdanowicz, Musa Czachorowski, Barbara Pawlic-
-Miśkiewicz, Mirzogolib Radzhabaliev oraz pracownica kan-
celarii NKM MZR, Dżaneta Miśkiewicz.

Zespół podsumował projekty zrealizowane w roku 2021 
oraz omówił plany na rok bieżący.

Członkowie zespołu stale pracują nad nowymi pomysła-
mi i poszerzeniem zasobów działu etnicznego i religijnego, 
a także zajmują się przekładem i redakcją książek religij-

nych pozyskanych z zewnętrznych instytucji. Wszystkie po-
dejmowane działania i publikacje mają służyć polskiej spo-
łeczności tatarsko-muzułmańskiej oraz wszystkim osobom 
zainteresowanym.

W trakcie dyskusji zatwierdzono plan działania działu wy-
dawniczego Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR 
w RP na rok 2022. Ważnym punktem rozmowy była kwestia 
dalszej promocji oraz praca nad kolejnymi narzędziami in-
ternetowymi pozwalającymi na dostęp do publikacji.

(Red.) 
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PREZENTACJA WYDAWNICTW 
W SOKÓŁCE

Po kilkunastomiesięcznej przerwie z powodu epidemii, 
członkowie zespołu wydawniczego Najwyższego Kolegium 
Muzułmańskiego MZR w RP pojawili się w Sokółce, prezen-
tując publikacje z ostatnich dwóch, a nawet trzech lat.

Spotkanie planowano od dawna, ale sytuacja wciąż nie 
była sprzyjająca. Wreszcie zapadła jednak stanowcza decy-
zja: „Jedziemy!”. Wszystko uzgodnione zostało z Lilą Asa-
nowicz, prezesem Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Sokółce, oraz Maciejem Szczęsnowiczem, prze-
wodniczącym zarządu Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej 
w Bohonikach, którzy podjęli się organizacji wydarzenia. 
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP wystąpiło 
w roli partnera.

12 lutego br. z tatarskimi książkami oraz czasopismami 
przyjechali do Sokółki: Barbara Pawlic-Miśkiewicz – szefo-
wa zespołu wydawniczego NKM MZR, Musa Czachorowski 
– redaktor naczelny „Przeglądu Tatarskiego”, Dżaneta Miś-
kiewicz z kancelarii Muftiatu oraz imam Mirzogolib Radzha-
baliev – tym razem w roli audiowizualisty. W kawiarni Lira 
Sokólskiego Ośrodka Kultury, gdzie zebrało się już około 
pięćdziesięciu osób, powitała ich Lila Asanowicz, niestru-
dzona inicjatorka rozlicznych przedsięwzięć.

Przywiezione z Białegostoku wydawnictwa ledwie mieściły 
się na dużym stole, za którym na ekranie odbywała się wizu-
alizacja tego wszystkiego, co dzięki staraniu MZR ukazało się 
od końca roku 2019 do początku 2022. A jest tego – książek, 
czasopism, płyt CD, map – naprawdę sporo. Każdą pozycję 
omawiali Barbara Pawlic-Miśkiewicz wspólnie z Musą Czacho-
rowskim. Zespół wydawniczy, działający nieetatowo, z pasji, 
może poszczycić się interesującym dorobkiem, w którym 
znajdziemy m.in. publikacje historyczne, wspomnieniowe, 
religijne – dla dorosłych oraz dzieci. Środki na nie pochodzą 
z jednej strony z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, z drugiej zaś pozyskiwane są przez muftiego 
Tomasza Miśkiewicza ze źródeł zagranicznych.

 To sympatyczne i długo oczekiwane przez obie strony 
spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, który przygoto-
wał Maciej Szczęsnowicz, czyli sam szef Zajazdu u Mahme-
da w Bohonikach. Płow smakował wspaniale, nie ustępo-
wały mu samsy, a pierekaczewnik z jabłkami – palce lizać! 
Dodajmy, że był jeszcze wyśmienity sernik z brzoskwiniami, 
dzieło Lili Asanowicz. Cudo. Sokółka górą!

(Red.) 

MODLITWA O POKÓJ 
we Wrocławiu...

7 marca br. w ewangelickim ko-
ściele Opatrzności Bożej we Wro-
cławiu odbyło się ekumeniczne 
nabożeństwo w intencji pokoju 
w Ukrainie, którego mottem były 
słowa: „Błogosławieni pokój czy-
niący”. Uczestniczyli w nim mię-
dzy innymi: Metropolita Wro-
cławski Arcybiskup Józef Kupny, 
Władyka Włodzimierz R. Juszczak 
– Biskup Eparchii Wrocławsko-Ko-
szalińskiej Kościoła Greckokatolic-
kiego, Biskup Wrocławski Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego Wal-
demar Pytel, Biskup-Senior Ko-
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego 
Ryszard Bogusz, przedstawiciel 
społeczności żydowskiej Jerzy Ki-
chler oraz muzułmańskiej – Musa 
Czachorowski, dolnośląski przed-
stawiciel Muzułmańskiego Związ-
ku Religijnego w RP, którzy popro-
wadzili okolicznościowe modlitwy 
intencyjne.

W imieniu społeczności muzułmańskiej modlitwę o pokój w Ukrainie wygłosił dolnośląski przedstawiciel 
MZR Musa Czachorowski.
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Musa Czachorowski

ZAPROSZENIE DO WOJEWODY
8 marca br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wro-
cławiu odbyło się spotkanie pań, reprezentujących tutejsze 
mniejszości narodowe i etniczne z wojewodą, Jarosławem 
Obremskim. Wydarzenie to organizowane było już wcześniej, 
jednak jego ciągłość przerwała epidemia koronawirusa. Te-
raz, dzięki Joannie Bradke, pełnomocnikowi wojewody dol-
nośląskiego do spraw mniejszości, ponownie zaistniało w ka-
lendarzu.

W Sali Kolumnowej zjawiły się przedstawicielki społecz-
ności niemieckiej, żydowskiej, ormiańskiej i karaimskiej, 

między innymi Mariola Abkowicz – przewodnicząca Związ-
ku Karaimów Polskich, Krystyna Kadlewicz – przewodniczą-
ca zarządu Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecz-
nego oraz Tamara Włodarczyk – polska  działaczka Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu. Lokalną społecz-
ność tatarską reprezentowała Leila Zdrzyńska z domu Ko-
rycka. Spotkanie uświetnił Michał Kuliczenko, solista kara-
imskiego zespołu Dostłar, który zaśpiewał trzy piosenki: 
dwie ukraińskie i jedną karaimską.

Musa Czachorowski 

Wśród przybyłych do świątyni byli Jurij Tokar, konsul 
generalny Ukrainy we Wrocławiu, Igor Salamon, prze-
wodniczący wrocławskiego Oddziału Związku Ukraińców 
w Polsce, członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji 
Pokojowych ONZ, Fundacji Dortmundzko-Wrocławsko-
-Lwowskiej, Fundacji Dzielnicy Wzajemnego Szacunku, 

19 marca 2022 roku Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz 
Miśkiewicz, przewodniczący Najwyższego Kolegium Mu-
zułmańskiego MZR w RP, uczestniczył w modlitwie o pokój 
w Ukrainie i na świecie zorganizowaną przez Muzułmańską 
Gminę Wyznaniową MZR w Bohonikach.

...oraz w Bohonikach
W uroczystości uczestniczyli członkowie białostockiej 

gminy wyznaniowej, bohonickiej gminy wyznaniowej oraz 
członkowie Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. 
Modlitwę poprowadził Aleksander Bazarewicz, imam MGW 
MZR w Bohonikach.

(Red.) 

a także wiele osób wspierających ukraińskich uchodźców, 
którzy licznie pojawili się we Wrocławiu. Po zakończeniu 
uroczystości przy wyjściu zorganizowano zbiórkę na rzecz 
pomocy Ukrainie.

Fot. Facebook 

Marek Moroń

UROCZYSTOŚĆ W ŁAMBINOWICACH
17 marca 2022 r., podobnie jak w minionych latach, odby-
ły się obchody 77. rocznicy wyzwolenia obozu jenieckiego 
Stalag 344 Lamsdorf w Łambinowicach. Ich organizatorem 
było Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łam-
binowicach

W uroczystościach wziął udział minister kultury i dzie-
dzictwa narodowego, prof. dr hab. Piotr Gliński, który też 
objął to wydarzenie swym patronatem honorowym. Jego 
przemówienie było szeroką refleksją nad historią i zna-
czeniem pamięci o Stalagu 344. Podobnie jak i wystąpie-
nia innych delegatów nawiązywało do agresji Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę i krwawej tragedii rozgrywającej 
się aktualnie na ziemi ukraińskiej. Obecni byli również 
wojewoda opolski Sławomir Kłosowski, marszałek woje-
wództwa opolskiego Andrzej Buła oraz liczni przedstawi-
ciele kierownictwa administracji, w tym Sejmu RP i sa-
morządów, kombatanci, delegacje jednostek wojskowych 
w województwie opolskim, konsulowie honorowi Włoch 
i Serbii, przedstawiciele służb Straży Pożarnej, delega-
cje młodzieży, policji oraz przedstawiciele świata kultury 

i kierownictwo Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 
w Łambinowicach.

Wzorem ubiegłych lat ze słowem okolicznościowym 
i modlitwą wystąpili przedstawiciele głównych wyznań 
w Polsce: Kościoła rzymskokatolickiego i ewangelicko-au-
gsburskiego, Cerkwi prawosławnej oraz Muzułmańskiego 
Związku Religijnego w RP. Ze względu na święto Purim nie 
przybył przedstawiciel judaizmu. Ze strony muzułmańskiej 
okolicznościowe słowo i modlitwę wygłosił dr Marek Mo-
roń, przedstawiciel Muzułmańskiego Związku Religijnego 
w RP w województwie małopolskim. W swoim wystąpieniu 
przytoczył też słowa oświadczenia Muftiego Rzeczypospo-
litej Polskiej z 1 marca 2022 r. w sprawie zbrojnej napaści 
Rosji na Ukrainę, co przyjęte zostało ogólnymi brawami.

Stalag VIII B w Lamsdorf – przemianowany później na 
Stalag 344 – powstał 4 października 1939 roku w miejscu, 
gdzie wcześniej więziono jeńców wojennych wojny francu-
sko-pruskiej i I wojny światowej. Kompleks jeniecki Lams-
dorf przez pewien czas był największym tego typu obozem 
w Europie. Początkowo więziono tam żołnierzy Wojska Pol-
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Czas płynie, lata lecą…  Aż się wierzyć nie chce, że nasza Czcigodna Seniorka

HALINA SZAHIDEWICZ
z domu Jabłońska, córka Konteja i Mieriemy, rodem z Niekraszuniec, mieszkanka Białegostoku

ma już 85 lat,

a większość z nich poświęciła pracy dla tatarskiej społeczności muzułmańskiej.
Podobnie jak rodzice, także i Ona znana jest szeroko w kraju z otwartego, życz-
liwego wszystkim domu, gotowa pomóc w każdej dobrej sprawie. Przez długi 
czas z wielkim oddaniem i powodzeniem pełniła obowiązki przewodniczącej 
Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej MZR w RP w Białymstoku, współtworzyła 
Radę Wspólną Katolików i Muzułmanów, wymarzyła sobie, stworzyła i wiele lat 
prowadziła Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk”, odzyskując dla 
polskich Tatarów dawne tradycje i obyczaje.
Do Niej – prawdziwej skarbnicy wiedzy – wciąż zwracają się z prośbami o infor-
macje na temat tatarszczyzny oraz islamu setki, jeśli nie tysiące osób.
Zgromadziła w sercu, pamięci, a także w zdjęciach, książkach i innych mate-
riałach ogromną, wyjątkową wiedzę o polskich Tatarach, ich historii i religii.  
Dzięki swemu doświadczeniu życiowemu, rozsądkowi oraz bezstronności sta-
ła się dla tatarskiej społeczności swoistą wyrocznią i autorytetem we wszel-
kich trudnych sprawach.
Oto cała Ona: Polka, Tatarka, muzułmanka. Człowiek!

Najserdeczniejsze życzenia naszej Drogiej Jubilatce, stu i więcej lat w zdrowiu i spokoju,
z bezustannym błogosławieństwem Najwyższego

składają

Tomasz Miśkiewicz
Mufti Rzeczypospolitej Polskiej

Przewodniczący Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP
członkowie Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego

przedstawiciele wojewódzcy MZR w RP
zespół redakcyjny „Przeglądu Tatarskiego”

oraz oddani przyjaciele z całego kraju.

skiego, a przejściowo także cywilów. 
Jednym z nich był o. Maksymilian 
Kolbe. Później zaczęto przywozić 
żołnierzy francuskich, belgijskich, 
jugosłowiańskich, greckich, ame-
rykańskich, brytyjskich i sowiec-
kich. Po zakończeniu Powstania 
Warszawskiego do Lamsdorfu tra-
fiła grupa żołnierzy powstania oraz 
mieszkańców Warszawy. W sumie 
przez obóz przeszło około trzystu 
tysięcy jeńców, w większości żoł-
nierzy Armii Czerwonej. W styczniu 
1945 roku Niemcy ewakuowali więk-
szość jeńców. W chwili wyzwolenia 
obozu 17 marca 1945 r. było w nim 
od 500 do dwóch tysięcy osób, któ-
re nie mogły zostać ewakuowane ze 
względu na stan zdrowia.

Marek Moroń Z okolicznościowym słowem oraz modlitwą wystąpił dr Marek Moroń, małopolski przedstawiciel MZR.

WYDARZENIA I INFORMACJE
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Musa Czachorowski

ODZNACZENIA DLA KRYMSKICH 
TATARÓW
Otrzymaliśmy niedawno miłą wiadomość o uhonorowaniu 
krymskotatarskich działaczy społeczno-politycznych wy-
sokimi polskimi odznaczeniami. Otóż zgodnie z Postano-
wieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3 grudnia 
2021 roku nr Rej. 524/2021:

W uznaniu wybitnych zasług w rozwijaniu polsko-
-ukraińskiej współpracy, za działalność na rzecz poszano-
wania praw mniejszości narodowych i wspieranie ruchów 
niepodległościowych w Europie Wschodniej i Środkowej 
odznaczeni zostali:

Krzyżem Wielkim 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Mustafa Dżemilew

Krzyżem Komandorskim 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Ilmi Umierow

Krzyżem Oficerskim 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

Sinawer Kadyrow
Szewket Kajbułłajew

Nie są to nazwiska obce, bo chodzi tu przecież o Krym-
skich Tatarów, od dawna zaangażowanych w działalność 
społeczno-polityczną na Krymie.

Mustafa Dżemilew, uznawany za nieformalnego przy-
wódcę krymskotatarskiej społeczności, kilkakrotnie odwie-
dzający Polskę, wiele lat spędził w sowieckich więzieniach 
i obozach. Był przewodniczącym Medżlisu Narodu Tatarów 
Krymskich, następnie Rady Przedstawicieli Narodu Krym-
skotatarskiego. Jest deputowanym do Rady Najwyższej 
Ukrainy. Jego kontakty z Polską, zwłaszcza z Autonomicz-
nym Wydziałem Wschodnim Solidarności Walczącej, się-
gają końca lat 80. W roku 1998 otrzymał nagrodę Nansen 
Refugee Award za działalność na rzecz powrotu Krymskich 
Tatarów do ojczyzny. W roku 2013 był odznaczony Krzy-
żem Solidarności Walczącej, rok później został pierwszym 
laureatem Nagrody Solidarności.

Bogate karty działalności narodowej mają również 
pozostałe osoby. Ilmi Umierow był m.in. wiceprzewod-
niczącym Medżlisu, deputowanym, później wiceprze-
wodniczącym Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki 
Krymu i krymskim wicepremierem. Nie opuścił Krymu po 
rosyjskiej aneksji w roku 2014, w roku następnym skazany 
został na dwa lata kolonii karnej za „publiczne wzywanie 
do naruszenia integralności terytorialnej Federacji Rosyj-
skiej”. Sinawer Kadyrow, przedstawiciel Medżlisu, wię-
zień sowieckich łagrów, jest działaczem Komitetu Praw 
Tatarów Krymskich. Był zatrzymywany i szykanowany za 

sprzeciw wobec rosyjskiej polityki związanej z Krymem 
oraz Krymskimi Tatarami. Szewket Kajbułłajew, krymsko-
tatarski i ukraiński działacz społeczno-polityczny, także 
dziennikarz, znany jest chociażby z naszego „Przeglą-
du Tatarskiego”. Był redaktorem naczelnym czasopisma 
„Qasavet”, obecnie zaś kieruje redakcją „Avdetu”. Pełni 
ponadto obowiązki przewodniczącego wydziału ds. infor-
macji i łączności z organizacjami społecznymi Medżlisu 
Tatarów Krymskich.

To piękne i głęboko słuszne przedsięwzięcie, po-
twierdzające wielowiekowe związki polsko-krymskota-
tarskie, zaistniało dzięki dwom osobom. Pierwszą jest 
niewątpliwie Piotr Hlebowicz, człowiek-legenda, którego 
działalność niepodległościowa rozpoczęła się już ponad 
czterdzieści lat temu. W Solidarności Walczącej znalazł 
się w roku 1985, a w 1988, wraz z ukrywającą się wów-
czas Jadwigą Chmielowską, współtworzył Autonomiczny 
Wydział Wschodni tej podziemnej organizacji, współpra-
cujący m.in. z opozycją litewską, łotewską, gruzińską, 
rosyjską, ormiańską, azerską, estońską, mołdawską, ka-
zachską, uzbecką oraz krymskotatarską. Jego działacze 
jeździli na Krym wielokrotnie, także m.in. ze sprzętem 
poligraficznym, byli uczestnikami pierwszego Kurułtaju 
Narodu Krymskotatarskiego, który odbył się w Aqmescid 
w 1991 roku. Stąd wywodzi się ich długoletnia znajomość 
z krymskotatarskimi dysydentami.

Piotr Hlebowicz od dawna propagował wśród polskiej 
społeczności idee pokojowej walki Krymskich Tatarów. 
W ubiegłym roku zwrócił się do Małgorzaty Gosiewskiej, 
wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, z pro-
pozycją uhonorowania czołowych działaczy krymskota-
tarskich. Pani Marszałek z pełnym zrozumieniem pomysł 
podjęła i poprowadziła dalej, stając się tym samym drugą 
osobą, która już bezpośrednio przyczyniła się do odzna-
czenia wspomnianych Tatarów. Jej starania zyskały bo-
wiem akceptację MSZ i Prezydenta RP. Wszystkim, którzy 
zaangażowali się w urzeczywistnienie tego ze wszech miar 
godnego przedsięwzięcia, składamy serdeczne podzięko-
wania. Dodajmy jeszcze, że Pani Marszałek Małgorzata 
Gosiewska w imieniu Sejmu RP zgłosiła nominację Mustafy 
Dżemilewa na kandydata do tegorocznej Pokojowej Nagro-
dy Nobla. 

Nie wiadomo na razie, kiedy i gdzie nastąpi dekoracja 
wyróżnionych odznaczeniami. Wstępnie zaproponowany 
został 18 maja, jako Dzień Pamięci Ofiar Deportacji Tata-
rów Krymskich. 

Musa Czachorowski 
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Barbara Pawlic-Miśkiewicz

POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY
Wybuch wojny w Ukrainie to niewyobrażalna tragedia. 
Nerwowość, niedowierzanie, śledzenie w mediach wszel-
kich doniesień dotyczących bieżącej sytuacji, fale uchodź-
ców szukających schronienia w sąsiednich krajach, w tym 
w Polsce, nie pozostawiła obojętnym całego Muzułmań-
skiego Związku Religijnego w RP. W obliczu wojny w śro-
dowisku tatarsko-muzułmańskim rozpoczęły się działania, 
których celem jest realna pomoc potrzebującym.

Już w pierwszych dniach wojny polscy Tatarzy stanow-
czo potępili rosyjską napaść na Ukrainę. W specjalnym 
oświadczeniu opublikowanym drugiego marca br. Mufti 
Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz wyraził soli-
darność z Ukrainą i wskazał: „Rosyjska agresja nie nastąpi-
ła w obronie wiary, narodu lub ojczyzny. Przeciwnie, chce 
zniszczyć cudzą wiarę, naród i ojczyznę. W imię danych od 
Boga najwyższych wartości, które stworzyły ludzką cywili-
zację i zbudowały nasz świat, opowiadamy się za pokojem, 
za porozumieniem. Wspieramy Naród Ukraiński i pomagać 
będziemy tym wszystkim, którzy pomocy będą oczekiwali 
i wymagali”.

Wyrażając poparcie dla Ukrainy, ale też i dla wyższej 
sprawy – pokoju ogólnoświatowego – członkowie MZR 
w RP uczestniczyli w modlitwach o pokój, m.in. w War-
szawie, we Wrocławiu oraz w bohonickim meczecie, gdzie 
modlitwę zainicjowała Muzułmańska Gmina Wyznaniowa 
MZR w Bohonikach.

Dzięki wcześniejszym kontaktom dwie tureckie insty-
tucje pomocowe poprosiły muftiego Tomasza Miśkiewicza 
o spotkania robocze i nakreślenie sytuacji uchodźców prze-
bywających w Polsce oraz ich potrzeb. Pierwsze działania, 
od 5 do 10 marca br., z turecką pozarządową Fundacją Praw 
i Wolności Człowieka oraz Pomocy Humanitarnej IHH (İHH 
İnsani Yardım Vakfı), która przed kilkoma laty fundowała 
kurbaninę członkom MZR w czasie 
święta ofiarowania, polegały na 
przygotowaniu i rozprowadzeniu 
paczek z tekstyliami, odzieżą, ar-
tykułami gospodarstwa domowego 
oraz żywnością. Trafiły one do pięt-
nastu rodzin Tatarów Krymskich, 
które na początku marca przyje-
chały do Białegostoku, zaś 200 pa-
czek z tekstyliami oraz artykułami 
higienicznymi rozdano uchodźcom 
z Ukrainy przebywającym w hali 
Centrum Pomocy Humanitarnej 
PTAK powstałym w Centrum Tar-
gowo-Kongresowym Ptak Warsaw 
Expo w podwarszawskim Nadarzy-
nie. Ponadto IHH rozdawało środki 
pierwszej potrzeby na przejściu gra-
nicznym w Medyce.

Mufti wraz z imamami z Białe-
gostoku i Warszawy wspierał IHH 
w działaniach organizacyjnych, 
pomagał też na szczeblu dyploma-
tycznym – uzgodnił z polskim kon-
sulatem generalnym w Stambule 

szybsze wydanie wiz. Dalszą pomoc Fundacja IHH pragnie 
kierować bezpośrednio na Ukrainę: w planach są transpor-
ty z żywnością do Lwowa i lokalna dystrybucja bądź wysył-
ka do dalszych ośrodków, cierpiących niedobory w wyniku 
działań wojennych.

Druga instytucja Fundacji, Turkiye Diyanet (Türkiye 
Diyanet Vakfı), wysłała do Polski swoich przedstawicieli 
w celu rozpoznania potrzeb. Spotkanie z muftim Miśkie-
wiczem odbyło się 8 marca br. w Warszawie. Podjęte na 
miejscu działania skoncentrowały się na doraźnej pomocy 
na warszawskim Dworcu Centralnym. Kolejne będą kiero-
wane bezpośrednio na Ukrainę.

Niezwykle cenna współpraca z zewnętrznymi instytu-
cjami, to nie jedyne działanie MZR w RP i społeczności ta-
tarskiej. Już w pierwszych dniach marca na Podlasie zaczę-
ły docierać rodziny tatarskie z Ukrainy, niektóre trafiły do 
domów prywatnych, inne do miejsc wyznaczonych przez 
samorząd lub władze wojewódzkie. Do działań pomoco-
wych włączyli się Tatarzy Krymscy żyjący w Białymstoku 
od roku 2014, czasu aneksji Krymu przez Rosję.

Obserwując napływ uchodźców w regionie, 13 mar-
ca 2022 r. z inicjatywy MZR w RP, pod przewodnictwem 
muftiego Miśkiewicza, Tatarskie Centrum Kultury Isla-
mu w Suchowoli przekształcono na tymczasowe centrum 
pomocy dla muzułmańskich uchodźców. Na pierwszym 
piętrze budynku w czterech salach przygotowano dwa-
dzieścia dwa miejsca noclegowe. Dwie sale wystawowe, 
sala konferencyjna oraz biblioteka zostały zaaranżowane 
w pokoje wyposażone w łóżka, materace, pościel, ręczniki, 
szafy, stoliki oraz krzesła. Ponadto zespół zapewnił pod-
stawowe produkty spożywcze. Na parterze budynku sala 
modlitwy pozostaje do dyspozycji gości, zaaranżowana zo-
stała stołówka oraz zaplecze kuchenne. 

WYDARZENIA I INFORMACJE
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Obecnie w Suchowoli przebywa dwunastu uchodźców 
z Ukrainy, w tym członkowie rodziny muftiego Krymu na 
uchodźstwie, i najpewniej dołączą kolejni. Są to przede 
wszystkim ukraińscy muzułmanie, głównie ze względu na 
charakter obiektu, ale nie tylko. MZR przyjmuje wszyst-
kich szukających schronienia uchodźców, bez względu na 
wyznanie. Fundacja IHH wsparła finansowo zakup pod-
stawowego wyposażenia (łóżka, materace, pościel itd.), 
a Muzułmańska Gmina Wyznaniowa MZR w Bohonikach 
zakupiła sprzęt AGD, lodówkę, pralkę i kuchenkę.

Pod koniec marca, dzięki 
współpracy muftiatu z tureckimi 
przedsiębiorcami, przedstawiciele 
darczyńców przekazali paczki żyw-
nościowe siedemdziesięciu osobom 
mieszkającym w domach w Białym-
stoku oraz Tatarskim Centrum Kul-
tury Islamu w Suchowoli. W tymże 
miesiącu mufti Miśkiewicz odbył 
szereg spotkań dyplomatycznych 
z ambasadorami, m.in. Palestyny, 
Turcji, Stanów Zjednoczonych, pod-
czas których omawiano sytuację 
Ukrainy, sytuację uchodźców i dzia-
łania pomocowe.

Najwyższe Kolegium Muzuł-
mańskie MZR w RP otworzyło ra-
chunek bankowy, na który można 
dokonywać wpłat na rzecz uchodź-
ców z Ukrainy, w szczególności 
Tatarów, muzułmanów. Środki 
zostaną rozdysponowane zgod-
nie z bieżącymi potrzebami osób 
przebywających w centrum pomo-

cy utworzonym w Tatarskim Centrum Kultury Islamu w Su-
chowoli oraz w innych miejscach pobytu. Numer konta 
PLN: 98 1090 2587 0000 0001 3459 1448, tytuł przelewu: 
darowizna – pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Pozostaje nam modlitwa i nadzieja, że wojna zakończy 
się jak najszybciej, a osoby przebywające poza granicami 
swojej ojczyzny będą mogły do niej powrócić bez strachu 
o życie. Póki co polscy Tatarzy – czy w ramach instytucji, 
czy prywatnie – pomagają!

Tekst i fot. Barbara Pawlic-Miśkiewicz 

Mirosław Borkowski

DZIAŁANIA POMOCOWE NGO
Zarządzanie kryzysowe w organizacjach pozarządowych na 
przykładzie Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP w Gdańsku

Zazwyczaj zjawisko i potrzeba zarządzania kryzysowego 
w różnych instytucjach administracji rządowej i samo-
rządowej oraz w biznesie są rozpatrywane w kontekście 
bieżących zadań. Na co dzień sytuacje związane z rozwią-
zywaniem potrzeb społecznych, w tym kryzysowych, są 
przedmiotem zainteresowania organizacji pozarządowych. 
Zadania te w dużym stopniu wykonywane są przy wspar-
ciu finansowym państwa, jednostek samorządu terytorial-
nego lub przy wsparciu przedsiębiorców. To oczywiście nie 
oznacza całkowitego uzależnienia NGO-sów od finansów 
prywatnych i publicznych, ale w dużym stopniu utrudnia 
prawidłowe funkcjonowanie i wypełnianie zadań, zwłasz-
cza w sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych. Sytu-
acjach, w których decyzje państwowo-samorządowe zapa-
dają z opóźnieniem.

Działalność organizacji pozarządowych oparta na regu-
łach moralnych, empatii, wykazuje lepsze wyczucie i zro-
zumienie potrzeb potrzebujących pomocy i wykluczonych. 
To przedstawiciele NGO-sów, pracownicy i wolontariusze 
współpracujący z takim organizacjami są „bliżej proble-
mu”, aktywnie włączając się w rozwiązywanie problemów.

Zaangażowanie i mobilizacja – stanowią jedne z najważ-
niejszych atutów funkcjonowania NGO-sów. Wszędzie tam, 
gdzie potrzebna jest natychmiastowa reakcja na problemy 
i zagrożenia, gdzie można podjąć działania bez potrzeby 
uruchamiania długotrwałych procedur i uzgodnień, okazu-
je się, że są to organizacje niezastąpione.

Pozbawiony biurokratycznych hamulców mechanizm 
uruchamiania działań pomocowych (z wykorzystaniem za-
angażowania i energii wszystkich osób niosących pomoc) 
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bardzo często staje się – chociaż w krótkim okresie – jedy-
nym źródłem pomocy.

Należy jednak pamiętać, że aktywność ludzi jest ogra-
niczona. Zazwyczaj ten entuzjazm trwa od dwóch do 
czterech tygodni. Po tym okresie większość społeczeń-
stwa oczekuje uruchomienia pomocy instytucjonalnej, 
i to pomocy, która nie będzie prowadzona kosztem in-
nych obywateli. Oczekuje się, że po takim czasie nawet 
najbardziej skostniałe struktury państwowe mogą już 
włączyć się w działania, mogą przejąć na siebie ciężar 
prowadzenia i zarządzania w kryzysie. Jednych obywateli 
przestaje interesować problem, inni oczekują rozwiązań 
systemowych.

Jedną z organizacji pozarządowych, aktywnie włącza-
jącą się w pomaganie wykluczonym i potrzebującym po-
mocy, jest Narodowe Centrum Kultury Tatarów Rzeczy-
pospolitej Polskiej (NCKTRP). Jest to organizacją, której 
statutowym celem jest przede wszystkim prowadzenie 
działań upowszechniających kulturę i tradycję tatarską, 
na rzecz kultury tatarskiej, upowszechnianie historii, 
wspieranie dialogu kultur i tolerancji międzykulturowej. 
NCKTRP, korzystając ze wsparcia instytutów publicznych 
i środowiska biznesowego, prowadziło i prowadzi aktyw-
ną działalności na rzecz procesów integracyjnych. Orga-
nizuje różnorodne działania dla społeczności lokalnej, dla 
dzieci i młodzieży z Polski i zagranicy, współpracuje ze 
środowiskiem akademickim, naukowym i edukacyjnym, 
itp. Trwale włącza się w prowadzenie procesów i działań 
ułatwiających współpracę i integrację różnych środowisk 
i narodowości.

Dynamizm procesów na przestrzeni ostatnich 10–15 lat 
spowodował, że nowym zjawiskiem, wymagającym podej-
mowania działań pomocowych, jest problem uchodźców. 
Dla członków i osób współpracujących z NCKTRP nie jest 
to jednak nic nowego. Centrum pomagało braciom i sio-
strom z krajów Azji Środkowej, Czeczenii, Krymu. Teraz, 
aktywnie i jako jedno z pierwszych, włączyło się w pomoc 
Ukraińcom. Tempo powstania sytuacji kryzysowej nie 
pozwoliło na powstanie jakiegoś strategicznego planu 

działań. Od pierwszych dni wojny w Ukrainie siłą napę-
dową dla prowadzonych przedsięwzięć są empatia, intu-
icja i wieloletnie doświadczenie komunikacji i współpracy 
partnerskiej. Pierwsze cztery tygodnie, to proces orga-
nizacji życia uchodźców – zapewnienie dachu nad gło-
wą, wyżywienia, odpowiedniego komfortu psychicznego, 
opieka medyczna, psychologiczna, prawna, zapewnienie 
dzieciom miejsc w przedszkolach i szkołach. Kolejne dzia-
łania – to pomoc w znalezieniu pracy, organizacja pracy 
i kursów językowych dla dorosłych i dzieci; dalej pomoc 
medyczna i prawna, komunikacja ze społeczeństwem. 
Dodatkowo – organizacja (w miarę możliwości) wystę-
pów teatralnych, imprez, warsztatów artystycznych – aby 
„dzieci pozostały dziećmi” nawet w sytuacji krytycznej. 
Takie działania zostały uruchomione bez oczekiwania na 
pomoc ze strony instytucji, jednostek itp., na zasadach 
współpracy i wolontariatu.

Oceniając dotychczasową działalność, prezes NCKTRP 
Jerzy Szahuniewicz powiedział: Etap pierwszy – społeczny 
i obywatelski – już zrealizowaliśmy. Etap drugi – zarzą-
dzanie kryzysowe – to zadanie dla władz i odpowiednich 
instytucji. My zawsze pomagaliśmy, pomagamy i będziemy 
pomagać wszystkim potrzebującym pomocy. Nawet jeżeli 
w dalszym ciągu władze państwowe nie przejmą na siebie 
obowiązku pomocy uchodźcom – my taką pomoc nieść 
będziemy. Nie czekamy na decyzje rządowe, a jedynie, 
wykorzystując nasze doświadczenie, pomagamy, możemy 
– korzystając z naszego doświadczenia – zasygnalizować 
potrzeby i możliwości jej organizacji. Nie przerywamy tak-
że naszej tradycyjnej działalności: zaplanowano kolejne 
wydarzenia np. Sabantuj – coroczne święto etniczno-kul-
turowe, od dawna popularne wśród mieszkańców regionu 
pomorskiego, staramy się zorganizować następny obóz in-
tegracyjny dla ukraińskich dzieci i młodzieży mających pol-
skie korzenie, itp. Liczymy na wsparcie i jesteśmy otwarci 
na współpracę ze wszystkimi.

Mirosław Borkowski 

Dzięki staraniom Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej 
Tomasza Miśkiewicza, przewodniczącego Najwyższego 
Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP, w roku 2021 uda-
ło się zrealizować kilka projektów inwestycyjno-remon-
towych. Część podejmowanych działań administracyj-
nych opierała się na uzyskaniu pozwoleń urzędowych, 
gromadzeniu dokumentacji projektowej niezbędnej do 
podjęcia dalszych, realnych prac remontowych w latach 
2022–2023.

REMONT MECZETU W BIAŁYMSTOKU 

W lutym 2021 roku, w trudnym pandemicznym czasie, 
odbyło się uroczyste otwarcie meczetu w Białymstoku. 
Prace związane z przebudową i rozbudową oraz częścio-
wą zmianą wystroju sal modlitewnych i biur znajdujących 
się na piętrze trwały od marca do grudnia 2020 roku, zaś 

działania związane z porządkowaniem obiektu i aranżacją 
wnętrz zakończyły się w lutym 2021 r.

Kompleksowe prace remontowe z dostosowaniem bu-
dynku do celów sakralnych zostały sfinansowane przez 
rodzinę szejka emiratu Szardży, jednego z siedmiu emira-
tów tworzących Zjednoczone Emiraty Arabskie, ku pamięci 
zmarłego w roku 2019 Khalida Bin Sultana Al-Qasimiego.

PRZEKAZANIE MUZUŁMAŃSKICH KWATER 
NA GDAŃSKICH CMENTARZACH

W marcu 2021 r. na mocy podpisanego protokołu Gdański 
Zarząd Dróg i Zieleni przekazał na rzecz Muzułmańskiej 
Gminy Wyznaniowej MZR w Gdańsku kwatery grzebalne 
przeznaczone do pochówków zmarłych wspólnoty muzuł-
mańskiej, znajdujące się na Cmentarzu Centralnym Sre-
brzysko oraz Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

WYDARZENIA I INFORMACJE



11

PRZEGLĄD TATARSKI Nr 2/2022

Powierzchnia przekazana na Cmentarzu Garnizonowym 
wynosi 250 m2, zaś na cmentarzu Srebrzysko gdańska gmi-
na otrzymała do dyspozycji dodatkową powierzchnię 0,25 
ha, umożliwiającą utworzenie około 200 grobów. Cmen-
tarz Garnizonowy w Gdańsku położony jest przy ulicy gen. 
Henryka Dąbrowskiego 2. Obiekt wpisany jest przez Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabyt-
ków nieruchomych województwa pomorskiego. Cmentarz 
Centralny położony jest w dzielnicy Wrzeszcz Górny, na 
Srebrzysku, od którego wziął swoją nazwę. Kwatera mu-
zułmańska znajduje się na końcu głównej alei, po prawej 
stronie. Powstała prawdopodobnie około 1960 r. Pierwszy 
pochówek odbył się w 1962 r.

INWENTARYZACJA DRZEW NA MIZARZE  
W BOHONIKACH

W sierpniu 2021 r. uzyskano pozwolenie na usunięcie drze-
wa na zabytkowym cmentarzu w Bohonikach oraz wyko-
nano inwentaryzację drzew, które potencjalnie zagrażają 
życiu i zdrowiu ludzi oraz mogą uszkodzić nagrobki. Prace 
zostały zlecone przez Muzułmańską Gminę Wyznaniową 
MZR w Bohonikach.

LEGALIZACJA PRZYŁĄCZA 
KANALIZACYJNEGO – MUZUŁMAŃSKI 
CMENTARZ TATARSKI W WARSZAWIE

We wrześniu 2021 r. zostały wykonane wszelkie prace, 
polegające na legalizacji przyłącza kanalizacyjnego w bu-
dynku na Muzułmańskim Cmentarzu Tatarskim przy ul. 
Tatarskiej 8 w Warszawie (legalizacja jest na etapie proce-
sowania w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Ka-
nalizacji w m. st. Warszawa). Prace zostały zlecone przez 
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP.

KONSERWACJA ZABYTKOWYCH NAGROBKÓW  
NA CMENTARZU W KRUSZYNIANACH

Od września do listopada 2021 r. prowadzona była konser-
wacja czterdziestu zabytkowych kamiennych nagrobków 
na mizarze w Kruszynianach. Prace wykonał zespół kon-
serwatorski w składzie: Piotr Owczarek, Marta Butkiewicz, 
Witold Butkiewicz oraz Natalia Tomsia. Zakres działań 
obejmował pionowanie, oczyszczanie, uzupełnianie ubyt-
ków i konserwacja nagrobków.

Projekt został zrealizowany przez Fundację Dziedzic-
twa Kulturowego we współpracy z Najwyższym Kolegium 
Muzułmańskim MZR w RP, ze środków ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego przyznanych Fundacji w ramach 
programu „Ochrona zabytków 2021”.

MIZARY W ZASTAWKU I STUDZIANCE 
WŁASNOŚCIĄ MZR W RP

30 września 2021 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu 
Rejonowego w Białej Podlaskiej, zgodnie z którym Muzuł-
mański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej na-
był przez zasiedzenie własność nieruchomości stanowiącej 
położoną w Studziance, gm. Łomazy powiat bialski, dział-
kę o nr 257 o pow. 0,8018 ha oraz własność nieruchomości 
stanowiącej położoną w Zastawku, gm. Terespol, powiat 
bialski, działkę nr 294/1 o pow. 0,8280 ha.

Mizar w Studziankach znajduje się w województwie lu-
belskim, położony jest za wsią w kierunku Białej Podla-
skiej. Założony prawdopodobnie przez pierwszych osad-
ników muzułmańskich po roku 1679, nieczynny od drugiej 
wojny światowej, figuruje w rejestrze zabytków.

Mizar w Zastawku, położony w województwie lubel-
skim, ulokowany za wsią w kierunku Terespola. Założony 
prawdopodobnie przez pierwszych osadników muzułmań-
skich po roku 1679, nieczynny od pierwszej wojny świato-
wej, wpisany do rejestru zabytków.

RENOWACJA I KONSERWACJA NAGROBKÓW  
NA MUZUŁMAŃSKIM CMENTARZU TATARSKIM  
W WARSZAWIE

Od października do grudnia 2021 r. trwały prace związane 
z renowacją czterech nagrobków na zabytkowym cmenta-
rzu tatarskim w Warszawie, przy ul. Tatarskiej 8. Wykonał 
je mgr Piotr Owczarek, specjalista od konserwacji i restau-
racji rzeźby. Projekt został zrealizowany przez Fundację 
Dziedzictwa Kulturowego we współpracy z Najwyższym 
Kolegium Muzułmańskim MZR w RP, ze środków ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego przyznanych Fundacji.

CHODNIK PRZY BIAŁOSTOCKIM MECZECIE

W grudniu 2021 r. z inicjatywy Muftiego RP Tomasza Miś-
kiewicza został ułożony chodnik umożliwiający bezpieczne 
przejście do meczetu przy ul. Piastowskiej 13 F w Białym-
stoku.

Działanie podjęte przez muftiego odbyło się w porozu-
mieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową Zachęta. Utwardze-
nie terenu, niekolidujące z drogą przejazdową, było plano-
wane od dawna ze względu na zły stan drogi prowadzącej 
do budynku. Droga po opadach atmosferycznych jest 
miejscami trudna do pokonania, tworzą się na niej spo-
re, głębokie kałuże. Nowy chodnik łączy drogę osiedlową 
z parkingiem, gdzie znajduje się główne wejście na posesję 
meczetu.

DOM POGRZEBOWY W BOHONIKACH

W grudniu 2021 r. rozpoczęły się rozmowy z architektami 
na temat projektu nowego obiektu – domu pogrzebowego 
w Bohonikach. Jest to pomysł Muftiego RP Tomasza Miś-
kiewicza, który stara się dbać o zabezpieczenie potrzeb 
wspólnoty. W tym przypadku marzeniem muftiego jest 
stworzenie godnego miejsca ostatniego pożegnania w Bo-
honikach. Rozpoczęcie tego projektu to efekt wizyty i roz-
mów muftiego w Ankarze w sierpniu 2021 r. oraz wizyty 
Jego Ekscelencji Cengiza Kamila Fırata, ambasadora Repu-
bliki Turcji w Bohonikach pod koniec października 2021 r.

Wierzymy, że prowadzone prace służą odpowiednio 
społeczności tatarsko-muzułmańskiej w Polsce. Misją Naj-
wyższego Kolegium Muzułmańskiego MZR w RP jest dba-
nie nie tylko o obecne miejsca kultu religijnego, ale także 
miejsca pamięci tatarskiego trwania na polskiej ziemi.

Barbara Pawlic-Miśkiewicz 
Szymon Grzegorczyk 
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TATARSKIE ŚWIĘTO WIOSNY NAVRUZ  
W BOHONIKACH 

Mamy wspaniałą wiadomość – tegoroczne Tatarskie Święto Wiosny NAVRUZ odbędzie się siódmego maja 2022 r. 
Tradycyjnie spotkamy się w Bohonikach na placu Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej przy Zajeździe u Mahmeda.

Warto zarezerwować sobie wolną sobotę, bo będzie wiele atrakcji, między innymi występy zespołów tatarskich, 
warsztaty kulinarne, ziołowe i nie tylko, animacje i oczywiście niespodzianki. Organizatorem święta jest Związek 

Tatarów RP Oddział Bohoniki i Muzułmańska Gmina Wyznaniowa MZR w RP Bohoniki.

Dofinansowanie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Marszałek Województwa Podlaskiego.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Organizatorzy 

WYDARZENIA I INFORMACJE
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Tak naprawdę, to każdy z nas 
jest po trosze archiwistą. 
Przechowujemy w naszych 
mieszkaniach, w miejscu nie-
dostępnym dla obcych, swoje 
domowe archiwa, składające 
się z rodzinnych dokumen-
tów oraz listów od krewnych, 
których już dawno nie ma na 
tym świecie, albumy fotogra-
fii oraz rozmaite inne pamiąt-
ki, stanowiące często wielką 
wartość w dziejach niejednej 
rodziny. Jednak duże spu-
stoszenie w tych cennych 
zbiorach, szczególnie wśród 
mieszkających na Kresach 
naszych rodzin tatarskich, 
uczyniła pierwsza i druga 
wojna światowa. Osoby, któ-
re po roku 1945 osiedliły się 
na północnych i zachodnich 
ziemiach Polski, zdołały zabrać ze sobą papiery rodzin-
ne, aby przedłużyć swoje istnienie w nowym miejscu za-
mieszkania. Bywało, niestety, że młode pokolenie nie za-
wsze potrafiło docenić pamiątki pozostałe po przodkach, 
chyba że rodzice zdołali przekonać potomstwo, aby dbało 
o nie i nikomu obcemu ich nie udostępniało. A zdarzało 
się, że przychodził jakiś dziennikarz z lokalnej gazety, aby 
napisać artykuł, i wypożyczonych dokumentów rodzin-
nych nigdy nie zwracał.

Jako historyk po studiach na Uniwersytecie Poznańskim, 
gdzie wiele uwagi poświęcano badaniom archiwalnym jako 
najważniejszemu źródłu do dziejów Polski i w ogóle całego 
świata, doceniam bardzo wszelkie materialne pozostało-
ści po moich Rodzicach, gdyż wiele papierów rodzinnych 
przepadło, szczególnie podczas drugiej wojny światowej, 
kiedy mieszkali w Słonimie, choć mój Ojciec, Ibrahim, jak 
już wcześniej pisałem, wiele lat swojego życia spędził na 
Krymie i w Uzbekistanie, w sowieckim obozie pracy, który 
szczęśliwie udało się mu przeżyć.

Wśród zachowanych pamiątek rodzinnych posiadam ry-
mowankę – kuplety odnoszące się do mieszkańców Słoni-
ma z lat międzywojennych XX wieku. Jeden z fragmentów 
odnosi się także do Tatarów. Oto początek kupletów:

Tu na Kresach wschodnich,
kędy Szczara bieży,
nad tą śliczną rzeką
piękny Słonim leży.

Przechodził on różne
losy i koleje,
chcemy też w krótkości
skrócić jego dzieje.

W środku miasta siedzą
jak wszędzie Żydkowie,
dalej są mieszczanie,
w końcu Tatarowie.

Aleksander Miśkiewicz

O SŁONIMIE. Z TEKI ARCHIWISTY

Fragment dotyczący Tatarów:

W ulicy tatarskiej1

są sami Tatarzy,
skośne oczy mają,
są ciemni na twarzy.

Na wiosnę, w jesieni
nie brak im wygody,
można zaraz z okna
dać nurka do wody2.

A gdy przejdzie wiosna
ogród zasiewają,
stąd mizerne grosze
na wydatki mają.

Buraków i brukwi
nikt nie chce kupować,
radzą to biedakom
na rok przyszły schować.

Niektórzy Tatarowie
wygód zażywają,
za to bardzo duże
brzuszki mają3.

1 W Słonimie na ulicy Tatarskiej, gdzie znajdował się meczet, mieszkali 
sami Tatarzy. Był to wyjątek wśród miast kresowych, bowiem m.in. 
w Wilnie, Nowogródku oraz Mirze były ulice o takiej nazwie, ale nie 
mieszkali na nich Tatarzy. 

2 Wiosną i jesienią Szczera zalewała wielokroć niektóre ulice miasta, 
w tym także Tatarską.

3 W Słonimie większość rodzin tatarskich zajmowała się uprawą ogro-
dów, co nie przynosiło im dużych zysków. W lepszym położeniu znaj-
dowali się Tatarzy ogrodnicy i rzemieślnicy, nie tylko garbarze. Jedna 
rodzina zajmowała się na Szczarze i Kanale Ogińskiego rybactwem. 
Najlepiej materialnie powodziło się urzędnikom, posiadającym stałe 
posady w starostwie, w Sądzie Powiatowym i na poczcie. Tworzyli oni 
liczną grupę inteligencji tatarskiej w tym mieście. 

Ulica Tatarska w Słonimie na pocztówce z lat 1915–1918.
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Ów fragment kupletów 
o Słonimie, będących zwrot-
kami dowcipnej piosenki na 
tematy aktualne, podczas 
spotkania w Gdyni 27 sierp-
nia 1990 roku podyktował 
mi Alej Bajraszewski, były 
mieszkaniec Słonima miesz-
kający wówczas w Melbour-
ne w Australii. Melodii tych 
kupletów nie pamiętał. 

Należy przy tym zazna-
czyć o liczbie ludności ta-
tarskiej w Słonimie, który 
w drugiej połowie XIX wieku 
był miastem powiatowym 
w guberni grodzieńskiej. 
I tak Słownik Geograficzny 
Królestwa Polskiego i innych 
krajów Słowiańskich (t. X, 
Warszawa 1889) podaje, że 
zamieszkiwało w nim 22350 
osób, w tym 2060 prawo-
sławnych, 148 katolików, 
18381 wyznania mojżeszowego i 520 muzułmanów. W po-
wiecie słonimskim żyło natomiast jedynie czterdziestu pię-
ciu muzułmanów.

W latach międzywojennych XX wieku Słonim także był 
miastem powiatowym w województwie nowogródzkim. We-
dług Godela Goldberga, autora pracy Zarys dziejów miasta 
Słonima z 1934 r., w oparciu o Drugi Spis Powszechny w Pol-
sce w roku 1931, Słonim liczył 16282 mieszkańców, w tym 
najwięcej Żydów (64%) następnie Polaków katolików (23%) 
oraz prawosławnych (11%). Muzułmanie wraz z innymi nie-
wymienionymi wyznaniami stanowili 2% ludności.

Z innych danych tamtego okresu wynikało, że na liczbę 
5425 ogółu Tatarów w Polsce, w Słonimie wraz z powiatem 
słonimskim mieszkało 328 Tatarów i było to jedno z więk-
szych skupisk tej ludności w kraju. Więcej Tatarów polskich 
znajdowało się wówczas w powiatach nowogródzkim (717 

osób), lidzkim (565 osób), wileńsko-trockim (525 osób) 
i nieświeskim (378 osób). Dane te, pochodzące z Muftiatu 
w Wilnie, zaczerpnąłem z pracy Tatarzy w Polsce w opra-
cowaniu Lucjana Krawca, wydanej w roku 1938 nakładem 
Dziennika Urzędowego Okr. Szk. Wileńskiego jako bezpłat-
ny dodatek do nr. 2 Dziennika Urzędowego K.O.S. Wil.

Po drugiej wojnie światowej Słonim należał do Biało-
ruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej jako miasto 
powiatowe w obwodzie grodzieńskim, tak samo po odzy-
skaniu przez Białoruś niepodległości w roku 1991. Wiado-
mo, że w miejsce meczetu spalonego w roku 1944 kilka lat 
temu zbudowano nowy, przy pomocy tureckiej i składek 
członków tamtejszej gminy oraz byłych mieszkańców Sło-
nima z rodowodem tatarskim, obecnie żyjących za granicą.

Aleksander Miśkiewicz 

Słonimski rynek w dniu targowym, rok 1930.

Widok ogólny Słonima, 
rok 1938.
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Julia Krajcarz

ZAPOŻYCZENIA TURECKO-TATARSKIE 
W POLSZCZYŹNIE (2)
INSTRUMENTY MUZYCZNE 
Polszczyzna jest nasycona zapożyczeniami z wielu innych języków, także turkijskich, przede wszystkim z tureckiego i tatar-
skiego. Jedną z grup tematycznych słownictwa polskiego, które wiąże się z zapożyczeniami bezpośrednimi z języków turkij-
skich lub pośrednimi z innych, są nazwy instrumentów muzycznych. Chodzi tu o instrumenty, który pojawiły się w polskiej 
kulturze muzycznej, stały się określeniami przyrządów muzycznych ludowych lub profesjonalnych:

•	 Domra – to wschodniosłowiański, ludowy 
instrument strunowy podobny do lutni, 
z charakterystycznym okrągłym pudłem 
rezonansowym. Nazwa prawdopodobnie 
wywodzi się od kazachskiego dombra. 
W Azji Środkowej słowo to funkcjonuje jako 
określenie instrumentu strunowego, po-
dobnego do lutni. Wywodzi się prawdopo-
dobnie od perskiego pandura, a wcześniej 
– arabskiego dambura. Co więcej, w języku 
polskim, w muzykologii, funkcjonuje także 
nazwa tambura na określenie instrumentu 
strunowego, używanego nie tylko w Azji. 
Źródłosłów jest ten sam. Tambura, ulegają-
ca przekształceniom, we Włoszech stała się 
podobnym instrumentem, mandoliną.

•	 Gajda – lub gajdy – to określenie na ludo-
wy, dęty instrument muzyczny w postaci 
skórzanego miecha z przymocowanymi 

dwoma piszczałkami: jedną do melodii, dru-
gą do basu. Do języka polskiego przeszło albo bezpośrednio 
z któregoś z języków bałkańskich, albo przez pośrednictwo 
turecczyzny, w której jego postać brzmi gayda. Pierwotnie 
być może wywodziło się z języka gockiego, ale jego pocho-
dzenie nie jest jasne.

•	 Janczarki – słowem janczarka określa się rodzaj strzelby uży-
wanej w dawnej Rzeczypospolitej w XVII wieku, ale także, 
w postaci janczary, pewien rodzaj instrumentu muzycznego: 
mianowicie niewielkie dzwonki zaczepiane do uprzęży koń-
skiej. Janczarów tudzież janczarek chętnie używano w czasie 
kuligów. Słowo to wywodzi się od janczarów, czyli typu woj-
ska turecko-osmańskiego, doborowych oddziałów piechoty. 
Osmańskie yeni çeri (czyt. jeni czeri) oznaczało „nowe wojsko”.

•	 Kobza – słowo to oznacza dwa typy muzycznych instrumen-
tów ludowych: jeden, instrument szarpany o kilku strunach, 
podobny do lutni; drugi – tak zwane dudy góralskie – instru-
ment dęty drewniany składający się z piszczałek drewnianych 
lub trzcinowych i skórzanego worka. Nazwa wywodzi się z tur-
kijskiego słowa kopuz, oznaczającego instrument właśnie stru-
nowy. Przodkiem słowa tureckiego jest określenie mongolskie.

•	 Siesieńki – znane również pod szeregiem podobnych okre-
śleń: sieszynki, sierszeńki, ale też pęcherzyna itd., to rodzaj 
dud używanych w Wielkopolsce. Składają się z piszczałki, 
worka wykonanego z pęcherza zwierzęcego oraz rurki. Być 

Domra.

Janczary.
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może nazwa ta pochodzi od turkijskiego słowa şiş (czyt. 
szisz), które oznacza coś okrągłego, wypukłego, ale 
także opuchliznę.

•	 Surma – to instrument dęty drewniany lub wykonany 
z kości słoniowej. Jest podłużny, z rozszerzającą się cza-
rą w kształcie stożka na końcu. Dawniej był używany 
w wojsku w celach sygnalizacynych. Surmy miewały też 
postać metalowej trąby obszytej w skórę. Nazwę zapo-
życzono z języka osmańsko-tureckiego: zurna oznacza-
ła podobny, podłużny instrument dęty. Słowo zostało 
zapożyczone do osmańszczyzny z perskiego.

•	 Taraban – to nazwa instrumentu muzycznego o kształ-
cie podłużnego, walcowatego bębna. Dawniej taraban 
był używany w wojsku i miał postać miedzianego kocioł-
ka z naciągniętą nań skórą. Powyższe określenie prze-
szło do polszczyzny prawdopodobnie z turecko-osmań-
skiego, w którym słowo daraban oznaczał uderzenie, 
w szerokim, nie tylko muzycznym znaczeniu. Natomiast 
w tatarskim taraban to właśnie bęben. Do tych języków 
zostało wcześniej zapożyczone prawdopodobnie z języ-
ka perskiego. Taraban uwieczniony jest w tekście czwar-
tej zwrotki hymnu polskiego, Mazurka Dąbrowskiego: 
„Już tam ojciec do swej Basi/ mówi zapłakany:/ Słuchaj 
jeno, pono nasi/ biją w tarabany”.

•	 Teorban – rodzaj dawnego instrumentu 
strunowego szarpanego, odmiany lut-
ni w typie basowym. Nazwa wywodzi 
się z włoskiego miana tego instrumen-
tu: tiorba. Z kolei do języka włoskiego 
przeszła prawdopodobnie albo bez-
pośrednio z turecczyzny, albo z które-
goś języków słowiańskich z Bałkanów. 
A torba oryginalnie wywodzi się z ję-
zyków turkijskich. Być może chodziło 
o nawiązanie do kształtu: torba, czyli 
woreczek lub pojemnik, może budzić 
skojarzenie z instrumentem o wyglądzie 
większego worka albo sakwy. Odmianą 
tego instrumentu było teorba: etymolo-
gia tej nazwy jest podobna. Teorban był 
popularny na Ukrainie, także wśród Ko-
zaków. W literaturze polskiej występuje 
chociażby w Ogniem i mieczem Henryka 
Sienkiewicza, w wypowiedzi pana Za-
głoby: „[...] I ja po dziadowsku z teor-
banem. Wierzajcie mi waszmościowie, 
że najwięcej mam między wami ekspe-
ryencyi, a że mnie teorban z ostatkiem 
obrzydł, więc wezmę dudy”.

•	 Tołumbas – oznacza wielki bęben o ni-
skim brzmieniu, w który uderza się pał-
ką. Przenośnie też tak określa się oso-
by krępe, o podobnej do takiego bęb-
na sylwetce ciała. Pierwowzorem było 
tu osmańsko-tureckie słowo tulumba, 
którym nazywano zarówno podłużny 
pojemnik, jak również rodzaj słodyczy: 
smażone ciasto o podłużnym, baryłko-
watym kształcie, unurzane w słodkim 
syropie. Osmańska tulumba pochodzi 

Siesieńki.

prawdopodobnie z włoskiego tromba. Co 
ciekawe, istniejące w polszczyźnie sło-
wo trąba ma ten sam rodowód. Tak więc 
w polszczyźnie trąba i tołumbas są dale-
kimi krewnymi etymologicznymi. Brzmie-
nia i znaczenia są różne, ponieważ słowa 
te dostały się do polszczyzny w różnym 
czasie i za pośrednictwem różnych innych 
języków.

•	Zyle – lub też zele to określenie rodza-
ju instrumentu, składającego się z meta-
lowych dzwonków i blaszek zaczepionych 
na drewnianym drążku. Instrument był 
używany w oddziałach wojsk janczarskich 
w państwie Osmanów. Nazwa wywodzi 
się z osmańsko-tureckiego zil, co oznacza 
dzwonek. Słowo to zostało zapożyczonego 
z języka perskiego. Instrument występuje 
w treści Księgi dwunastej Pana Tadeusza 
Adama Mickiewicza: „Razem ze strun wie-
la/ Buchnął dźwięk, jakby cała janczarska 
kapela/ Ozwała się z dzwonkami, z zelami, 
z bębenki”.

Julia Krajcarz 

Teorban.
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Yüksel Pazarkaya

NIEMIECKIE KASZTANY

JESTEŚ TURKIEM
Podczas przerwy Stefan powiedział do Endera na szkolnym 
podwórku:

– Ty nie jesteś Niemcem.
I, nie wiadomo dlaczego, nie chciał bawić się z nim 

w berka. Gdy Ender spytał o powód, Stefan odpowiedział:
– No bo przecież nie jesteś Niemcem…
Ender osłupiał. Stefan był jego najbliższym kolegą 

w klasie i najczęściej to z nim się bawił.
– Dlaczego? – zapytał.
Na to Stefan się zdziwił. Co to znaczy „dlaczego”. Czyż-

by Ender uważał się za Niemca?
– No, po prostu: nie jesteś Niemcem – odpowiedział.
Piękne, czarne oczy Endera posmutniały. Poczuł się tak, 

jakby zrobił coś złego. Nic nie powiedział, spuścił głowę 
i oddalił się. Do końca zajęć nie rozmawiał już ze Stefa-
nem. Nie mógł skupić się lekcjach, nie docierały do niego 
słowa nauczycielki. Wydawało mu się, że jego głowa staje 
się coraz większa i cięższa.

TO SĄ NIEMIECKIE KASZTANY 
Podobna rzecz przytrafiła mu się ostatniej jesieni. W jego 
dzielnicy znajduje się malutki park; uroczy, pełen drzew 
i kwiatów. Szczególnie w jesieni jest tam pięknie, a kasz-
tany przyciągają wszystkie dzieci z okolicy. Chłopcy rzu-
cają kamieniami i strącają kasztany. Jeśli ktoś nazbiera ich 
bardzo dużo, to zanosi do ogrodu zoologicznego, by je 
sprzedać. Potem jedzą je słonie, wielbłądy. Niektóre dzieci 
zanoszą kasztany do szkoły. Używa się ich na lekcjach ma-
tematyki. A maluchy, które jeszcze nie chodzą do szkoły, 
bawią się kasztanami.

Pewnego dnia nauczycielka powiedziała:
– Niech jutro każdy uczeń przyniesie dziesięć kasztanów.
W klasie jest trzydziestu czterech uczniów. Jeśli każdy 

przyniesie dziesięć, to będzie ich trzysta czterdzieści. A na 
takiej ilości to już można świetnie ćwiczyć zbiory i działa-
nia matematyczne.

Po lekcjach Ender poszedł prosto do parku. Było tam 
już dwóch chłopców, którzy strącali kasztany. Nie byli 
z jego klasy, ale znał ich z widzenia. Podszedł i schylił się 
po leżącego w trawie kasztana. Jeden z chłopców zawołał:

– Zostaw!
– Ja też chcę nazbierać kasztanów – odpowiedział En-

der.
Wtedy odezwał się drugi chłopiec:
– Nie możesz ich zbierać! To są niemieckie kasztany!
Ender nie rozumiał, o co chodzi. A chłopiec dodał:
– Nie jesteś Niemcem!
A drugi jeszcze dorzucił:
– Jesteś obcy!
Podeszli i stanęli nad Enderem. A on wciąż kucał z ręką 

wyciągniętą w stronę kasztana. Gdyby jeszcze trochę się 
pochylił, to by go dotknął. Ale nie nachylił się. Nie potrafił. 
Przez chwilę patrzył w górę na chłopców. Potem podniósł 
się, nie zabierając kasztana. Chciał powiedzieć, że park na-
leży do wszystkich i każdy może zbierać kasztany, ale to, 
co powiedzieli chłopcy, odebrało mu mowę i porządnie go 
przestraszyło:

– Ty jesteś obcy. To są niemieckie kasztany. Jak ich do-
tkniesz, to pożałujesz.

Przez moment się wahał. „A gdyby tak spróbować się 
z nimi bić?” – przemknęło mu przez głowę. Zmierzył wzro-
kiem jednego, drugiego. „To nierozsądne, bić się jeden na 
dwóch” – pomyślał. Odwrócił się i odszedł.

KIM JA JESTEM?
Gdy tamtego dnia wrócił do domu, próbował zadać mamie 
kilka pytań, lecz ona go tylko zbywała. Ale teraz, po tym 
nieporozumieniu ze Stefanem, podjął decyzję, że już na 
pewno musi się dowiedzieć, o co tu chodzi. Jak tylko wpadł 
do domu, jeszcze w drzwiach zapytał mamę: 

– Mamo, kim ja jestem?
Matka była zaskoczona tym niespodziewanym pyta-

niem. Odpowiedziała podobnie, jak poprzednio:
– Jesteś Ender.
– Wiem, że tak mam na imię. Nie o to pytam. Tylko, kim 

jestem – chłopiec nie dawał za wygraną.
– Najpierw wejdź, odłóż teczkę, zdejmij buty… – od-

parła matka.
– Dobrze – powiedział Ender – ale powiedz mi, kim je-

stem!
Tym razem matka pomyślała, że syn żartuje i że to jest 

jakaś forma zgadywanki.
– Jesteś uczniem – powiedziała.
– Żartujesz sobie ze mnie! – zdenerwował się Ender. – 

Pytam, kim jestem! Znaczy, Niemcem czy Turkiem? No, kim?
Och… Mama nie lubiła takich pytań. Trudno było na nie 

odpowiadać. Co miałaby powiedzieć? W zasadzie to nie 
było trudne pytanie. Znała odpowiedź. Jednak czy Ender 
zrozumiałby to? I zaakceptował? Czy byłby w stanie zaak-
ceptować? A jeśli nawet, czy to przyniosłoby mu jakąkol-
wiek korzyść?

Rodzice Endera to Turcy. Urodzili się w Turcji, tam dora-
stali i chodzili do szkoły. Do Niemiec przyjechali tylko po to, 
żeby zarobić trochę pieniędzy. Nie mówią dobrze po niemiec-
ku. Gdy Ender słyszy, jak mówią, czasem chce mu się śmiać, 
bo mylą niektóre słowa, nie potrafią poprawnie się wyrazić.

Z Enderem jest inaczej. Urodził się w Niemczech, tu cho-
dził do żłobka i przedszkola, teraz jest uczniem pierwszej 
klasy. Chodzi do niemieckiej szkoły. Wszyscy jego koledzy 
to Niemcy. W klasie jest jeszcze kilku obcokrajowców, ale 
z wyjątkiem jednego wszyscy bardzo dobrze znają niemiec-
ki, dlatego Ender nie dzieli swoich kolegów na Niemców 
i nie-Niemców. Nie potrafi ich tak dzielić. Tylko Alfonso ma 
problem z mówieniem i Ender mu trochę współczuje. Alfon-
so nie potrafi tak dobrze mówić po niemiecku jak inne dzie-
ci. Ender wytłumaczył to sobie w ten sposób, że Alfonso 
wciąż nie zaczął jeszcze mówić, tak jak nie mówią niemow-
lęta, i że jest takim wyrośniętym niemowlakiem.

Ender zna też turecki, ale nie tak dobrze jak niemiec-
ki. Kiedy mówi po turecku, wplata niemieckie słowa. To 
niemiecki jest jego językiem ojczystym i pod tym wzglę-
dem Ender w ogóle nie różni się od dzieci niemieckich. 
Owszem, zdaje sobie sprawę z tego, że jest jakaś różnica 
między nimi, bo oni nie mówią po turecku. Ale kiedy zaczy-
na się lekcja albo zabawa na przerwie, zupełnie zapomina 
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o tym. Zwłaszcza wtedy, gdy bawi się ze Stefanem, takie 
myśli w ogóle nie zaprzątają mu głowy.

I właśnie dlatego bardzo zdziwiły go słowa kolegi. A co 
będzie, jeśli Stefan już nigdy nie zechce się z nim bawić? 
Będzie mu bardzo smutno!

TATA MA PROBLEM
Pod wieczór wrócił z pracy ojciec. Ledwie zdążył otworzyć 
drzwi, Ender podbiegł z pytaniem:

– Tato, ja jestem Turkiem czy Niemcem?
Ojciec zdębiał.
– Dlaczego pytasz? – powiedział po chwili wahania.
– Bo chcę wiedzieć! – odpowiedział chłopiec zdecydowa-

nym głosem.
– A kim chciałbyś być? – zapytał ojciec. – Turkiem czy 

Niemcem?
– A co lepsze? – tym razem to Ender zapytał.
– Obydwa dobre, synku – odpowiedział ojciec.
– Skoro tak, to dlaczego Stefan nie bawił się dzisiaj ze mną?
I w ten sposób Ender wyjawił to, co gryzło go przez cały 

dzień.
– A dlaczego nie chciał się z tobą bawić? – zapytał ojciec.
– Powiedział „ty nie jesteś Niemcem”. No to kim ja jestem, 

tato?
Ojciec w bezradności wybąkał:
– Synku, jesteś Turkiem, ale urodziłeś się w Niemczech.
– Ale nikt z moich kolegów nie ma na imię tak jak ja…
Ojciec zaczął się jąkać:
– Bo masz tureckie imię. Przecież Ender to ładne imię, 

prawda?
Ender lubił swoje imię.
– No ładne, ale nie takie, jak mają inne dzieci – odparł.
– To nic, że nie takie! Ale ładne. A to jest najważniejsze.
– Ale Stefan już się ze mną nie bawi…
Ojciec przełknął ślinę. Poczuł, jakby go coś drapało w gar-

dle. Po chwili powiedział:
– Nie martw się. Jutro porozmawiam ze Stefanem. Znów 

będzie się z tobą bawił. On tylko żartował.
Ender nic nie odpowiedział.

Yüksel Pazarkaya 
Tłumaczenie z jęz. tureckiego: Grażyna Zając 

Yüksel Pazarkaya (ur. 1940, Izmir, Turcja) – turecki pi-
sarz, poeta, tłumacz, literaturoznawca, pochodzący 
z niezamożnej rodziny. Otrzymał stypendium na studia 
chemiczne w RFN, a po ich ukończeniu studiował ger-
manistykę, zrobił doktorat. Z naukami humanistycznymi 
związał się na całe życie. Wykładał na uczelniach w Niem-
czech, USA i w Turcji. Po przejściu na emeryturę w roku 
2004 powrócił na stałe do ojczyzny. Jest jednym z pierw-
szych tureckich prozaików poruszających temat gastar-
beitera. Prezentowane opowiadanie pochodzi ze zbioru 
Oturma İzni (Zezwolenie na pobyt) z roku 1977.

Jusif Agajew

ŁUK I STRZAŁY

SYMBOLE WŁADZY I ELEMENTY 
RYTUALNEGO OBRZĘDU NARODÓW 
TURECKICH 
W życiu tureckich plemion koczowniczych łuki i strzały 
były w dużej mierze podstawową bronią, a w rozmaitych 
kronikach wielokrotnie odnotowywano niezrównane umie-
jętności tureckich łuczników. Jednak oprócz ich bezpo-
średniego przeznaczenia jako rodzaju broni, łuk i strzały 
uosabiały również główne relacje społeczne w tamtejszych 
społecznościach – związek chana (kagana) z jego ludem. 
Wśród ówczesnych Turków łuk wyrażał starszeństwo we 
władzy, a strzała – podporządkowanie.

To stwierdzenie znajdujemy w starożytnym turkuckim 
eposie o Oguz Chanie [azer. Oğuz Xan lub Oğuz Xaqan], 
w rękopisie w dawnym języku ujgurskim odkrytym przez 
badaczy w bibliotece Charles’a Schefera w Paryżu. Manu-
skrypt, choć niekompletny, nadal daje wyobrażenie o wy-
darzeniach i wzajemnych relacjach ludów tureckich w cza-
sach starożytnych. Według legendy Oguz Chan marzy 
o złotym łuku, który rozciąga się ze wschodu na zachód, 
i trzech srebrnych strzałach skierowanych na północ. 
Symptomatyczne, że we śnie chana łuk i strzały znajdują 
się we wszystkich częściach świata. Rankiem Oguz Chan 
wysyła swoich synów na polowanie – trzech najstarszych 



19

PRZEGLĄD TATARSKI Nr 2/2022

na wschód, a trzech młodszych na zachód. Podczas polo-
wania starsi synowie znajdują złoty łuk, młodsi natomiast 
trzy srebrne strzały, i przynoszą je ojcu. Rozradowany oj-
ciec łamie łuk na trzy części i dzieli je między trzech naj-
starszych synów, a trzy strzały między trzech młodszych. 
Oguz Chan dzieli teraz między synów cały swój lud, swoją 
ordę. Plemiona najstarszych potomków, którym dał części 
złamanego łuku, zaczęto nazywać „Bozuk”, czyli „połama-
ny na kawałki”, zaś plemiona młodszych synów – „Uczuk”, 
co oznaczało „trzy strzały”. Jednocześnie młodsi synowie 
powinni być posłuszni starszym jak strzała łukowi. I osa-
dził Bozuków po swojej prawej stronie, a Uczuków po 
swojej lewej [1:219]. W rzeczywistości Oguz Chan prze-
prowadził reformę władzy, której symbolami stały się łuk 
i strzały.

W Oguzname [Oğuznâme, Księga Oguzów], autorstwa 
średniowiecznego kronikarza z XIII–XIV wieku, Fazlallaha 
Raszida ad-Dina, Oguz Chan zdecydował, że plemiona star-
szych synów, którzy otrzymali złoty łuk, jako wyższe rangą 
powinny tworzyć prawe skrzydło armii ordy, gdy plemiona 
młodszych synów, obdarzonych złotymi strzałami, powinny 
stanowić lewe skrzydło. Łuk bowiem rządzi na podobień-
stwo władcy, a strzała jest tylko podległym mu posłańcem 
[2:62]. Za panowania Gun Chana, najstarszego syna Oguz 
Chana, kontynuowana była reforma władzy. Sześciu synów 
Oguz Chana miało po czterech synów i cały lud został po-
dzielony między nich na dwadzieścia cztery plemiona we-
dług ich „rangi, zajęcia, imienia i przydomku, z własnym 
znakiem i tamgą... dla stabilności państwa” [2:63].

Podobną historię o Oguz Chanie znajdujemy w Gene-
alogii Turkmenów [Türkmenleriň nesil daragty] Abulgazie-
go Bahadura Chana, napisanej przez niego w roku 1664 
[3:141].

We wszystkich trzech legendach o Oguz Chanie, znale-
zienie przez jego synów złotego łuku i srebrnych (złotych) 

strzał wyjaśnione jest boską wolą, a nie ludzkim wytwo-
rem. Tak więc sam wojskowy oręż zyskał miano „boskie-
go, niebiańskiego pochodzenia”. Ponadto, u starożytnych 
Turkutów łuk uosabiał sferę niebiańską i znajdowanie się 
pod nim uważano za przebywanie pod kopułą namiotu 
niebiańskiego władcy – boga Tengri, którego pioruny były 
strzałami wysyłanymi do ludzi za karę [4:190]. 

Niektórzy badacze uważają, że mityczny wizerunek 
Oguz Chana ma swoje historyczne wcielenie w osobie 
władcy państwa Xiongnu, czanju [lub szanju, skrócony 
tytuł oznaczający Wielkiego Syna Niebios] Modu (Mete) 
(209–174 p.n.e.), pod którego panowaniem Xiongnu 
w Azji Środkowej osiągnęło najwyższy poziom potęgi 
[3:35]. Jeszcze wielki rosyjski naukowiec Jakinf Biczurin 
[z pochodzenia Czuwasz, sinolog] wysunął przypuszcze-
nie, że pierwszym władcą wszystkich Turków, Oguz Cha-
nem, był nikt inny jak czanju Modu (Mete). Ten ostatni, 
podobnie jak Oguz Chan, doszedł do władzy w wyniku 
walki ze swoim ojcem, podbił wiele krajów, przeprowadził 
reformę władzy, dzieląc państwo na 24 części i mianu-
jąc swoich krewnych starszymi książętami, ich władcami 
[1:286].

Istnieje wiele opinii na temat etymologii nazwy Oguz. 
Słynny węgierski turkolog Gyula Nemeth uważał, że sło-
wo „oguz” pochodzi od „og + uz”: „og” – „strzała”, „ród”, 
„plemię”; „uz” – „związek”, „stowarzyszenie” [5:25]. Tak 
więc pojęcie „Oguz” może oznaczać „zjednoczenie – zwią-
zek – rodów”, „zjednoczenie – związek – plemion”. W tym 
przypadku słowo „og” oznacza zarówno „strzałkę”, jak 
i „ród”, „plemię”. Z takim stwierdzeniem zgadza się tak-
że chiński naukowiec Chen Zhongmian [6:166]. Jednocze-
śnie według starożytnego oguzyjskiego eposu Kitabi Dədə 
Qorqud [Księga Dziada – lub Ojca – Korkuta] słowo „uz” 
oznacza „ostra”, „ostrze” [7:40]. Dlatego możemy założyć, 
że „Oguz” oznaczało „ostrą strzałę” lub „ostrze strzały”, 

czyli „grot”. Naszym zdaniem możemy 
zaproponować następującą interpretację 
etymologii imienia doradcy kagana i wiel-
kiego wodza okresu Drugiego Tureckiego 
Kaganatu, Tonjukuka, bliskiego krewne-
go tureckich kaganów. Nazwy zaczyna-
jące się od słowa „ton” były powszechne 
wśród tureckiej arystokracji w VII–X wieku, 
m.in. Ton-jabgu, Ton-tarkan, Ton-bagatur 
[6:166].

Jeśli sięgniemy do słownika języków 
tureckich Divanü Lügati’t Türk, opracowa-
nego w XI wieku przez Mahmuda Kaszga-
riego, to słowo „ton” lub „tun” wśród Tur-
ków oznacza „pierwszy”, „pierworodny” 
[8:842]. „Juk” natomiast pochodzi od „juk 
+ uk”: „juk” – „pióro ptaka”, „uk” albo 
„og” – „strzała” [8:76, 847]. Wtedy słowo 
„jukuk” może oznaczać „upierzenie strzały” 
[lotkę], a imię Tonjukuk – „pierwsze upie-
rzenie strzały”, podobnie jak Ton-bagatur – 
„pierwszy bohater”. Jeśli więc za imię chana 
uznamy „ostrze strzały”, tj. „grot”, to bliski 
krewny i doradca może być jej „pierwszym 
upierzeniem”, biorąc pod uwagę, że lotki 
składają się z wielu piór. Znamienne, że jeśli 
strzała oznacza ród i plemię, wówczas wład-
ca plemienia stanowi grot tej strzały, a jego 
doradcą lotkę, która stabilizuje jej lot.



20

HISTORIA • NAUKA • LITERATURA

Potwierdzenie związku nazwy plemienia ze strza-
łą znajdujemy w znalezionych nieopodal rzeki Orchon 
turkuckich inskrypcjach runicznych na kamiennej steli 
wzniesionej na cześć Kul Tegina w roku 732, gdzie Turcy 
zachodniego kaganatu nazywani są „on og bodun”, co 
oznacza „ludzie dziesięciu strzał” lub „ludzie związku 
dziesięciu plemion”. Także inskrypcje na wzniesionej ku 
czci Tonjukuka kamiennej steli podają, że armia zachod-
nich Turków nazywa się „on og sju”, czyli „armia dziesię-
ciu strzał” [9:156, 178]. Ponadto w starożytnym chińskim 
traktacie Jiu Tang Shu [Stara księga Tang] chińscy kroni-
karze ukazali podział Turków zachodniego kaganatu na 
dziesięć plemion: „shi xing” – „dziesięć rodów” lub „shi 
jian” – „dziesięć strzał” [6:168] . Wynikało to z reformy 
władzy przeprowadzonej przez Iszbarę Chilasz Kagana, 
który podzielił zachodnioturecki kaganat na dziesięć ple-
mion. Na czele każdego plemienia postawił wodza – sza-
da – a każdemu z nich przyznał jedną strzałę jako symbol 
władzy. Stąd wzięła się nazwa „dziesięć plemion” – „dzie-
sięć strzał”. Najwyższego władcę nazywano „kaganem 
dziesięciu plemion” lub „kaganem ludu dziesięciu strzał” 
[6:175]. Podczas kampanii wojennych każde plemię – 
„strzała” – wystawiało po jednym tumenie, czyli dowo-
dzony przez szada dziesięciotysięczny konny oddział ze 
swoją bojową chorągwią [10:403]. Tak powstawała „armia 
dziesięciu strzał” zachodnich Turków.

Jeśli chodzi o przedstawienie łuku i strzał w charakterze 
symbolu władzy, to epos Kitabi Dədə Qorqud opiewa wy-
czyn bohatera: „Przygalopował Garabudag, syn Garagju-
na… zmuszony przelać krew właściciela żelaznego łuku, 
Gypczag [Kypczak] Melika [także Szekli Melik]”. W okre-
śleniu „właściciel żelaznego łuku” można dopatrzeć się 
statusu Gypczag Melika jako właściciela chańskiej władzy. 
W tym samym eposie bardzo barwnie opisane jest przy-
jęcie wśród Oguzów, przygotowane dla ich wasali beków 
przez Gazan [Kazan] Beka, podczas którego jego syn, Uruz 
Bek, stał przed ojcem wsparty na łuku, tym samym uosa-
biając dla otaczających go władzę Gazan Beka – władzę 
suzerena [13:65]. Łuk bowiem wśród Turków Oguzów uwa-
żany był za znak chańskiej władzy.

Wzmiankę o łuku i strzałach jako symbolu władzy znaj-
dujemy ponadto w dawnych kronikach o Turkach. Tak 
więc w starożytnym chińskim traktacie Wei Shu opisany 
jest fakt historyczny, jak w roku 490 Afujilo, przywódca 
jednego z rodów plemienia Gaoju, wysłał posła na chiński 
dwór cesarski, który złożył w dani dwie strzały. Zapewne 
tym symbolicznym gestem, przekazując symbole swojej 
władzy, Afujilo wyrażał posłuszeństwo cesarzowi i zabie-
gał o jego opiekę. Według chińskich kronik plemię Gaoju 
należało do grupy etnicznej Xiongnu, tj. ludów tureckoję-
zycznych [11:404]. Inna chińska kronika opowiada o rela-
cjach między chińskim dworem cesarskim a pretendentem 
do tronu kaganatu zachodniotureckiego, księciem Shegui. 
W roku 612 dwór cesarski nadał mu tytuł Wielkiego Chana 
i wysłał jako oznakę władzy bambusową strzałę z białym 
upierzeniem [12:156].

W średniowiecznych kronikach również pojawiają się 
odniesienia do łuków i strzał jako symboli władzy. Tak 
więc, kiedy w roku 1038 Oguzowie zdobyli miasto Nisza-
pur, ich przywódca i założyciel państwa Seldżuków, Togrul 
Bek, trzymał w dłoniach łuk na znak swojej władzy, a za pa-
sem miał trzy strzały. Później, po bitwie pod Dandanakan 
w roku 1040, wszystkie listy wysłane z okazji zwycięstwa 
do sąsiednich państw i do kalifa Abbasydów nosiły jego 

osobistą pieczęć, tugrę, przedstawiającą łuk i strzały. Po-
dobnie na monetach bitych w państwie Seldżuków, przez 
długi czas przedstawiano ten sam łuk i strzały [14:310, 313].

Łuk i strzały były insygniami władzy także dla Mongo-
łów, dlatego, po zawarciu traktatu pokojowego między 
Mongołami a Turkami seldżuckimi w roku 1245, władca 
Złotej Ordy Batu Chan nakazał sułtanowi państwa sel-
dżuckiego w Azji Mniejszej Gijas ad-Din Kajchusrewowi II 
zarządzać swoim państwem i na znak władzy podarował 
sułtanowi łuk i strzały [14:309]. W czasach Czyngis Chana 
czterej wojownicy „chorczi” („strzelcy”), którzy znajdowali 
się u boku chana oraz specjalne jednostki osobistej straży 
tureckich sułtanów, jako atrybuty jego władzy, nosili łuk 
i strzały [15:447]. 

Podobny status miał wśród Turków i Mongołów również 
kołczan, w którym trzymano strzały. W kazachskim hero-
icznym eposie o Jer Targynie, mądry Kartkożak podczas 
pojedynku nie wystrzelił z łuku w bohatera – nie chciał 
go zabić – ale strzałą z tępym grotem rozbił jego złocony 
kołczan ze strzałami, niszcząc w ten sposób oznakę wła-
dzy bohatera [16:35]. W państwie Ilchanidów prawnie usta-
nowiono dziewięć symboli władzy, w których obok łuku 
i strzał wymieniany jest również kołczan [4:196]. Tak więc 
łuk i strzały wśród ludów tureckich były uważane za atry-
buty władzy, gdzie łuk wyrażał starszeństwo, a strzała – 
podporządkowanie.

W Oguzname Oguz Chan w charakterze jarłyka (polece-
nia, rozkazu) i pajdzy (upoważnienia, przepustki) używał 
strzał ze złotymi grotami i łuku. Tam, gdzie przybyli jego po-
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słańcy, „ludność, widząc te znaki, świadczyła im usługi i oka-
zywała szacunek, dostarczając im i ich zwierzętom żywności, 
paszy i napojów” [2:37]. Oznacza to, że wykorzystywali te 
symbole władzy jako przesłanie lub rozkaz, a także upoważ-
nienie albo przepustkę. W eposie Kitabi Dədə Qorqud boha-
ter opiewa swój łuk oraz strzały ze złotymi grotami [7:134].

W średniowiecznych kronikach znajdujemy wzmianki 
o używaniu łuków i strzał jako przekazu. Tak np. władca 
państwa Karachanidów, Ilig Chan, przygotowując się do 
wojny z sułtanem Mahmudem Gaznewim, wysłał posłań-
ców ze strzałami do podległych mu plemion, aby zebrali 
wojska [14:308]. W roku 1230 sułtan Chorezmu Dżalal ad-
-Din wyprawił gońców z czerwonymi strzałami do swoich 
emirów, chanów i innych dowódców, aby zebrali wojska 
w Chartberdzie. Podobnie postąpił pod koniec tegoż roku, 
kierując posłańców ze strzałami do swoich emirów z po-
leceniem zgromadzenia oddziałów i wezwaniem ich do 
Mugan [17:255, 270]. W tym przypadku czerwone strzały 
służyły jako rozkaz zebrania wojska i wezwanie. W cza-
sach Czyngis Chana posłów, którzy wykonywali osobiste 
poruczenia chana, nazywano „dalekimi i bliskimi strzała-
mi” lub „strzałami posłańcami” [15:448]. Będąc znakami 
władzy, łuk i strzały były używane jako przesłanie albo 
rozkaz od władcy wzywającego podwładnych do wojny, 
polowania lub świętowania. Nadawały też posłańcom 
specjalne pełnomocnictwa i służyły im jako uwierzytel-
niające znaki.

Zwyczaj władców tureckich, aby nie przelewać królew-
skiej krwi, jest również związany z łukiem, a raczej z jego 
cięciwą. Władców i książąt krwi, skazanych na śmierć, du-
szono cięciwą, aby nie przelała się krew. Tak więc w roku 
1073 sułtan państwa seldżuckiego Melikszach, po poko-
naniu zbuntowanych przeciwko niemu oddziałów władcy 
Kirmana i jednocześnie własnego wuja Kawurta, dokonał 

na nim egzekucji przez uduszenie cięciwą [14:316]. Ten 
sam zwyczaj istniał wśród Mongołów. Tym sposobem łuk, 
który uosabia władzę władcy, był jednocześnie narzędziem 
śmierci dla niego i jego potomstwa.

Jednocześnie łuk i strzały bardzo często pełniły funkcję 
środków rytualnych w obrzędach cyklu życia, które istnieją 
w tradycyjnej kulturze ludów tureckich. Na przykład wśród 
Turków Oguzów zwyczajowo wypuszczano strzały, gdy 
żenił się młody chłopak. A tam, gdzie spadła strzała, sta-
wiano namiot dla panny młodej. Dziewczęta i młodzieńcy 
strzelali „strzałami szczęścia i losu”, aby znaleźć wybrań-
ca lub wybrankę [13:66]. W starodawnym tureckim eposie 
Kitabi Dədə Qorqud ten rytuał jest barwnie przytoczony: 
„Trzydzieści dziewięć panien wystrzeliło strzały szczęścia 
i losu. Trzydziestu dziewięciu wojowników podążyło za 
strzałami. Czterdzieści dni i nocy trwał ich ślub” [7:88].

Ze strzelaniem z łuku bojowego wiązał się obrzęd wo-
jennej inicjacji młodego człowieka. Na przykład jakuckie 
przysłowie ludowe: „Młodzian, trzykrotnie zawiesiwszy 
łuk, staje się dorosły” najprawdopodobniej odnosi się do 
starożytnego obrzędu wojennego wtajemniczenia [18:71]. 
Ten sam rytuał wprowadzenia młodego Kartkożaka do woj-
ny jest obrazowo opisany w kazachskiej legendzie o Jer Tor-
gynie: „Kiedy po raz pierwszy wystrzeliłeś bojową strzałę, 
przeleciała sześćset kroków. Twój starszy brat ucieszył się 
wtedy najbardziej ze wszystkich, dał ci łuk z rogów taute-
ke [kozła górskiego] i czerwone strzały z tawołgi górskiej” 
[16, 39]. Wręczenie młodzieńcowi prawdziwego łuku bojo-
wego wykonanego z rogów tauteke oraz bojowych, przebi-
jających pancerze strzał („czerwonych strzał”) – to kulmi-
nacja ceremonii przygotowania go do wojny. Pomniejszony 
łuk ze strzałą mocowano do kołyski i ubrań chłopców jako 
talizman. W opinii ludów tureckich amulet taki dodawał 
dziecku odwagi i siły [4:191].

I wreszcie rytuał zaklinania i zama-
wiania łuku oraz strzały mówi o postrze-
ganiu przez Turków nadprzyrodzonego 
pochodzenia tej broni. W Kitabi Dədə 
Qorqud Bamsy Bejrek [Bamsı Beyrək] 
przed śmiercią żegna się tylko ze swoim 
łukiem jak z żywą istotą, zwracając się do 
niego: „W iluż to starciach brałeś udział, 
dościgałeś każdego wojownika, Tochara 
[mieszkaniec Tocharistanu, obecnie po-
dzielonego między Uzbekistan, Tadżyki-
stan i Afganistan], o łuku mój z włosianą 
cięciwą w moich rękach, zamęczający 
wroga. Wartyś ogiera i ogiera dałem za 
ciebie, mój mocny osikowy łuku. Byka 
dałem za ciebie, sprężysta cięciwo” 
[7:82]. Albo w kazachskiej bohaterskiej 
opowieści o Kobłandy Batyrze, gdzie bo-
hater zaklina łuk i strzały: „Zwracam się 
do ciebie, mój bułgarski łuku! Nadszedł 
dzień, kiedy cięciwa nie zazna spokoju. 
Wyginaj się, nie złam! Jeśli nie napnę cię-
ciwy do końca – moja wina! Do was się 
zwracam, moje bucharskie strzały! Wy-
biła godzina, abyście zaśpiewały swoją 
pieśń! Dźwięczcie i świszczcie! Nie wyślę 
was do celu – moja wina!” [16:230].

Magiczny rytuał, wykonywany przez 
ludy tureckie z łukiem i strzałą, mówi o sa-
kralnym dla nich znaczeniu tego oręża.
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Jak wskazują przeprowadzone badania, łuki i strzały od-
grywały ważną rolę w codziennym życiu i strukturze pań-
stwowej ludów tureckich. Występując jako symbole władzy 
i elementy rytualnego obrzędu, zawierały w sobie pewną 
świętość. Znaczenie i miejsce łuku i strzały w życiu ludów 
tureckich nie zostało jeszcze do końca zgłębione i wymaga 
dalszych badań.
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Юсиф Агаев, Лук и стрелы как символы власти и 

элементы ритуального обряда у тюркских народов 
Ilustracje: Internet 
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Ilnur Mirgalejew, kierujący Centrum Badań Złotej Ordy 
i Chanatów Tatarskich Instytutu Historii im. Szihabuddina 
Mardżaniego, szczegółowo opisał wzajemne stosunki mię-
dzy ordą a państwem Timura. Jak wynika z jego tekstu, 
były one, mówiąc oględnie, nader złożone. Milliard.Tatar 
opublikował pierwszą część artykułu uczonego z funda-
mentalnej siedmiotomowej Historii Tatarów, a dzięki temu 
mogą się z nią zapoznać także czytelnicy „Przeglądu Ta-
tarskiego”.

JAK DYMITR DOŃSKI ODMÓWIŁ 
TOCHTAMYSZOWI I CZYM SIĘ TO 
ZAKOŃCZYŁO 
W okresie panowania chana Tochtamysza tatarska elita 
prowadziła bardzo aktywną politykę w celu przywrócenia 
państwa złotoordyńskiego do grona wielkich światowych 
mocarstw. Już pod koniec lat 70. XIV wieku władca ten był 
nader sławną postacią.

Według źródeł pisanych oraz danych z materiału numi-
zmatycznego, w 782 roku hidżry (1380/1381) Tochtamysz 
ostatecznie przejął kontrolę nad wszystkimi terytoriami 
Ułusu Dżocziego. Al-Askalani podaje, że „w 782 roku hi-
dżry Czyngisyda Tochtamysz objął we władanie ziemie 
Deszt-i Kipczak i został zabity chan, panujący [tam]  
20 lat”.

Przez cały rok 1381 Tochtamysz zajęty był przywraca-
niem instytucji władzy w całym Ułusie Dżocziego. Perski 
historyk Abd ar-Razzak Samarkandi zwracił uwagę, że 
„jego władza zaczęła się wzmacniać i podniósł sztandar 
wywyższenia”. Wkrótce wszyscy poczuli silną rękę nowe-
go chana. Litewski książę Jagiełło zaczął płacić haracz za 
te ziemie rosyjskie i tatarskie, które zdobył podczas za-
mętu w Złotej Ordzie. Teraz ekspansja sąsiednich państw 
zachodnich została zatrzymana.

W tymże samym roku 1381 Tochtamysz wysłał posłów 
do książąt rosyjskich z żądaniem przybycia do Saraju. Po-

TOCHTAMYSZ PRZECIWKO TIMUROWI

Timur i jego wojownicy. Źródło: wikipedia.org
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seł jednak „dotarłszy do Niżnego Nowogrodu zawrócił, 
a do Moskwy nie pojechał”. Prawdopodobnie Tochtamysz 
chciał zapoznać się z ogólną sytuację w rosyjskim ułusie, 
uporządkować stosunki po niespokojnych latach i zwięk-
szyć wysokość daniny. Możliwe, że chciał poruszyć rów-
nież sprawę spłaty zadłużenia za ostatnie lata. Książęta 
Niżnego Nowogrodu i Riazania przyjęli chańskie żądania, 
ale Dymitr z Moskwy nie chciał podporządkować się no-
wym ustaleniom.

SPALONA MOSKWA I PODWYŻSZENIE 
„PODATKOWEGO OBCIĄŻENIA”
Tochtamysz działał zdecydowanie. Aby utrzymać wyprawę 
w tajemnicy, zatrzymano kupców rosyjskich handlujących 
na Powołżu, po czym „z całą swoją siłą nierozpoznaną ru-
szył niespodziewanie, zręcznie”. Armia tatarska posuwała 
się bardzo szybko, wnet opanowała Włodzimierz, Suzdal, 
Perejasław, Moskwę i wiele innych miast. Według niektó-
rych ruskich kronik do Moskwy przyjechał wnuk Olgierda 
litewskiego, książę Ostej, próbujący zorganizować obro-
nę miasta. Kiedy jednak moskwianie dowiedzieli się, że 
„przyszedł car swego poddanego Dymitra ukarać, a tenże 
zbieżał”, i że Tochtamysz „nie przyszedł, aby ułus swój za-

męczyć, ale przestrzec” i chce „miłosierdzie okazać”, wpu-
ścili Tatarów do miasta. Jednak wbrew obietnicom Moskwę 
obrabowano i spalono. Dymitr został zmuszony do uznania 
zwierzchnictwa chana Ułusu Dżocziego i dopiero po speł-
nieniu wszystkich wymagań Tochtamysza mógł wrócić do 
miasta.

Po tym „pokoju” synowie wielkich książąt zostali wysła-
ni do Saraju jako zakładnicy, a sami książęta uczestniczyli 
w wojennych wyprawach chana. Już w roku 1384 kroniki ro-
syjskie napomykają, że „był dań wielka, po pięćdziesiątce 
od wioski. Następnie dali złoto ordzie, a w Nowogrodzie 
czarny bóbr”. Po roku 1382 wielkość haraczu „prawie się 
podwoiła”. W IV Kronice Nowogrodzkiej wymieniona zo-
stała nawet konkretna liczba: „Przyjął car w 8000 [sztuk] 
srebra”. Anton A. Gorskij zasugerował, że kwota ta była 
wypłatą za dwa lata (z terenu Wielkiego Księstwa Wło-
dzimierskiego). Niewątpliwie daniny z rosyjskiego ułusu 
zaczęły spływać do skarbca ordy regularnie oraz w ustalo-
nych przez Tochtamysza wysokościach. W roku 1381 biskup 
sarajski został przeniesiony do Moskwy. Otrzymał pełno-
mocnictwo przedstawiciela władz tatarskich w rosyjskim 
ułusie i miał kontrolować poczynania rosyjskich książąt.

JAKIE RODY WSPIERAŁY TOCHTAMYSZA 
Od roku 1380 do 1385 chan zajmował się przede wszystkim 
problemami wewnętrznymi. Przeprowadził szereg reform 
gospodarczych i politycznych, w tym unifikację systemu 
monetarnego i wagowego. Wszystkie jego działania świad-
czą o tym, że zaproponował społeczeństwu Ułusu Dżo-
cziego ideologię jedności i wielkości kraju, którą nazwał 
Uług Ułus, tzn. Wielkie Państwo. Produkcja rzemieślnicza 
i wewnętrzny handel, dzięki przywróceniu ładu prawnego 
i porządku w kraju, otrzymały możliwość ożywienia się. Jak 
zauważają archeolodzy, za panowania Tochtamysza gospo-
darka (w tym handel) miast Złotej Ordy przeżywała okres 
rozwoju.

Zmiany wpłynęły także na strukturę społeczną kra-
ju. Rody tatarskie, które przyczyniły się do wywyższenia 
Tochtamysza, otrzymały wielkie prawa. Emirowie i be-
kowie, którzy przeszli na jego stronę, potwierdzili swoje 
uprzywilejowanie tarchańskimi jarłykami [przywileje zwal-
niające z podatków]. Niebawem pojawili się nowi feudało-
wie. Chana aktywnie wspierali Szibanidzi i Togaj-Timurydzi 
z Dżoczidów, a z rodów tatarskich Mangyci oraz Kungraci, 
feudałowie Krymu i emirowie miast, zwłaszcza Saraju. Póź-
niej w chanatach tatarskich karaczybejami [stronnikami, 
członkami rady chańskiej, dywanu] byli przedstawiciele 
kilku rodów, takich jak Szyryn, Baryn, Argyn, Kipczak, 
Mangyt, Dżełair, z których większość pochodziła pierwot-
nie z Kök Ordy [Niebieskiej]. Tochtamysz potrzebował 
wiernych sług i znacznych środków finansowych. Dlatego 
z jednej strony potwierdzał prawa dawnych panów feudal-
nych, a z drugiej aktywnie rozdzielał sujurgały [nagrody, 
dary] swoim nowym zwolennikom, oczywiście w zamian za 
służenie centralnej władzy. 

PRZYJAŹŃ Z TURKAMI ORAZ MAMELUKAMI
Po uporządkowaniu życia wewnętrznego Tochtamysz pod-
jął ożywioną politykę zagraniczną. Chciał zrealizować tu 
dwa cele. Po pierwsze, znormalizować stosunki z innymi 
państwami i zapewnić ciągłość handlu. Realizując to za-
mierzenie ekonomiczne, chan starał się podnieść i wzmoc-
nić znaczenie północnego transkontynentalnego szlaku 
handlowego, który przechodził przez terytorium Deszt-i  

Walka Timura z Tochtamyszem, miniatura z Ilustrowanego Zbioru Kronik 
Iwana Groźnego (Лицево́й летопи́сный свод Ивана Грозного).  

Źródło: wikipedia.org
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Kipczak. Drugim celem był powrót 
Ułusu Dżocziego do życia między-
narodowego. Przywrócono przy-
jazne więzi z mamelukami oraz 
Imperium Osmańskim. List Uług 
Muhammada do sułtana Gazi Mu-
rada mówi, że „Tochtamysz chan 
był w przyjaznych stosunkach 
z twoim pradziadkiem Gazi Bajazy-
dem bekiem, posłowie byli między 
nimi”. Do roku 1385 Tochtamysz 
nawiązał przyjazne stosunki ze 
wszystkimi sąsiednimi państwami, 
m.in. z Mogulistanem [zwanym 
także Wschodnim Chanatem Cza-
gatajskim], państwami zakaukaski-
mi oraz Timurem. Jednak po tym, 
jak ten ostatni zaczął pretendować 
do dziedzictwa Hulagidów, polity-
ka zagraniczna Tochtamysza dra-
stycznie się zmieniła.

PIERWSZE OFIARY 
TIMURA
Jak słusznie sądził Magomet G. Sa-
fargalijew, zdobycie przez Timura 
Iranu i Azerbejdżanu zadałoby cios 
handlowi Złotej Ordy. Polityczna 
strona zmiany w polityce zagra-
nicznej rządu Tochtamysza zasa-
dzała się na tym, że gdyby Timur 
podbił Iran i państwa Zakaukazia, to granica jego impe-
rium objęłaby całą południową i południowo-wschodnią 
granicę Złotej Ordy.

Po raz pierwszy siła militarna w polityce zagranicznej 
została użyta przez Tochtamysza w roku 1385. Jak poświad-
cza Ibn Chaldun, w 784 roku hidżry (1382/1383) Timur za-
władnął Mazandaranem [ostan, czyli prowincja w Iranie], 
wykorzystując fakt, że po śmierci sułtana Owajsa w roku 
1374 między jego synami rozpoczęła się walka o domina-
cję. Aksak Timur [także Timur Lenk: Kulawy, Chromy, Ta-
merlan] wysuwał roszczenia do terytorium Ilchanów i od 
roku 1380 rozpoczął ich systematyczny podbój. W tym cza-
sie w swojej polityce zagranicznej Tochtamysz zaczął przy-
wiązywać dużą wagę do Zakaukazia, próbując negocjować 
z Ahmadem Dżelairydą, chociaż ten nie był w stanie kon-
trolować wszystkich swoich posiadłości.

W roku 1385 w pobliżu miasta Sułtanija doszło do walki 
między Ahmadem a Timurem, która zakończyła się zwy-
cięstwem tego ostatniego. Wysłani do Ahmada posłowie 
Tochtamysza dotarli do Timura. Według Tomasza z Me-
copu [Fomy Mecopskiego], Tochtamysz „wysłał posła do 
chana Tebrizu, sułtana Ahmeda, aby zawrzeć przyjaźń 
i pokój”. A Timur obraził go swoim złym i podłym czynem. 
Wściekły Tochtamysz wysłał armię, której Timur, unikając 
spotkania, jednak uszedł. Powodem jego odwrotu było nie 
tylko pojawienie się „rzeczy ważniejszych”, ale także nie-
chęć do walki z armią tatarską bez ostatecznego pokona-
nia Ahmada.

ROZPOCZĘŁA SIĘ WOJNA
Tatarzy przejęli kontrolę nad północnymi regionami pań-
stwa Dżelairydów. Sądząc po monetach, Złotej Ordzie 
poddały się takie miasta, jak Szemacha, Szaberan, Mahmu-

dabad, Gusztaspi oraz Baku poddały się Złotej Ordzie. Po 
zdobyciu Tebrizu „armia tatarska przeniosła się do Meragi, 
stamtąd zawróciła i ponownie przeszła przez Tebriz, spu-
stoszyła rejony Marandu i Nachiczewanu”. Ruy González 
de Clavijo, ambasador hiszpański, donosi, że Tochtamysz 
„ograbił wiele ziem, zniszczył miasta i ziemie, ale też czę-
ściowo przywrócił je sobie, po ukończeniu całego tego 
rabunku, zwłaszcza na terenach należących do Tamurbe-
ka, (Totamih) wrócił do Tatarii”. Z tego wynika, że armia 
Tochtamysza przejęła kontrolę nad niepodbitym jeszcze 
przez Timura terytorium państwa Dżelairydów, natomiast 
spustoszyła ziemie, które już zdobył.

Tochtamysz natychmiast wysłał wojsko, które dotarło 
do rzeki Samur, ale zostało rozbite. Jednak emir Timur nie 
chciał pogorszyć swoich kontaktów ze Złotą Ordą i uwol-
nił więźniów. W tym czasie Ahmad gromadził przeciwko 
niemu siły w Bagdadzie. W południowym Azerbejdżanie 
znajdowały się oddziały Kara Muhammada, władcy ana-
tolijskich Turkmenów z Kara Kojunlu [związek plemienny 
Czarnej Owcy], którzy, jak wiadomo, byli zagorzałymi wro-
gami Timura, a w Syrii stacjonowały wojska mameluków, 
którzy pomagali Ahmadowi Dżelairydzie.

W odpowiedzi Tochtamysz postanowił otworzyć kolejny 
front – już w Azji Centralnej. W sojuszu z emirem Mogu-
listanu, Qamarem ad-Dinem, przeprowadzili jednoczesne 
uderzenie z północy i wschodu Mawarannahru. Zejn ad-
-Din podaje, że w 789 roku hidżry (1387/1388) armia Toch-
tamysza „przybyła do regionów Buchary i Samarkandy 
i spowodowała wielkie zniszczenia w stolicy”. Qamar ad-
-Din i dowódca Tatarów Ak-Hadżi ogłan najechali Mawa-
rannahr poprzez Turkiestan. W tym czasie Aksak Timur 
był zajęty wojną z Dżelairydami. Siły sprzymierzeńców 
rozproszyły się. Oddziały Tochtamysza, po zajęciu Tasz-

Wyprawa Timura 1395 roku. Źródło: wikipedia.org



25

PRZEGLĄD TATARSKI Nr 2/2022

kentu, Karszy i kilku innych miast, rozpoczęły oblężenie 
Buchary i Samarkandy. W lutym 1388 roku przybył tam sam 
Timur z całym swoim wojskiem. Sojusznicy wycofali się, 
„niektórzy poszli do Chorezmu, a niektórzy skierowali się 
do Deszt-i Kipczak” [tamże]. Oblegające Samarkandę od-
działy Złotej Ordy zostały rozbite przez przybyłe zastępy 
timurydzkie, co zmusiło je do odwrotu. W pościgu za nimi 
Timur dotarł do Chorezmu i zniszczył miasto, a wszystkich 
mieszkańców uprowadził w niewolę.

ORDYŃSCY PANOWIE PRZECIWKO 
TOCHTAMYSZOWI
Późną jesienią 1388 roku Tochtamysz przedsięwziął nową 
kampanię. Według rosyjskich kronik Tatarzy „gród jego [tj. 
Timura] długo oblegali, a samego nie mogli dopaść i za-
wrócili”. Timur nie mógł kontynuować wojny, ponieważ 
wybuchło powstanie w Chorasanie i Mogulistanie. Według 
źródeł perskich (Szami, Jezdi, Anonim Iskendera i Samar-
kandi), w roku 1388 w Chorasanie zbuntowali się Muluk 
sarbadar i Hadżi bek i przeszli na stronę Tochtamysza. 
„Hadżi bek Dżawuni-Kurbani, myśląc, że Tochtamysz po-
konał Timura, zawarł sojusz z Mulukiem sarbadarem i Isą 
Turkmenem, ufortyfikował miasto Tus i zaczął bić monety, 
i czytać chutbę z imieniem Tochtamysza”.

Aksak Timur znalazł się w trudnej sytuacji. Jednak 
w tym czasie doszło do komplikacji politycznych w samej 
Złotej Ordzie, zmuszając Tochtamysza do powrotu do Sa-
raju. Według tatarskiego materiału numizmatycznego na 
Krymie umocnił się Bekbułat [Bek Puład, Czyngisyda]. 
Znane są jego monety bite na Krymie, w Azaku oraz w Or-
dzie w latach hidżry 792–794 (1389–1392). W roku 1388 
Bekbułat stał na czele wojsk na froncie kaukaskim. Gdy 
walczył z nim Tochtamysz, latem 1390 roku Timur zdobył 
Szyrwan. Ostatnie monety Tochtamysza, bite w szyrwań-
skich miastach, pochodzą z 792 roku hidżry. Chan nie zdo-
łał odzyskać Chorezmu, wręcz przeciwnie, stracił Szyrwan 
i swoje kökordyńskie miasta i odczuł w Złotej Ordzie poli-
tyczną niestabilność. To właśnie walka przeciwnej mu par-
tii złotoordyńskich możnowładców była jedną z głównych 
przyczyn niepowodzeń w polityce zagranicznej końca lat 
80. XIV wieku. Cdn.

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski  
Токтамыш vs Тимур: как начиналась война, https://mil-

liard.tatar/news/toktamys-vs-timur-kak-nacinalas-voina-1168 
(26.11.2021 r.) 

Amet-chan Szejchumierow

REFORMA WOJSKOWA SZAHINA GIREJA

Rządy i reformy ostatniego krymskiego chana Szahina Gi-
reja (lata 1777–1782) od dawna wzbudzały uwagę history-
ków [1, 2, 3]. Jednak historia stworzonej przez chana regu-
larnej armii była z zasady poruszana jedynie w ogólnym 
zarysie.

Armia krymskich Girejów w XVII wieku nie mogła nie 
reorganizować się zgodnie z wymogami tamtych czasów. 
Tatarzy krymscy stopniowo zmieniali taktykę i broń – od 
łuków po rusznice i pistolety, które stały się popularne 
w drugiej połowie XVIII wieku. Do przeszłości odeszło też 
masowe łucznictwo – jedna z cech krymskiej taktyki. Jed-
nak krymskie wojsko nigdy nie zdołało znaleźć skutecz-
nych sposobów na konfrontację z regularną armią rosyj-
ską. Narastające opóźnienie Chanatu Krymskiego wobec 
innych krajów w sferze militarnej było wyzwaniem, na 
które trzeba było znaleźć skuteczną odpowiedź. Od tego 
zależało przetrwanie państwa krymskiego. 

W ostatnich latach istnienia chanatu podjęto próbę 
westernizacji Krymu i przekształcenia armii na wzór eu-
ropejski. Przekonany o niezbędności reform, Szahin Girej, 
zwolennik orientacji chanatu na Petersburg, jeszcze przed 
wstąpieniem na chański tron rozpoczął tworzenie „nowe-
go modelu armii”. W roku 1776, przebywając na Kubaniu, 
zwerbował oddział ośmiuset ochotników, beszlejów [beşli] 
spośród tamtejszych Nogajców [4:638]. Aby ich uzbroić, 
poprosił o pomoc Rosjan i jesienią 1776 roku otrzymał od 
rosyjskiego dowództwa broń palną, szable i piki [4:135]. 
Chrztem bojowym wojsk Szahina stał się przeprowadzony 
w styczniu 1777 roku szturm na Temriuk, broniony przez 
turecki garnizon. Po zaciętej walce beszleje zostali odparci, 

tracąc trzystu ludzi. Ich mundury były tak podobne do ro-
syjskich, że Turcy i Krymcy, oglądając po walce poległych, 
wzięli ich za rosyjskich żołnierzy [4:299].

W wyniku rosyjskiej interwencji na Krymie wiosną 1777 
roku Szahin Girej został ogłoszony chanem. Chcąc zreorga-
nizować krymskie siły zbrojne, postanowił wprowadzić za-
ciąg rekrutów, tworząc regularną armię (beszlejów) przez 
powołanie jednej osoby z pięciu gospodarstw, „które były 
zobowiązane zaopatrzyć tego wojownika w broń, konia 
i wszelkie niezbędne zaopatrzenie” [5:104]. Zakładana li-
czebność oddziałów beszlejów, zebranych z całego Krymu, 
miała wynieść do 12 tysięcy żołnierzy. Jednak mobilizacja 
nie objęła całego Krymu – chan, zdając sobie sprawę, że 
werbunek naraz takiej ilości ludzi wywoła powstanie na ca-
łym półwyspie, postanowił ograniczyć się do sformowania 
tylko dwóch tysięcy kawalerii i tysiąca piechoty (chociaż 
krymski rząd proponował mu zebranie 5 tys.) [4:788].

Szahin zwolnił przy okazji starą gwardię chańską – sej-
menów [seymen lub seğmen, od tego wywodzi się polski 
semen, żołnierz lekkozbrojnej jazdy] – pod pretekstem ich 
zubożenia i wynikającej z tego niezdolności do należytego 
pełnienia służby wojskowej. Jednocześnie przeprowadził 
dobrowolny zaciąg nowych żołnierzy pod tą samą nazwą. 
„Jeszcze więcej uwagi poświęcono specjalnemu pułko-
wi sejmenów. Stanowili chańską gwardię, mieli specjalne 
mundury oraz oporządzenie i cieszyli się zwiększoną uwa-
gą chana” – pisał Fiodor F. Łaszkow [1:61]. 

Oprócz pełnienia służby pod samym chanem, sejmeni 
byli również przydzielani do poszczególnych urzędników 
w celu pełnienia funkcji policyjnych. Bej szyryński miał do 
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swojej dyspozycji bolukbaszego [bölükbaşı], odabaszego 
[odabaşı], czawusza [çavuş] i dziesięciu konnych sejme-
nów. Kajmakan [kaymakan] bachczysarajski – bolukba-
szego, odabaszego, czawusza, dziesięciu konnych oraz 
dziesięciu pieszych sejmenów, a kajmakanowie z Eupatorii 
[Kezlewe], Perekopu [Or Qapı], Biłohirska [Qarasuvbazar], 
Teodozji [Kefe] i Symferopola [Aqmescid] – po jednym 
bolukbaszym, odabaszym i czawuszu, dziesięciu konnych 
oraz pięciu pieszych sejmenów. W sumie pod krymskimi 
oficjelami pozostawało dwudziestu jeden oficerów i stu 
pięciu szeregowych sejmenów [6:18–20]. Ponadto oddzia-
ły sejmenów znajdowały się także pod dowództwem sera-
skerów nogajskich ord. W Ordzie Jedyczkulskiej [z terenu 
Jedyczkula, historycznego regionu obecnej Ukrainy na po-
łudnie od Zaporoża, na wschodnim brzegu Dniepru] był 
bolukbaszy z co najmniej osiemnastu sejmenami [7:316], 
zaś dowódcą sejmenów seraskera Ordy Kubańskiej był nie-
jaki bolukbaszy Zaat-Isajew [7:317]. Prawdopodobnie pod 
kontrolą urzędników krymskich i nogajskich pozostawało 
około dwustu sejmenów.

Tak więc, zgodnie z planem Szahina Gireja, dotych-
czasowa trójczłonowa struktura armii krymskiej (gwardia 
chańska, szlacheccy nokerzy [nöker] i pospolite ruszenie 
spośród pospólstwa) miała zostać zastąpiona nową (sejme-
nami i beszlejami w stałej służbie).

2 października 1777 roku podczas ćwiczeń nowo zwerbo-
wanej armii krymskiej Szahin Girej przeniósł czterdzieści 
cztery osoby z kawalerii do piechoty, co zostało uznane 
przez żołnierzy za karę i wywołało wśród rekrutów wyraź-
ne niezadowolenie. Następnego dnia wojsko, już wzbu-
rzone musztrą i szkoleniem taktycznym, zbuntowało się 
i wywołało rewoltę [4:785–789], do której przyłączyło się 
wielu zwykłych ludzi.

Powstanie trwało do lutego 1778 roku, gdy ostatecznie 
zostało stłumione przez wojska rosyjskie. Wkrótce potem 
chan ponownie przystąpił do odbudowywania armii. An-
driej Konstantinow, rosyjski rezydent przy chanie, pisał, 
że Szahin Girej „potajemnie werbuje wszelkiego rodzaju 
swołocz pod nazwą sejmenów, rozdaje broń palną i szable, 
które zostawił w swoim seraju po zabraniu Tatarom wygu-
bionym po buncie; potem obwieścił przeze mnie księciu 
Prozorowskiemu, że jest ich nie więcej niż dwie sotnie, 
a teraz okazuje się znacznie więcej, tak też wszyscy rusz-
nikarze oraz płatnerze zajęci są naprawą przekazanych im 
od chana szabli i rusznic” [8:1138].

I tym razem Szahin Girej przeprowadził ograniczoną 
mobilizację, nie mając środków na utrzymanie armii i nie 
ryzykując ściągnięcia na siebie powszechnego niezadowo-
lenia z powodu licznego poboru – do lipca 1778 roku miał 
tylko tysiąc beszlejów i tyle samo sejmenów, stacjonują-
cych na Krymie i Kubaniu [9:553]. Nawet tak małą armię 
trzeba było zebrać siłą. Wielki oburzenie wywołała musz-
tra. Część rekrutów odmówiła noszenia znienawidzonego 
munduru i została stracona [10:649]. Niewielkie zaciągi 
czyniono też w kolejnych latach, choć nadal wywoływały 
konflikty i niezadowolenie wśród rekrutów. W roku 1779 
wśród pięciuset nowo wcielonych beszlejów wybuchły za-
mieszki, spowodowane niezadowoleniem z musztry. Udało 
się jednak je uśmierzyć, uznając za winnych nadgorliwych 
instruktorów [7:367–368].

Ciekawy opis nowych sił krymskich pozostawił wspo-
mniany już A. Konstantinow. Informując o wjeździe Sza-
hina Gireja do Bachczysaraju 5 grudnia 1779 roku, pisał: 
„Przodem jechało sześćdziesięciu Kirgizów w prostym ta-

tarskim stroju, prowadzonych przez swych naczelników; za 
nimi dwóch boluków, stu trzydziestu sejmenów z własną 
muzyką i chorągwiami, na czele z młodszym bolukbaszym; 
zamykał główny baszbolukbaszy [başbölükbaşı]; wszyscy 
oni przyodziani byli w zielone stroje i uzbrojeni w jeden 
kaliber. Potem trzydziestu dwóch beszlejów z muzyką, 
ubranych w czarne mundury, prowadzonych przez swojego 
starszego naczelnika” [7:464–465].

Beszleje mieli być odpowiednikiem regularnej lek-
kiej kawalerii i przechodzili szkolenie typu huzarskiego 
[10:571], sejmeni natomiast byli zarówno jednostkami 
konnymi, jak i pieszymi. Uzbrojenie tatarskich oddziałów 
opisał anonimowy członek rosyjskiego poselstwa do Sza-
hina Gireja: „Armia tatarska stała w dwóch rzędach, jed-
ni z karabinami, drudzy z pikami, trzymając to wszystko 
przy nodze” [11:270]. Oprócz tych wojsk chan planował 
wyszkolić własnych artylerzystów – topczu [topçu]. Rosyj-
ski poseł na Krym, Piotr Weseliński, pisał, jak w roku 1780 
odwiedził Teodozję (dokąd Szahin Girej przeniósł swoją 
stolicę) i obok miasta zobaczył „małą fortecę, w pobliżu 
której stały trzy armaty na lawetach, a przed onymi po 
jednym unter-oficerze i jeden rząd piętnastu ludzi, nowo 
sformowanych kanonierów, którzy zgodnie z azjatyckim 
zwyczajem, przyciskając prawą rękę do piersi, z lekkim po-
chyleniem ciała witali przejeżdżającego” [7:609]. 

Rabbi Azarja donosił, że topczu wybierał chan spośród 
rekrutów beszlejów: „Z tej samej armii utworzył oddział ar-
tylerii (zwany topczu), który różnił się od beszlejów stro-
jem i miał na kołpakach czerwony znak; wybudował fabrykę 
prochu pod Bachczysaraju, gdzie przygotowywano zarówno 
proch strzelecki, jak też proch armatni, do tej fabryki wy-
znaczono ludzi z artylerzystów” [5:115]. Nie licząc na lojal-
ność Krymców, Szahin Girej planował zebrać jeden, dwa puł-
ki cudzoziemców (Polaków i Niemców) i przyjął na służbę 
niejakiego majora Trojanowskiego, który obiecał chanowi 
w tym pomóc [4:604–605]. Według Alana Fishera Szahin Gi-
rej najmował także Kozaków i Albańczyków [12:67].

Kolejną troską chana było zdobywanie broni, prochu 
i ołowiu. Ponieważ Imperium Osmańskie odmówiło mu 
sprzedaży broni, ambasador Krymu w Rosji Temir aga po-
prosił o prawo do bezcłowego zakupu broni w Rosji, na co 
strona rosyjska się zgodziła. Szahin Girej poprosił też Ro-
sjan o ołów i w marcu 1782 roku dostarczono do Perekopu 
300 pudów tego metalu [10:417].

Skuteczność bojowa krymskiej „armii nowego mode-
lu” była niska. Przebrani w znienawidzone przez siebie 
mundury w stylu europejskim, zmuszani do wielogodzin-
nej musztry, nierozumiejący znaczenia chańskich reform, 
beszleje i sejmeni nie wykazywali zapału w walce i nie byli 
zdolni wykonywać postawionych im zadań. Kiedy w roku 
1781 Szahin Girej wysłał na Półwysep Tamański oddział stu 
pięćdziesięciu sejmenów przeciwko zbuntowanemu Musie 
bejowi, podjęli oni walkę ze stronnikami beja i zostali zmu-
szeni do odwrotu. Po obu stronach poległo jakoby pięć-
dziesięciu ludzi [7:131].

Jaka była struktura pododdziałów armii Szahina Gire-
ja? Wojska chana podzielone były na oddziały po 10, 50, 
120 i 1000 ludzi, zwane dziesiątkami, bolukami, bajraka-
mi [bayrak] i alajami [alay] (pułkami). Według wszelkich 
danych nie było różnic organizacyjnych między beszlejami 
a sejmenami.

Rabbi Azarja przekazał, że po mobilizacji beszlejów 
„chan wyznaczył wodzów tysięcznych, setkowych, pięć-
dziesiątkowych i dziesiątkowych, aby szkolili tych żoł-
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nierzy na sposób armii rosyjskiej” [5:104], w tym samym 
czasie „Chan zaczął gromadzić wojska dwojakiego rodza-
ju: jeden zwany Baszły [Başlı], a drugi Sajman [Sayman]. 
Tych ostatnich podzielił na oddziały, z których każdy skła-
dał się ze stu dwudziestu ludzi, i mianował specjalnego 
wodza w każdym z nich” [5:115]. Można z tego wywniosko-
wać, że sejmenów podzielono na oddziały liczące po 120 
żołnierzy, a beszlejów – po stu. Jednocześnie wiadomo, że 
zimą 1781–1782 roku chan rozkazał przerzucić przez Cie-
śninę Tamańską cztery bajraki, w tym pięciuset beszlejów 
[10:571]. Rebelianci, którzy walczyli z reżimem Szahina Gi-
reja, częściowo skopiowali jego innowacje. Kiedy w roku 
1777 wybuchło na Krymie powstanie przeciwko Szahinowi 
Girejowi, „zbuntowała się też cała czerń (Kara Tatarzy) 
i odmówiła posłuszeństwa panom i urzędnikom chana, 
i wyznaczyła spośród siebie tysięczników, setników itd.” 
[5:106]. Na początku roku 1782 Szahin Girej dysponował 
czterema pułkami beszlejów, pułkiem sejmenów oraz kom-
panią topczu [13:481].

W roku 1782 wybuchło kolejne powstanie na Kubaniu, 
a następnie na Krymie, które stało się końcem krymskiej 
„armii nowego modelu”. W tym czasie chan, widząc obu-
rzenie wśród kubańskich Nogajców, podjął pewne kroki, 
aby przywrócić kontrolę nad sytuacją. Jeśli w roku 1781 na 
Półwyspie Tamańskim było tylko dwustu sejmenów i besz-
lejów, to szybko przeniesiono tam kolejnych pięciuset 
beszlejów. Dowodzący powstańcami Bahadyr i Arslan Girej 
zażądali, aby dowodzący chańskimi siłami Achmet aga wy-
cofał się na Krym. Aga grał na zwłokę, czekając aż dołą-
czą do niego oddziały z okolicznych miejscowości, w tym 
Temriuka, ale niebawem z garścią żołnierzy opuścił Tamań.

Większość beszlejów i sejmenów pozostała na miejscu 
pod pretekstem braku rozkazów chana, ale najbardziej 
prawdopodobnym powodem ich zwłoki było to, że nie 
chcieli służyć władcy niepopularnemu wśród ludu. Sułtani 
rozbrajali żołnierzy i zabierali im amunicję, od stu pięćdzie-
sięciu do dwustu beszlejów i sejmenów przeszło na stronę 
buntowników, resztę wydalono na Krym [10:426–427, 431, 
496, 506]. Należy zauważyć, że pomimo werbunku rekru-
tów liczebność chańskiej armii stale malała z powodu de-
zercji. Wydaje się, że na początku roku 1782 Szahin Girej 
miał już tylko 1200–1500 ludzi. W efekcie te pięć pułków, 
które miał do dyspozycji chan-reformator, cierpiało z po-
wodu niedoboru ludzi. Nawet gdyby nie powstanie, regu-
larne wojska chana zmniejszałyby się liczebnie ze względu 
na ucieczki z szeregów.

Incydent tamański pokazał, że nie ma nadziei na regu-
larne wojska i nie podejmą one walki z buntownikami, co 
przyznał też sam chan [10:499]. Mieszkający na Półwyspie 
Kerczeńskim Halim Girej również przyłączył się do powsta-
nia i przeniósł się do Teodozji, gromadząc wokół siebie tłu-
my ochotników. Szahin Girej miał zaledwie trzystu beszle-
jów i sejmenów z czterema działami, z którymi pierwotnie 
planował bronić na przedmieściach Teodozji, ale nawet ta 
maleńka armia rozbiegła się, przechodząc na stronę swoich 
rodaków [10:512]. Gdy 14 maja 1782 roku Halim Girej zbliżał 
się do stolicy, chan z dworem i resztkami wojska (160 żoł-
nierzy [10:530]) bez walki uciekł na rosyjskim okręcie. Po 
przybyciu do Kerczu rozwiązał swój oddział i wyjechał do 
Rosji. Gdy we wrześniu 1782 roku wojska rosyjskie podeszły 
do Perekopu, aby siłą przywrócić chana na tron, dołączyło 
do niego dwudziestu sejmenów spośród zwolnionych w Ker-
czu [10:860–861]. Taki był naturalny koniec próby Szahina 
Gireja stworzenia na Krymie armii w stylu europejskim.

Czy reforma wojskowa Szahina Gireja miała szansę po-
wodzenia? Zapewne tak. Zwróćmy uwagę na jeden waż-
ny szczegół – Tatarzy krymscy skarżyli się i Rosjanom, 
i Turkom, że chan ubiera żołnierzy w mundury, musztruje 
ich i próbuje zrobić z nich regularną armię, ale nigdy nie 
narzekali, że wyposaża swoich beszlejów w muszkiety za-
miast tradycyjne dla krymskich Tatarów łuki. Społeczeń-
stwo dostrzegało potrzebę reformy wojskowej, przynaj-
mniej w zakresie uzbrojenia. Widać to również po tym, że 
już w latach 70. XIX wieku Krymcy jako broni strzeleckiej 
używali głównie karabinów i pistoletów. 

Być może następujące czynniki sprawiły, że reforma 
wojskowa była zasadniczo niewykonalna: 1) próba wpro-
wadzenia stałej służby rekrutów, 2) brak odpowiedniej pro-
pagandy wśród ludności. Ludzie po prostu nie wiedzieli, 
dlaczego chan zbiera żołnierzy i co ma z nimi zrobić. Krą-
żyły śmieszne pogłoski, że Szahin Girej chciał wyszkolić 
żołnierzy, a następnie sprezentować ich carycy [5:104], 3) 
ekscesy nowo sformowanych oddziałów. Niektórzy besz-
leje i sejmeni, licząc na bezkarność i na wsparcie chana, 
dopuszczali się przemocy wobec ludności, w tym kobiet 
[10:667]. W społeczeństwie Tatarów krymskich, z jego 
skrupulatnym podejściem do honoru kobiet, było to nie do 
przyjęcia, 4) próba przeprowadzenia przyspieszonych re-
form zamiast stopniowego wprowadzania innowacji w tra-
dycyjnie konserwatywnym społeczeństwie krymskim.

Wierzymy, że pod rządami popularnego i energicznego 
chana, który werbowałby żołnierzy poprzez dobrowolny 
werbunek i starał się wyjaśnić potrzebę reform, stopniowa 
reorganizacja armii Tatarów krymskich mogła mieć pewne 
szanse powodzenia.

Amet-chan Szejchumierow 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski  

А.А. Шейхумеров, Военная реформа последнего 
крымского хана Шахина Гирея (1777–1782 годы)  

Bibliografia:

1.  Лашков Ф. Шагин-Гирей, последний крымский хан: Исторический 
очерк // Киевская старина. - 1886. - № 9. – с. 37-80. 

2.  Орешкова С.Ф. Крымское ханство в 70-е годы XVIIIв. // Вопросы 
истории. - 2008. - № 7. - с. 121-127.

3.  Грибовский В., Сень Д. Крымское ханство в период 1772–1783 гг. 
и судьба крымско-татарской государственности // История татар с 
древнейших времен в семи томах. Том IV. Татарские государства 
XV–XVIII вв. – Казань, 2014. – с. 266-276.

4.  Дубровин Н. Присоединение Крыма к России. Рескрипты, письма, 
реляции и донесения. Том I. 1775-1777 гг. – СПб, 1885.

5.  Фиркович А.С. События, случавшиеся в Крыму в царствование 
Шагин-Гирей-хана // Временник императорского общества истории 
и древностей российских, Книга 24 (1856). – с. 101-131.

6.  Камеральное описание Крыма, 1784 года (продолжение) // 
Известия Таврической учетной архивной комиссии. Том 8. – 
Симферополь, 1889. – с. 12-40.

7.  Дубровин Н. Присоединение Крыма к России. Рескрипты, письма, 
реляции и донесения. Том III. 1779-1780 гг. – СПб, 1887.

8.  Соловьев C.М. История России с древнейших времен. Книга 6. 
Тома XXVI-XXIX - СПб, 1851-1879

9.  Дубровин Н. Присоединение Крыма к России. Рескрипты, письма, 
реляции и донесения. Том II. 1778 год. – СПб, 1885.

10. Дубровин Н. Присоединение Крыма к России. Рескрипты, письма, 
реляции и донесения. Том IV. 1781-1782 гг. – СПб, 1889.

11. Скальковский А. Русское посольство к Хану Крымскому в 
конце XVIII столетия // Записки Одесского общества истории и 
древностей. Том 16. Часть II. – Одесса, 1893. – с. 267-271.

12. Fisher Alan W. Crimean Tatars. – Stanford: Hoover Institution Press, 
1978.

13. Борисов Д.А. Борисова Н.Л. Этнографические наблюдения в 
Крыму В.Ф. Зуева, русского путешественника второй половины 
XVIII века // Культура народов Причерноморья. – 1999. – № 6. – с. 
481-483.



28

HISTORIA • NAUKA • LITERATURA

OSTATNI MANGYTA NA BUCHARSKIM 
TRONIE 

Z początkiem roku 1910 władzę w państwie bucharskim ob-
jął nowy emir z dynastii Mangytów – Said Mir Muhammed 
Alim-chan. Nastąpiło to w trudnym okresie dla jego suwe-
rena, rosyjskiego imperatora. Cesarstwo poniosło bowiem 
klęskę w wojnie rosyjsko-japońskiej i ledwo-ledwo poradzi-
ło sobie z rewolucyjnymi rozruchami. 

Alim-chan, urodzony w Bucharze 3 stycznia 1880 roku, 
był kulturalnym, lubiącym podróżować człowiekiem. Uwa-
żał się za znawcę baletu, dlatego też regularnie uczęsz-
czał na wszystkie premiery. Oprócz tego przejawiał wiel-
ką przedsiębiorczość, która pozwoliła mu wyprowadzić 
środkowoazjatyckie karakuły na międzynarodowy poziom. 
To właśnie z jego inicjatywy karakuły zaczęły wchodzić 
w modę, a cały towar sprzedawany wówczas na londyń-
skiej giełdzie pochodził z bucharskiego emiratu. 

Emir prowadził politykę prorosyjską, co potwierdziło 
się nawet podczas wojny domowej, gdy białogwardziści 
próbowali zawrzeć z nim sojusz. Wtedy też pojawili się 
tak zwani biali basmacze. Bolszewicy, po przejęciu wła-
dzy w roku 1917, obiecywali zachować niepodległość 
Emiratu Buchary, jednocześnie przygotowując plany 
i odwlekając tylko czas jego zagarnięcia. Nastąpiło to we 
wrześniu 1920 roku, co w zasadzie nie stanowiło dla Alim-
-chana wielkiego zaskoczenia, był bowiem doświadczo-
nym politykiem. Musiał jednak uciec do wschodniej czę-
ści swego państwa. Stamtąd usiłował 
skłonić angielskiego króla Jerzego V, 
aby wprowadził do Buchary swoje woj-
ska i podjął działania wojenne przeciw-
ko Armii Czerwonej. Wobec braku chęci 
Brytyjczyków, Alim-chan postanowił 
przyjąć propozycję afgańskiego króla 
Amanullaha (1892–1960) i wyemigrował 
do Afganistanu.

Rząd sowiecki wystosował notę do 
afgańskiego władcy, domagając się, 
aby emira aresztowano lub ograniczo-
no jego możliwości przemieszania się, 
a najlepiej odesłało z całym majątkiem 
do sowieckiej Rosji. Jednak Amanullah 
odmówił i nawet przeznaczył dla zbie-
głego emira rezydencję pod Kabulem. 
Alim-chan znowu pisał listy do Anglii, 
prosząc o przyznanie mu politycznego 
azylu. Potrzebował tego, aby uzyskać 
prawo do dysponowania połową swoich 
bogactw, które wcześniej zdeponował 
w angielskich bankach. Nie otrzymał, 
niestety, zgody i ponownie musiał zająć się handlem ka-
rakułami. Żył dostatnio, ale też wcale nie tak bogato. Kie-
dy poproszono, aby okazał pomoc basmaczom, to mógł 
wyłącznie wysłać kurbaszim (dowódcom) własne czapany 
(długie kaftany). Nadawał również rangi, zapewniał cho-
ciażby jakieś moralne wsparcie i szukał dla basmaczy po-
mocy z zewnątrz. 

W roku 1928 król Amanullah rozpoczął próby reformo-
wania swojego państwa: nakazał, aby kobiety zdjęły paran-

Said Mir Muhammed Alim-chan, dwunasty i ostatni władca Emiratu Buchary.

dżę, szatę okrywająca całe ciało, wprowadził ich edukację 
(nawet razem z mężczyznami). Jednak afgańskie społe-
czeństwo nie zaakceptowało takich nazbyt śmiałych zmian 
i król został wygnany. Władzę przejął pochodzący z ludu 
Habibullah Kalakani, zwany Bacza-je saqao – co oznacza 
„Syn nosiciela wody” (1890/1891–1929). Alim-chan miał 
wielkie nadzieje, że nowy monarcha wesprze jego starania 
o powrót na tron bucharskiego emiratu. Jednak Kalakani 
został szybko obalony przez Mohammada Nadir-szaha 
(1880–1933), którego popierali Brytyjczycy. Nadir-szah 
pragnął zachować neutralność w stosunku do sąsiadów, 
w tym ZSRR, co położyło kres planom Alim-chana. 

Nadzieje Alim-chana ponownie ożyły, gdy Niemcy na-
padły na ZSRR. Po początkowych zwycięstwach przedsta-
wiciele niemieckiego dowództwa rozpoczęli negocjacje 
z migrantami z Turkiestanu, w tym ze zwolennikami emi-
ra. Snuli oni nawet plany utworzenia nowego rządu Bu-
chary, mającego objąć władzę po upadku ZSRR. Wszyst-
kie te zamierzenia upadły jednak po bitwie pod Stalin-
gradem. Władze afgańskie aresztowały działaczy, którzy 
próbowali zorganizować rząd tymczasowy, a nadto chcieli 
wjechać na terytorium sowieckiego Tadżykistanu i Uzbe-
kistanu. Ponadto w lutym 1944 roku przesiedlono w głąb 
kraju wszystkich migrantów z ZSRR, którzy osiedlili się 
wzdłuż granicy afgańsko-sowieckiej. 

Ogół tych niepowodzeń nadszarpnął w końcu zdrowie 
sędziwego emira, który zmarł w Kabulu 5 maja 1944 roku. 
Na jego grobie umieszczono napis: „Emir bez ojczyzny 
jest żałosny i bezwartościowy. Żebrak, który zmarł w oj-
czystym kraju, zaprawdę jest emirem”. 

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski  
Последний мангыт на бухарском престоле! | История и 

культура Евразии | Яндекс Дзен (yandex.ru) (22.05.2021 r.)  
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skim cmentarzu muzułmańskim obok 
mogił ojca, stryja i dziadka.

ACH, TEN MELONIK
Pomimo problemów zdrowotnych 
i ogólnie ciężkiej, a wielokroć tragicz-
nej sytuacji społecznej, Fatih Amirhan 
pozostawał osobą aktywną, a kazań-
ska młodzież chętnie uznawała go za 
swojego przywódcę. Jego życie było 
pełne moralnych dylematów, co nie 
przeszkadzało mu pamiętać o „pięk-
nych paznokciach”, a raczej o ele-
ganckich kapeluszach, krawatach 
i binoklach. Na wszystkich zachowa-
nych zdjęciach pojawia się jako stylo-
wy mężczyzna, który przemyślał swój 
strój w najdrobniejszych szczegółach. 
Widzimy go w okularach niepasują-
cych do „modnych oprawek” tamtego 
okresu, w interesujących garniturach, 
kapeluszach, barwnych krawatach 
(fularach) i eleganckich butach. Moż-
na powiedzieć, że wyprzedzał swoje 
czasy nie tylko w kreatywności i pra-
cy umysłu, ale także w modzie. 

Na wielu fotografiach widzimy go w meloniku. To na-
krycie głowy, pierwotnie zaprojektowane dla leśników, 
pojawiło się w roku 1849 w Londynie. Nazywane było „ko-
ukiem” od nazwiska troskliwego właściciela ziemskiego 
[Edwarda Coke’a], który poprosił o stworzenie nakrycia 
głowy, którego nie czepiałyby się gałęzie zarośli podczas 
chodzenia po lesie. Jednym z największych miłośników 
tego rodzaju nakrycia głowy był w XX wieku Charlie Cha-
plin. 

Binokle, zwane też cwikierem lub pince-nez, mocowa-
ne na nosie za pomocą zacisku sprężynowego, stanowi-
ły na przełomie XIX i XX wieku najpopularniejszy rodzaj 
okularów. Właśnie w takich małych i pełnych elegancji 
okularach zadawał szyku Amirhan. Spoglądając na zdjęcia 
pisarza, możemy pomyśleć, że fular lub krawat stanowił 
dla niego sposób wyrażania siebie. Ten dodatek, w po-
łączeniu z garniturem, jest obecny na każdej fotografii 
Amirhana. W roku 1906, kiedy miał dwadzieścia lat, mod-
ne były te same fulary, a nie „idealne krawaty”. W XIX 
wieku szyto je m.in. z jedwabiu, satyny i wełny, zdobiono 
zaś niezwykłymi ornamentami w różnych kolorach. Po-
nadto wymyślono dla nich ogromną liczbę węzłów. Naj-
bardziej popularnym był „bajronowski” i to właśnie nim 
Amirhan wiązał swoje chustki. 

NAJWAŻNIEJSZE, ABY KAMIZELKA 
PASOWAŁA 
Z zapisów dziennika wyłania się przed nami postać naro-
dowego trybuna: uczciwy, inteligentny, społecznie zaan-
gażowany, odpowiedzialny przed swoimi współobywate-
lami. Nawet odzież Amirhana potwierdza ten wizerunek. 

Pierwsze dziesięciolecia XX wieku nazywane są ostat-
nim okresem męskiej elegancji. Wówczas to rosyjscy 
dandysi wzorowali się na modzie angielskiej, stąd też ich 

TATARSKI CELEBRYTA  

Jeżeli jakąkolwiek osobę obeznaną 
z tatarską literaturą zapytamy o „ta-
tarskiego pisarza z wyczuciem sty-
lu”, to bez wątpienia na pierwszym 
miejscu wymieni Fatiha Amirhana 
[tat. Ämirxan(ov) Möxämmätfatix 
Zarif ulı, Amirhan(ow) Mohammatfa-
tih Zarif uły]. Z sylwetką tego czło-
wieka pióra oraz wzoru mody tatar-
skiej młodzieży początku XX wieku, 
rówieśnika poety Gabdułły Tukaja, 
możemy zapoznać się dzięki uprzej-
mości portalu Миллиард.Татар [Mi-
liard.Tatarów], który wyraził zgodę, 
aby nasz kwartalnik korzystał z ich 
materiałów. 

Amirhan, przyszły pisarz i pu-
blicysta, urodził się 1 stycznia 1886 
roku w słobodzie Nowotatarskiej, 
jednej z historycznych części w cen-
trum Kazania, w tradycyjnej rodzinie 
tatarskiej. Jego ojciec, Mohammat-
zarif Amirhan(ow) [tat. Möxämmät-
zarif Ämirxan(ov)] był założycielem 
medresy Amirhanija [tat. Ämirxaniä 
mädräsäse ], autorem koranicznych 
tefsirów i mułłą w meczecie Iske Tasz [tat. İske Taş mäçet, 
meczet Stary Kamień, Starokamienny], gdzie w XIX stu-
leciu rodzina Amirhanów sprawowała posługę duchową. 
W pobliżu znajdował się ich dom, w którym mieszkał rów-
nież Fatih Amirhan. 

Nasz bohater ukończył naukę w popularnej podówczas 
medresie kazańskiej – Mohammadija [tat. Möxämmädiä 
mädräsäse] i poświęcił się działalności dziennikarskiej. 
Pracował w Moskwie, Sankt Petersburgu i Kazaniu, m.in. 
w redakcji tygodnika „Al-Islah” [tat. „Äl-İslax”, „Odno-
wa”], publikował w gazetach: narodowej „Kojasz” [tat. 
„Qoyaş”, „Słońce”], „Joldyz” [tat. „Yoldız”, „Gwiazda”), 
„Idel” [tat. „İdel”, „Wołga”] oraz czasopismach: humo-
rystycznym „Jałt-Jołt” [tat. „Yalt-yolt”, „Błyskawica”] i li-
teracko-artystycznym „Ang” [tat. „Añ”, „Świadomość”]. 
Przyjaźnił się ze swoim rówieśnikiem poetą Gabduł-
łą Tukajem [tat. Ğabdulla Möxämmädğärif uğlı Tuqay, 
1886–1913]. Jest autorem opowiadań Fathułła hazrat [tat. 
Fätxulla xäzrät] (1909), Hajat [tat. Xäyät] (1911), Jaszlar 
[tat. Yäşlär] (1913), Tigezsezlar [tat. Tigezsezlär] (1915) 
oraz powieści Urtałykta [tat. Urtalıqta] (1912). Pisał o pro-
blemach społeczeństwa tatarskiego na początku XX wie-
ku, próbował wyobrazić sobie ludzkie zachowanie w póź-
niejszych latach. 

Nieuleczalna choroba (Amirhan miał sparaliżowane 
obie nogi), przeżycia okresu I wojny światowej, wojna 
domowa, a w następstwie głód na Powołżu – wszystko 
to przywiodło pisarza do mistycyzmu, który nie opuścił 
go już do końca niedługiego zresztą życia. Ostatnie dni 
spędził w domu swego brata, Ibrahima Amirhana, zastęp-
cy przewodniczącego sądu. Zmarł 9 marca 1926 roku na 
gruźlicę (podobnie jak trzynaście lat wcześniej jego przy-
jaciel Gabdułła Tukaj). Pochowany został – „i po cywilne-
mu, i z mułłami według religijnych obrzędów” – na tatar-

Fatih Amirhan, kazański elegant z minionego stulecia.
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uwielbienie do klasycznych garniturów, kamizelek oraz 
zgrabnego obuwia. Ikoną stylu, jak powiedzielibyśmy te-
raz, był książę Walii. To on jako pierwszy zaczął odpinać 
guzik kamizelki po obfitym posiłku, wprowadził do mody 
zaprasowane kanty na spodniach i podwinięte nogawki, 
które dały początek mankietom. Modne stało się długie 
palto, surdut i melonik. W początkach XX stulecia najbar-
dziej rozpowszechnioną odzieżą męską stał się czarny ża-
kiet ze ściętymi połami i szare spodnie w czarne prążki. 
Oprócz tego noszono wełniane trzyczęściowe garnitury, 
latem lniane lub z jedwabiu-czesuczy. Mogły być czarne, 
brązowe albo szare, latem zaś – beżowe, białe i jasnosza-
re. Koszule zawsze białe i wykrochmalone, gorsy i man-
kiety odpinane. 

W roku 1986 opublikowano czwarty tom esejów Fatiha 
Amirhana. Czytając je, mamy wrażenie, że światopogląd 
pisarza wyprzedzał jego czasy o dziesięciolecia. W swoich 
dziennikach myślał kategoriami nie początków, ale końca 
XX wieku. Te wyprzedzające myślenie wyrażało się m.in. 
w jego umiejętności ubierania się. Na zdjęciach widzimy 
pisarza w dwurzędowej marynarce, czarnej lub białej ka-
mizelce, a także w białej koszuli. W swoim czasie był jed-
nym z najbardziej wyrafinowanych elegantów Kazania. 

BUTY Z ZADARTYMI NOSKAMI...  
„PO CÓŻ PANU LASKA?” 
Na początku XX wieku czarne buty miejskie przylegały 
dobrze do stopy, miały wąskie noski, a wierzch niektórych 
robiono z sukna (obuwie na wieś było bardziej obszerne 
i zaokrąglone). Buty wykonane z kontrastujących mate-
riałów, zwłaszcza lakierowanej skóry połączonej z wierz-
chem z giemzy lub tkaniny, były modne do lat dwudzie-
stych XX wieku. W roku 1910 pojawiła się natomiast tępy, 
okrągły zadarty nosek, który nazywano „bostońskim”, 
„amerykańskim” lub „buldogiem”. Na zdjęciu Amirhana 
z roku 1915 widać na jego stopach dokładnie takie buty 
z zadartymi noskami.

Na dwóch innych fotografiach pisarz trzyma w dłoni la-
skę: jeszcze jeden atrybut śmiałego dandysa. W wiekach 
XVII i XVIII laska była symbolem świetności i dostatku, 
jednak w wieku XIX i na początku XX stała się już tylko 
modnym dodatkiem. Głównym elementem laski była za-
wsze rączka, którą robiono z kości słoniowej, porcelany, 
srebra i złota, później zaś z rzeźbionego drewna i nawet 
pancerza żółwia. I chociaż niewątpliwie od czasów Amir-

hana wiele się zmieniło, to współczesny mężczyzna, któ-
ry sprawy mody traktuje poważnie, może znaleźć wiele 
wspólnego między sobą a dawnymi elegantami. 

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego i opracowanie:  
Musa Czachorowski 

Фатих Амирхан как татарская «рок-звезда»  
начала XX века 

https://milliard.tatar/news/fatix-amirxan-kak-tatarskaya-
rok-zvezda-nacala-xx-veka-689 (23.06.2021 r.). 

Fot. Milliard.Tatar 

Fatih Amirhan w całej krasie swojego męskiego wdzięku.

Dżafer Sejdamet

WSPOMNIENIA (34) 

Nagle żołnierze zaczęli krzyczeć do Ibrahima Efendiego: 
Nasz lud o coś takiego nie prosi! Uciszyłem ich i cierpli-
wie objaśniłem Ibrahimowi Efendiemu sytuację. Zapyta-
łem, czy wierzy, że chcemy przelewu krwi. Zapytałem, 
czy może – on i ci, którzy go przysyłają, wziąć odpowie-
dzialność, że bolszewicy, pragnący pogrążyć kraj we krwi 
i pożodze, w przypadku, gdybyśmy pozostawili im Jałtę, 
nie zaatakują naszych wsi. Nie potrafił odpowiedzieć. Ko-
rzystając z sytuacji powiedziałem, że jeżeli bolszewicy, 
tak jak wszystkie partie, na zasadzie wolności i równości 

zaakceptują porozumienie z nami i z Przedstawicielami 
Narodowości, wówczas jesteśmy gotowi do porozumienia 
z nimi. Powiedziałem, że jeżeli dają pozytywną odpowiedź, 
muszą natychmiast opuścić Jałtę i wysłać z Akjar swe ofi-
cjalne delegacje i tylko pod tym warunkiem jestem gotów 
z nimi rozmawiać. Powiedziałem: Jeżeli tego nie akceptują, 
czy wątpicie, że po przejęciu naszego kraju w swoje ręce nie 
będą stosować swej ideologii, a szczególnie, że nie będą 
gnębić naszego ludu, który ich nie popiera? Moje słowa 
przetłumaczono Rosjaninowi, który z nimi przybył. Rosja-
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nin ów, który, jak się zdawało, lubił nasz lud i też starał 
się znaleźć wyjście z tej sytuacji, nie sprzeciwił się moim 
słowom.

Około półtorej godziny po odejściu delegacji, z Nikity 
przygalopował jeździec z wiadomością, że proszą mnie 
do telefonu. Ponieważ centrala telefoniczna w Jałcie była 
w rękach bolszewików, zrozumiałem, że to oni chcą roz-
mawiać. Chociaż nie oczekiwałem pozytywnego wyniku, 
poszedłem. Zacząłem rozmawiać z pewnego rosyjskiego 
domu, sporo poza wsią. Mój rozmówca powiedział, że 
w imieniu Komitetu Rewolucyjnego Marynarzy w Akjar 
kieruje operacją w Jałcie.

Stanowczo oświadczył, że nie żywią wrogości wobec 
naszego ludu, że cała Rosja przechodzi pod administra-
cję sowiecką, że uważają nas za rewolucjonistów, że będą 
mogli się z nami porozumieć, wezwał, abyśmy rozwiąza-
li nasz Sztab Generalny i całe nasze siły zbrojne, dodał, 
że rosyjscy oficerowie są ich i naszymi wrogami, żebyśmy 
im ich przekazali, a oni w zamian porozumieją się z nami. 
Powiedział też, że jeżeli nie przyjmiemy tej propozycji 
i wykonamy ruchy przeciwko Jałcie, wówczas zbombardują 
nasze wsie...

Odpowiedziałem, że tych problemów nie da się rozwią-
zać w rozmowie telefonicznej, i dlatego na zasadzie nego-
cjacji – opierając się nie na sile lecz na zasadzie równości, 
jesteśmy gotowi – tak jak postępujemy ze wszystkimi par-
tiami – i z nimi współpracować, że nie jest rzeczą właści-
wą, by bolszewicy, którzy stanowią mniejszość, usiłowali 
rozwiązać wszystkie problemy siłowo i według swoich de-
cyzji, że biorą w ten sposób na siebie straszną odpowie-
dzialność, i że w przypadku, jeżeli opuszczą Jałtę i przyślą 
uprawnioną delegację – będziemy gotowi porozumieć się. 
Po tych słowach odłożyłem słuchawkę. Z przygotowań do 
wojny i z tego, że wszędzie nas atakowali, stało się już 
zdecydowanie jasne, że bolszewicy nie zaakceptują tych 
zasad. Gdyby nawet zaakceptowali, absolutnie nie można 
było oczekiwać, że Przedstawiciele Narodowości zgodzą 
się na to. Nie było możliwe, abyśmy zaufali bolszewikom, 
oderwali się od wszystkich partii i współuczestniczyli 
w bolszewickiej polityce terroru i likwidacji innych klas. 

Nie byliśmy bolszewikami, nie mogliśmy się nimi stać. Oni 
mogli się porozumieć tylko z tymi, którzy przyswoili sobie 
ich poglądy i byli ich narzędziem. Zresztą później okazało 
się, że celem tej telefonicznej rozmowy nie było dopro-
wadzenie do porozumienia, lecz zajęcie nas i zyskanie na 
czasie... Gdy po godzinie ponownie wezwali mnie do tele-
fonu, wysłałem do aparatu jednego z oficerów, aby przeka-
zał moją odpowiedź, że jeżeli mają pozytywne propozycje, 
pilnie oczekuję na nich we wsi Nikita.

Zbliżała się godz. 11, gdy dostałem wiadomość, że z gór 
i wzgórz za Jałtą, od strony wsi Ozenbasz nasze siły sfor-
mowawszy front posuwają się do przodu. Podobno dwa 
okręty wojenne, które stały przy nabrzeżu w Jałcie, wypły-
nęły na morze i w pewien czas później zaczęły bombardo-
wanie. Myśmy zbliżyli się już sporo do Jałty. Gdy dotarli-
śmy do pałacu Martiwinowa, we frontowej części budynku 
wybuchł pocisk, ale nie przyniósł nam strat. Tutaj dotarła 
do nas wiadomość, że syn gen. Dumbadzewa wraz z kil-
koma naszymi kawalerzystami przeciął szyki bolszewików 
i wkroczył do budynku poczty i centrali telefonicznej, że 
nasze siły postępujące od strony Derekoj weszły do miasta, 
że kilku żołnierzy – Turków anatolijskich, sprytnie ukry-
tych za murem na nabrzeżu, ostrzelało torpedowce, które 
następnie wypłynęły na morze.

BOLSZEWICY PRZECHODZĄ DO ATAKU  
Z AKJAR
 
Wtedy, gdy zaczynaliśmy w Jałcie całkowicie panować nad 
sytuacją, gdy wraz z towarzyszącymi mi osobami posu-
wałem się szosą z Akmesdżit ku miastu, jeden z naszych 
oficerów, co tchu przybywający z Nikity, przywiózł wieść, 
że bolszewicy przeszli do natarcia z Akjar i zajęli Bakczysa-
raj... Nie mogę powiedzieć, że się tego nie spodziewałem. 
Ale sądziliśmy, że stanie się to przynajmniej za dwa, może 
za jeden dzień. Gdy tylko zaczęło się natarcie w Akjar, 
przedsięwzięto środki, aby wysadzić w powietrze duży 
most na linii kolejowej Akjar – Akmesdżit. Wcześniejsze 
wejście bolszewików do Bakczysaraju wskazywało, że za-
danie to nie zostało wykonane.

WRACAM DO AKMESDŻIT
Przekazawszy tym, którzy byli 
ze mną, niezbędne instrukcje dla 
dalszego prowadzenia akcji – mó-
wiąc, że natychmiast muszę udać 
się do Nikity, wyjechałem. Jak naj-
szybciej wyruszyłem do Akmes-
dżit samochodem, którym przy-
był nasz oficer. W głowie miałem 
tylko jedną myśl: jak najszybciej 
dotrzeć do Akmesdżit. Mimo to 
byłem zmuszony około kwadransa 
porozmawiać z ludźmi w Nikicie. 
Do domu rodziców w naszej wsi 
nie wstąpiłem, ale trochę poroz-
mawiałem z naszymi ludźmi przed 
kafaną przy drodze. Trzeba było 
też trochę porozmawiać z ludźmi 
w Degirmenkoj i Lombat. Serce 
zżerała mi niepewność. Przy zjeź-
dzie zakręty wymuszały mniejszą 
szybkość. Wreszcie i to się skoń-
czyło. Minąwszy mauzoleum suł-Krymskotatarska rodzina, lata 20. XX w.
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tana Mahmuda, zaczęliśmy jechać z pełną szybkością, 
gdy nagle samochodem wstrząsnęło i stanął. Chociaż 
Hajri około kwadrans próbował naprawić, nie udało się 
uruchomić auta. Akurat nadjeżdżała ciężarówka – po-
wiedziałem Hajriemu, aby mnie dogonił, jeśli uda mu się 
naprawa, a sam wsiadłem do ciężarówki. Był wieczór, na 
drodze nie widać było samochodów jadących w stronę 
miasta. Normalny ruch był wstrzymany. Z konieczności 
pojechałem ciężarówką. Minuty ciągnęły się jak godziny, 
droga się dłużyła, zdawało się, że w ogóle nie posuwamy 
się do przodu. Sądziłem, że przynajmniej w ciągu godziny 
dotrę do miasta, a tu już zapadała ciemność, a myśmy 
byli jeszcze tak daleko, że nawet nie widać było świateł 
miasta. W końcu trochę po dziewiątej wjechałem do mia-
sta. Hajriego jeszcze nie było.

NA FRONCIE NAD ALMĄ1 
Gdy wjechałem do miasta, od razu udałem się do Sztabu 
Generalnego. Makochin, Rustem Parpetow i inni towarzy-
sze pracowali w niepokoju i gorączce. Powiedzieli mi, że 
zwołali pilnie naszych żołnierzy z Gozlewe, Kaffy i innych 
punktów i usiłowali wysłać amunicję na nasz front utwo-
rzony w Suren. Oznajmili, że usiłowali wysłać pomoc pocią-
giem, ale lokomotywa nie ruszyła. Daliśmy rozkaz jedne-
mu z oficerów, aby pilnie udał się na stację i wydał rozkaz 
zabicia maszynisty w wypadku, gdyby pociąg nie ruszył 
albo stanął w drodze. Dopiero w ten sposób udało nam 
się wyprowadzić pociąg w drogę. Nocą o pierwszej, nie 
czekając na inne, mające nadejść siły, wyruszyłem z miasta 
wraz z około 500 kawalerzystami. Adil Mirza Kahramanow, 
pochodzący z krymskich mirzów, którego wielce ceniłem 
za męstwo, odprowadził mnie konno daleko za miasto.

W niedużym domu, obok małego mostu przy szosie nie-
daleko miejscowości Suren nad rzeką Almą, odnalazłem 
dowództwo naszych oficerów. Siedzieli, popijali wino. Na 
froncie, na warcie też żołnierzy było mało. Do rana anali-
zowaliśmy sytuację i ustalaliśmy, jakie podjąć kroki. Koło 
świtu zaczęła nas bombardować bolszewicka bateria. Ogień 
był nieregularny. Nasz front był całkowicie ustawiony, na-
sze karabiny – rozmieszczone na pozycjach. Morale naszej 
piechoty było też dobre. Obszedłem okopy i usiłowałem 
wytłumaczyć żołnierzom istotną wagę tej wojny dla nasze-
go narodu i ojczyzny. Bolszewicy przybliżali się szeregiem. 
Równocześnie odezwały się karabiny maszynowe. Zraniony 
został syn Ajykulaka Ahmeda, kupca z Akmesdżit. Żołnierze 
chcieli go zabrać i opatrzyć, ale on chciał zostać na froncie.

Siły oczekiwane z Akmesdżit jeszcze nie nadeszły. Wal-
ka stawała się coraz bardziej zaciekła, rósł ogień armatni 
i karabinów maszynowych, front się zbliżał. Aby zyskać na 
czasie, rozkazałem starszemu synowi gen. Dumbadzewa 
(generał dowodził naszą pierwszą i drugą eskadrą), aby 
naszą kawalerią szybko zaatakował wroga od tyłu. Sytu-
acja nakazywała, aby ten nadzwyczaj odważny, dzielny 
i zdolny oficer z sukcesem wykonał w ciągu godziny mój 
rozkaz. A tu, chociaż minęło półtorej godziny, nie widać 
było oczekiwanej klęski wroga. Przeciwnie, bolszewicy 
z nowymi posiłkami nadal posuwali front ku przodowi. Nie 
nadchodziła też żadna wiadomość od sił, które miały na-
dejść z Akmesdżit.

Gdy z frontu wszedłem do znajdującego się obok mo-
stu domku, który służył nam jako dowództwo, w środku 
ujrzałem jakiegoś Cygana rozpalającego ogień. Skoczyłem 

1 Alma, jedna z głównych rzek Krymu, w południowej części półwyspu.

nań i powaliłem kilkoma ciosami pięści. Zanim przybyli 
oficerowie i żołnierze – uciekł. Było jasne, że dawał zna-
ki wrogowi. Bardzo się zdenerwowałem z powodu tego 
potępieńca. Gdy w budynku przygotowywałem rozkaz do 
wysłania do Akmesdżit, na zewnątrz dał się słyszeć wielki 
wybuch. Nie mając nawet czasu zabrać ze stołu papierów 
i zegarka – prezentu od ojca, zegarka, który zawsze był 
przede mną na stole, wybiegłem. Nasz front się załamał, 
a nasi żołnierze uciekali ku nam. Natychmiast wskoczyłem 
na konia i usiłowałem ich powstrzymać. Stanęli, zatrzymali 
się wykorzystując fakt, że obok był sad.

W tej samej chwili nadeszły pierwsze dwa oczekiwane 
z Akmesdżit bataliony kawalerii i rzuciły się do przodu. 
W pewnym stopniu poprawiło to naszą sytuację. Zbliżał 
się wieczór. W tych minutach nadszedł żołnierz, wysłany 
przez dowódcę naszej pierwszej i drugiej eskadry z wia-
domością, że nasi, aby błyskawicznie unieszkodliwić bol-
szewickie siły rezerwowe, posuwające się za żołnierzami 
frontowymi, usiłują przejść na tyły owych rezerwowych sił, 
i chcą tego dokonać za cenę niewielkiej straty czasu. Może 
jego rachuba była prawidłowa. Ale dla nas cena każdej mi-
nuty była wysoka. Nasza zdolność oporu malała z każdą 
chwilą. Szczególnie, że siły, których nadejścia oczekiwali-
śmy, opóźniały się.

Wraz z przejściem do ataku naszej kawalerii bolszewi-
cy przestali się posuwać, a nawet trochę zaczęli się cofać. 
Ci z nich, którzy weszli aż do sadów, zostali zlikwidowani 
kontratakiem naszej piechoty, mała część wycofała się.

SYTUACJA W AKMESDŻIT
Wówczas z Akmesdżit przybył Kerim, nasz młody kawa-
lerzysta, człowiek niezwykłej wiary, odważny i wykształ-
cony. Jego koń był spieniony. Opowiedział, że w mieście 
ogromna rzesza robotników przeszła do walki zbrojnej, że 
przybyli z sąsiednich wsi Rosjanie przyłączyli się do nich 
i że sytuacja jest nadzwyczaj ciężka. Pozostawiłem puł-
kownika Beja Aslanowa jako dowódcę frontu i pułkownika 
Altundżu jako jego zastępcę i z Kerimem na koniach wy-
ruszyliśmy do Akmesdżit. Dzięki prędkości naszych wierz-
chowców, szczególnie przy wjeździe do miasta, z łatwo-
ścią uniknęliśmy kilku niebezpiecznych chwil i zdołaliśmy 
przybyć wprost do Sztabu Generalnego. Budynek był pra-
wie pusty. Z zewnątrz padały pociski. Znalazłem Rustema 
Parpetowa. Dowiedziałem się, że siły spodziewane z Go-
zlewe, Kaffy i od strony Dżankoj nie nadeszły i że Mako-
chin z innymi oficerami, aby rozpoznać sytuację udał się 
w kierunku, z którego miały owe siły nadejść. Miałem na-
dzieję, że w Akmesdżit nasza ochotnicza organizacja pa-
nuje nad miastem, ale okazało się, że tak nie jest. Nasze 
siły z zewnątrz też nie nadeszły – to całkowicie pogrążyło 
mnie w beznadziei. Tymczasem do Sztabu Generalnego, 
w przebraniu robotnika, z karabinem w ręku przybył Mu-
ftizade Selim Bej, jeden z naszych mirzów. Dowiedziałem 
się odeń, że nasi zrezygnowali z działania w organizacji 
ochotniczej i uwierzyli w pogłoski rozsiewane przez bol-
szewików, jakobym i ja i nasi frontowi żołnierze zostali 
wzięci do niewoli i w związku z tym ich morale załamało 
się całkowicie.

Dżafer Sejdamet 
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