
1

Przegląd TaTarski Nr 3/2022

Musa Czachorowski

ZnacZek Z mecZetem

Zaginiony fortepian  
w Białymstoku
6 maja 2022 r. w Muzeum Podlaskim w Białymstoku od-
był się koncert fortepianowy „zaginiony fortepian sułtana 
abdülhamida ii”, zorganizowany przez Najwyższe kole-
gium Muzułmańskie Muzułmańskiego związku religijnego 
w rzeczypospolitej Polskiej, ambasadę republiki Turcji 
w Polsce oraz Yunus emre enstitüsü – Centrum kultury 
Tureckiej w Warszawie. W wydarzeniu wzięli udział dyplo-
maci z ambasady republiki Turcji w Polsce, dyrekcja Yunus 
emre enstitüsü, przedstawiciele polskiej społeczności ta-
tarskiej z Białegostoku i Podlasia, a także studiująca tu 
młodzież z Turcji.

W programie znalazły się okolicznościowe przemówie-
nia: płk. Nihana kamila azgına – radcy ds. bezpieczeństwa 
i spraw wewnętrznych ambasady republiki Turcji w War-

szawie, abdüssameda Bilgilima, dyrektora Yunus emre en-
stitüsü w Warszawie oraz Muftiego rzeczypospolitej Pol-
skiej Tomasza Miśkiewicza. recital fortepianowy prof. Tutu 
aydınoğlu został opatrzony opowieścią prof. Nuray Ocaklı 
o zaginionym pianinie, wykonanym na zlecenie sułtana 
abdulhamida ii. autorkami projektu „sultan abdulhamid 
Han’s lost Piano” są Tutu aydınoğlu, profesor i pianistka 
Tureckiego konserwatorium Uniwersytetu w stambule, 
oraz Nuray Ocaklı, profesor na Wydziale Historii Uniwersy-
tetu sabahattin zaim w stambule.

Po zakończonym występie w hallu Muzeum Podlaskiego 
w białostockim ratuszu na gości czekał tatarski poczęstu-
nek.

(red.) 

zeum ikon w supraślu, gdzie wspomniane znaczki po raz 
pierwszy zostały ukazane publicznie. Na wydarzeniu obec-
ni byli również m.in. wiceminister aktywów państwowych 
Jan kanthak, marszałek województwa podlaskiego artur 
kosicki, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz wi-
ceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek. gościł ponadto 
marszałek województwa lubelskiego Jarosław stawiarski, 
jako że kolejna seria będzie poświęcona atrakcjom lu-
belszczyzny. znaczki mają nie tylko propagować wizualnie 
Piękno Polski, ale przede wszystkim zachęcać Polaków do 
poznawania ojczystej ziemi oraz odwiedzania tutejszych 
obiektów architektonicznych lub przyrodniczych, nowych 
dla siebie, a urokiem nieustępujących zagranicznym, bez-
krytycznie wielokroć zachwalanym. 

dodajmy, że meczet w kruszynianach, jedna z dwóch 
polskich zabytkowych świątyń muzułmańskich, będący od 
roku 2012, podobnie jak meczet w nieodległych Bohoni-
kach, Pomnikiem Historii, uwieczniony został na znacz-

Nowy znaczek z kruszyniańskim meczetem...

28 kwietnia br. Poczta Polska wprowadziła do obiegu nową 
serię znaczków, zatytułowaną Piękno Polski, przedstawia-
jącą najpiękniejsze i najciekawsze miejsca na mapie nasze-
go kraju. Jako pierwsze zaprezentowane zostało Podlasie. 
Na sześciu znaczkach projektu Jarosława Ochendzana 
znalazły się: Monaster zwiastowania Przenajświętszej Bo-
gurodzicy w supraślu, panorama drohiczyna, kościół pw. 
św. Trójcy w Tykocinie, Pałac Branickich w Białymstoku, re-
zerwat żubrów w Białowieskim Parku Narodowym oraz, co 
jest szczególnie miłe dla polskiej społeczności tatarskiej, 
meczet w kruszynianach. Nakład serii wynosi 6 x 90 tysię-
cy, a każdy znaczek ma wartość 3,60 PlN. 

Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest wicepremier 
Jacek sasin, który 6 maja uczestniczył w spotkaniu w Mu-

… oraz znaczek z roku 1984.
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Lila Asanowicz 

tatarskie święto w Bohonikach

ku pocztowym już blisko czterdzieści lat temu. Otóż 28 
grudnia 1984 roku ukazała się w obiegu pocztowym seria 
znaczków pod wspólnym tytułem Architektura Sakralna, 
zaprojektowana przez Janusza Wysockiego. Obejmowała 
sześć znaczków, a najdroższym z nich – kosztował 31,00 

ówczesnych złotych – był właśnie kruszyniański meczet. 
Jego nakład to dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy eg-
zemplarzy. W obiegu pozostawał do 31 grudnia 1994 roku. 

Musa Czachorowski 

7 maja 2022 roku, w piękną sło-
neczną sobotę, już od godzin 
porannych zjeżdżały do Bohonik 
samochody. Byli to organizatorzy 
i uczestnicy wydarzenia z namio-
tami i sprzętem. a punktualnie 
o godzinie 12.00 już po raz trzeci 
rozpoczęło się Tatarskie Święto 
Wiosny Navruz, zorganizowane 
przez związek Tatarów rP Oddział 
Bohoniki i Muzułmańską gminę 
Wyznaniową Mzr Bohoniki.

Najpierw powitaliśmy przyby- 
łych gości. Byli to m.in. kanan 
Mammadov – ii sekretarz i kam-
ran Mammadov – iii sekretarz, 
konsul ambasady azerbejdżanu; 
płk Nihan kamil azgin – radca ds. 
bezpieczeństwa i spraw wewnętrz-
nych oraz Mehmetali akdağ – rad-
ca ds. edukacji ambasady Turcji; 
Mufti rzeczypospolitej Polskiej, 
przewodniczący Najwyższego ko-
legium Muzułmańskiego Mzr w rP Tomasz Miśkiewicz; 
członek zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława 
Burnos; zastępca burmistrza sokółki adam kowalczuk; 
prezes lgd szlak Tatarski Piotr Bujwicki oraz przed-
stawiciele służb mundurowych, imamowie, sponsorzy 
i licznie zgromadzona publiczność.

Nadszedł następnie czas południowej modlitwy, na 
którą do meczetu zaprosił bohonicki imam aleksan-
der Bazarewicz. Po modlitwie wszyscy ponownie zgro-
madzili się na placu przed domem Pielgrzyma, gdzie 
na scenie szykowały się do występu zespoły, a wokół 
przeprowadzane były różne zajęcia. Bogaty program 
przyciągnął do Bohonik setki widzów, którzy podziwiali 
tańce: Tatarskiego zespołu dziecięco-Młodzieżowego 
Buńczuk, folklorystycznego zespołu efsane z litwy 
i Tatarskiego zespołu Taneczno-Wokalnego Buńczuk. 
Tańce i piosenki krymskotatarskie, baszkirskie i nadwoł-
żańskie w ich wykonaniu prezentowały się przepięknie, 
a stroje mieniły się kolorami tęczy.

Uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział w warsz-
tatach, pokazach i konkursach z nagrodami. Podczas 
warsztatów kulinarnych można było nauczyć się robie-
nia kołdunów z wołowiną, warsztaty kwiatowe przycią-
gały kompozycjami układanymi w pudełkach, warsztaty 
rękodzieła zachęcały do tworzenia mniej lub bardziej 
skomplikowanej makramy, natomiast stoisko ziołowe 
zachęcało do wykonania ekologicznych kosmetyków 

i przypraw. do konkursu kulinarnego zgłosiło się pięć osób, 
każda musiała zagnieść ciasto, przygotować farsz z jabłek 
i polepić czebureki. Jury oceniało wygląd i smak. rozdzielo-
no trzy nagrody główne i dwie pocieszenia.

Jak każdego roku służby mundurowe przygotowały sto-
iska pokazowe ze sprzętem, którym interesowali się nie 
tylko najmłodsi. atrakcją była też możliwość otrzymania 
kartki, na której imam aleksander Bazarewicz kaligrafował 
imiona po arabsku. zajęcia dla najmłodszych, w tym malo-
wanie twarzy i puszczanie baniek mydlanych, prowadziła 
animatorka. stoisko promocyjne wystawiło Województwo 
Podlaskie, gdzie można było uzyskać rozmaite związane 
z nim informacje, ale również otrzymać produkty z nasze-
go regionu.

dobrą zabawą były pokazy łucznictwa konnego prowa-
dzone przez aMM archery. gościliśmy annę sokólską – 
najlepszą łuczniczkę konną w Polsce i na świecie, Michała 
sanczenkę – wiceprezydenta Światowej Federacji Łucznic-
twa konnego i Bohdana Włostowskiego – drugiego zawod-
nika w rankingu łuczników konnych w Polsce. Pokazy cie-
szyły się dużym zainteresowaniem, zaś na torze strzelec-
kim odbywały się zawody strzelania z łuku, gdzie najlepsi 
zostali wyróżnieni. Można też było zwiedzić jurtę tatarską 
z wyposażeniem albo pojeździć na kucyku.

Wiele osób przyciągnął na nasze święto koncert ka-
roliny Cichej, znanej wokalistki, multiinstrumentalistki, 
grającej na akordeonie, klawiszach, eksperymentującej 

impreza się rozpoczyna, od lewej: agnieszka kozakiewicz, lila asanowicz i Maciej szczęsnowicz.   
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z klawesynem. artystka barwnie opowiadała treść prezen-
towanych utworów, aby każdy mógł zrozumieć jej przekaz 
muzyczny. Niespodzianką dla widzów była inscenizacja 
ślubu tatarskiego w wykonaniu wolontariuszy. Na scenie 
pokazano kolejne etapy obrządku, o których informowała 
lektorka. Po „zakończonym ślubie” rozdzielony został do 
skosztowania „weselny” piętrowy tort, a oprócz niego cze-
kały tatarskie przysmaki przygotowane przez panie z za-
jazdu u Mahmeda. spragnieni w serwisie kawowym mieli 

do dyspozycji herbatę z ciastkiem i kawę, nawet oryginal-
nie parzoną po turecku.

Tegoroczny Navruz w Bohonikach był bardzo udany, 
media lokalne i białostockie komentowały imprezę bar-
dzo pozytywnie. dodajmy, że partnerem wydarzenia było 
Województwo Podlaskie oraz Burmistrz sokółki. Patronat 
honorowy sprawował Marszałek Województwa Podlaskie-
go i Burmistrz sokółki, a patronat medialny – isokolka.eu, 
sokolkatv, Nowiny sokólskie. W gronie sponsorów znaleźli 

się: Ministerstwo spraw Wewnętrz-
nych i administracji, Marszałek 
Województwa Podlaskiego, Bur-
mistrz sokółki, lgd szlak Tatar-
ski, Mufti rP, zajazd u Mahmeda, 
kwiaciarnia Maciejka, Pracownia 
Cukiernicza Monster Cake, lo-
dziarnia Matczak.

Odjeżdżający goście dziękowali 
za tak wspaniałe święto, my nato-
miast dziękujemy sponsorom oraz 
wszystkim wolontariuszom, których 
praca zapewniła sprawny przebieg 
wydarzenia. Miejmy nadzieję, że 
spotkamy się za rok. relację z Na-
vrozu można będzie obejrzeć w „Ta-
tarskich Wieściach” w czerwcu br.

lila asanowicz 
Fot. krzysztof Frejus 

Jak widać, frekwencja na tatarskim święcie dopisała.

Michał Łyszczarz 

mała rZecZ, a ciesZy…
Podczas tegorocznej europejskiej Nocy Muzeów w gdań-
sku-Oruni dość niespodziewanie pojawił się wątek tatarski. 
ale po kolei. W ramach już 17. odsłony tej cenionej impre-
zy gdański archipelag kultury oraz gak scena Muzyczna 
przygotowały wystawę plenerową 
pt. „Park Oruński im. emilii Hoene 
na przestrzeni wieków”. Oczywiście 
czytelnikom „Przeglądu Tatarskie-
go” nie trzeba szerzej przedstawiać 
tego miejsca. Wszystko za sprawą 
Pomnika Tatara rP, który uroczy-
ście odsłonięto w 2010 r. Tym bar-
dziej cieszy, że wśród tablic pre-
zentujących bogatą, bo sięgającą 
XVii w. historię parku, znalazła się 
wzmianka i zdjęcie naszego – może 
nie tak starego, ale na pewno wpi-
sującego się w pamięć o przeszłości 
– Ułana Tatarskiego. 

Wystawa składa się z dziewię-
ciu plansz ustawionych wzdłuż alei 
czterdziestu lip, która prowadzi 
spod siedziby Narodowego Cen-
trum kultury Tatarów w kierunku 

stawu parkowego. informacje o Pomniku Tatara rP, dosko-
nale widocznego ze ścieżki, znalazły się na ostatniej tablicy, 
odnoszącej się do obiektów artystycznych obecnych w Par-
ku Oruńskim (m.in. rzeźby alfonsa Łosowskiego). ekspozy-
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cja plenerowa została otwarta 14 maja 2022 r. i niestety już 
w czerwcu planowane jest jej zakończenie. Wielka szkoda, 
bo zaprezentowane na planszach informacje, zdjęcia i do-
kumenty są bardzo ciekawe. Pozostaje mieć nadzieję, że 
wystawa nie zginie gdzieś w magazynie i będzie dostępna 
dla osób odwiedzających Park Oruński. zwrócenie uwagi na 
Pomnik Tatara cieszy, bo niewątpliwie nasz Ułan zdążył się 

wpisać w krajobraz gdańska. słowa podziękowania kieruje-
my zatem do Pań doroty dombrowskiej i aleksandry abaka-
nowicz, które przygotowały rzeczoną ekspozycję.

Więcej informacji na stronie: http://nocmuzeow.ikm.gda.
pl/wydarzenie/gak-scena-muzyczna/ 

Tekst i fot. Michał Łyszczarz 

goście Z niemiec
17 maja 2022 r. Mufti rzeczypospo-
litej Polskiej Tomasz Miśkiewicz, 
przewodniczący Najwyższego kole-
gium Muzułmańskiego Mzr w rP, 
gościł w swojej białostockiej sie-
dzibie grupę naukowców, artystów 
i przedstawicieli organizacji poza-
rządowych z Niemiec, Tatarstanu, 
kirgistanu i syrii, na czele z lide-
rem wyprawy dr. Miestem Hotop-
pem-rieckem z instytutu iCaTaT 
– institute for Caucasica-, Tatarica- 
and Turkestan studies.

goście spotkali się z muftim 
i przedstawicielami społeczności  
tatarskiej w ramach projektu edu-
kacyjnego o Tatarach w Polsce 
i na litwie. Podczas spotkania wy-
słuchali prezentacji o historii, re-
ligii i kulturze polskich Tatarów, 
przygotowanej przez dr Barbarę 
Pawlic-Miśkiewicz, kierującą m.in.  
zespołem wydawniczym, działają-
-cym przy Najwyższym kolegium 
Muzułmańskim Mzr w rP. dyskutowano również o proble-
mach społecznych i międzynarodowych wśród mniejszości 
tatarskiej, kwestii tożsamości etnicznej oraz projektach 
publikacyjnych, realizowanych przez tatarską społecz-
ność muzułmańską. Przy okazji mufti przedstawił sytuację 
uchodźców przybywających z Ukrainy do Polski oraz dzia-
łania pomocowe podjęte przez Muzułmański związek re-
ligijny w rP.

goście w białostockim meczecie.

Muftiemu w spotkaniu towarzyszyli: krzysztof Mucharski 
– członek Najwyższego kolegium Muzułmanskiego, anna 
Mucharska – opiekunka Tatarskiego zespołu dziecięco-Mło-
dzieżowego „Buńczuk”, działającego przy Muzułmańskiej 
gminie Wyznaniowej Mzr w Białymstoku oraz Mirzogolib 
radzhabaliev, imam MgW Mzr w Białymstoku.

(red.) 
Fot. krzysztof edem Mucharski 

goście Z niemiec

Michał Łyszczarz 

gdańsk pamięta o deportacji 
tatarów krymskich
18 maja 2022 r. gdańscy Tatarzy wspólnie z Polakami 
i Ukraińcami obchodzili 82. rocznicę stalinowskiej depor-
tacji narodu krymskotatarskiego na stepy Uzbekistanu. 
spotkanie odbyło się z inicjatywy susanny izzetdinovej 
w restauracji azima Tatarskie Przysmaki przy ul. Wyspiań-
skiego we Wrzeszczu. Tegoroczna uroczystość, jako że 

odbyła się w cieniu rosyjskiej agresji wojskowej sprzyjała 
wyrażaniu gestów solidarności z bohatersko walczącym 
narodem ukraińskim. 

Wśród gości zaproszonych na rocznicowe obchody byli 
liczni przyjaciele krymskich Tatarów: dyplomaci (m.in. 
Ołeksander Płodostyj oraz Łew zacharczyszyn – obecny 
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i były konsul Ukrainy w gdańsku), działacze samorządowi 
(m.in. Monika Chabior – zastępczyni Prezydenta Miasta 
gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania), 
szefowie instytucji publicznych (m.in. Basil kerski – dyrek-
tor europejskiego Centrum solidarności), liderzy organiza-
cji pozarządowych (m.in. andrzej stelmasiewicz – założy-
ciel i fundator Wspólnoty gdańskiej) oraz przedstawiciele 
mniejszości ukraińskiej. W tym zacnym gronie polskich 
Tatarów reprezentowali: Olgierd Chazbijewicz wraz z żoną 
i córką, Maciej Jakubowski wraz z żoną, Tamara i ramazan 
Jakubowscy oraz Tadeusz Piotrowski (jako zastępca prze-
wodniczącego Oddziału Północno-zachodniego zTrP). 

spotkanie otworzyły okolicznościowe przemówienia za-
proszonych gości, po których zostały wyświetlone krótkie 
materiały filmowe o wypędzeniu Tatarów oraz ich powro-
cie na krym. Część wprowadzającą uzupełnił komentarz 
historyczny Olgierda Chazbijewicza i Tadeusza Piotrow-
skiego. dalszą część spotkania – mniej oficjalną, a chyba 
najprzyjemniejszą – poświęcono rozmowom przy stołach 
suto zastawionych krymskimi przysmakami. Tym co naj-
ważniejsze jest nasza pamięć o cierpieniu wypędzonych 
Tatarów krymskich. aby było ono przestrogą dla współ-
czesnych i potomnych.

Tekst i fot. Michał Łyszczarz 

gości przybyłych na spotkanie z okazji 82. rocznicy deportacji Tatarów 
krymskich powitała azima – córka susanny izzetdinovej. 

Michał Łyszczarz 

tatarZy w pieniężnie po raZ trZeci
20 maja 2022 roku w gościnnych progach Misyjnego semi-
narium duchownego księży Werbistów w Pieniężnie od-
była się konferencja naukowa pt. Tatarzy w dialogu kultur 
i religii. rozpoczęła się od powita-
nia, które w imieniu organizatorów 
wygłosili o. Jacek Wojcieszko sVd 
(rektor Msd w Pieniężnie), prof. 
Marek sokołowski (kierownik ka-
tedry socjologii UWM w Olsztynie) 
oraz o. prowincjał Polskiej Prowin-
cji Werbistów sylwester grabowski 
sVd, który – obok muftiego rP 
Tomasza Miśkiewicza – sprawo-
wał godność patrona konferencji. 
Wystąpienia zostały podzielone 
na dwie sesje, prowadzone przez 
ks. dr. adama Michałka sVd oraz 
piszącego te słowa. Warto podkre-
ślić, że w postpandemicznych cza-
sach odbywały się one równolegle 
w formie stacjonarnej i online. 

Pierwszą sesję, zatytułowaną 
Od tradycji do tożsamości, otwo-
rzył nestor badań nad spuścizną 
językową polskich Tatarów prof. 
Czesław Łapicz z UMk w Toruniu, 

który przedstawił oblicza dialogu chrześcijańsko-muzuł-
mańskiego, nawiązując w ten sposób do tradycji pienięż-
nieńskich spotkań z religiami. Po inauguracyjnym referacie 

gospodarze spotkania: ks. dr adam Michałek i o. rektor Jacek Wojcieszko sVd.   
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głos zabrał prelegent z katowic, sławomir Hordejuk, przy-
bliżając postać Jakuba Tarak-Murzy Buczackiego (1745–
1838), marszałka szlachty, sędziego i posła z południowe-
go Podlasia. Jego wnuk, Jan, przez wiele lat uważany był 
za tłumacza filomackiego przekładu koranu, wydanego 
w roku 1858. W kolejnym wystąpieniu prof. grażyna zając 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego w krakowie zwróciła uwa-
gę na życie i autobiograficzne wątki obecne w twórczości 
krymskotatarskiego pisarza Cengiza dağcı (1919–2011). 

Po przerwie kawowej referat o historii i współczesnym 
położeniu Tatarów Południowego Uralu w rosji wygłosiła 
studentka akademii katolickiej w Warszawie, angela Ba-
życzka. Jej wystąpienie wzbudziło szczególnie żywe zain-
teresowanie uczestników konferencji, ponieważ prelegent-
ka – w dużej mierze w oparciu o doświadczenia własne 
i członków rodziny – zaprezentowała, w Polsce szerzej 
nieznane, losy Tatarów z okolic Czelabińska. Natomiast 
dr Julia krajcarz z Uniwersytetu gdańskiego, z zacięciem 
krajoznawczym i szacunkiem dla lokalnych legend i trady-
cyjnej obrzędowości ludowej, omówiła charakterystyczne 
krzyże, kapliczki i figury przydrożne zwane tatarskimi. se-
sję zakończył referat dawida Chazbijewicza, który wyjaśnił 
rolę organizacji pozarządowych, prowadzonych przez spo-
łeczność tatarską, w pielęgnowaniu tożsamości kulturowej 
wspólnoty. ze względu na kierunki własnej aktywności, 
szczególną uwagę prelegent zwrócił na działalność Funda-
cji Tatarskie Towarzystwo kulturalne z Białegostoku. 

drugą, poobiednią sesję zatytułowaną Od pamięci do 
wspólnoty rozpoczął dr Michał Łyszczarz z UWM w Olszty-
nie, omawiając ewolucję relacji polskich Tatarów z Tatara-
mi krymskimi, która miała miejsce po przybyciu do Polski 
uchodźców z Ukrainy, począwszy od roku 2014. W kolej-
nym wystąpieniu prof. grzegorz Czerwiński z Uniwersyte-
tu w Białymstoku przybliżył nietuzinkową postać Witolda 
stanisława Michałowskiego (1939–2017) – pisarza i repor-
tażysty, który powołując się na tatarskie pochodzenie, 
na kilka lat przed śmiercią, dokonał konwersji na islam. 
Czytelników „Przeglądu Tatarskiego” zapewne zaciekawi 
fakt, że następna prelegentka, prof. katarzyna Warmiń-
ska z Uniwersytetu ekonomicznego w krakowie, doko-
nała analizy zawartości naszego kwartalnika pod kątem 
obecnych na łamach odniesień do przeszłości wspólnoty. 
W ostatnim wystąpieniu prof. andrzej drozd z Uniwersy-

tetu Warszawskiego przywołał mało znany epizod z dzie-
jów polskich Tatarów, a mianowicie organizację w mecze-
tach obchodów żałobnych po śmierci Tadeusza kościuszki 
(1817–1818). konferencję zakończył panel dyskusyjny oraz 
słowa podsumowania wygłoszone przez gospodarza o. Jac-
ka Wojcieszkę sVd. drugi dzień konferencji miał charakter 
integracyjny. Uczestnicy konferencji mieli możliwość od-
począć – w majówkowej atmosferze – od trudów codzien-
ności w pięknych okolicach rezerwatu przyrody dolina 
rzeki Wałszy.

Warto podkreślić, że w konferencji w Pieniężnie wzięła 
udział dość liczna delegacja członków społeczności tatar-
skiej. z Białegostoku przyjechali przedstawiciele Fundacji 
Tatarskie Towarzystwo kulturalne: Maria, róża i dawid 
Chazbijewiczowie oraz Urszula asanowicz. z pobliskiego 
Braniewa przybył natomiast aleksander skibniewski, syn 
dżennet dżabagi-skibniewskiej. Poprzez platformę zoom 
z uczestnikami konferencji łączył się jeden z liderów związ-
ku Tatarów rP – dr artur konopacki z Uniwersytetu w Bia-
łymstoku. liczba uczestników była zapewne znaczenie 
większa, gdyż organizatorzy przesłali informację o możli-
wości oglądania przebiegu obrad przez internet do wszyst-
kich głównych ośrodków tatarskich w Polsce.

Tegoroczna konferencja stanowiła już trzecie spotkanie 
księży werbistów z Tatarami, ich przyjaciółmi oraz bada-
czami tatarszczyzny. Wynikiem zainteresowania islamem 
i dialogiem chrześcijańsko-muzułmańskim była sesja na-
ukowa zorganizowana w warmińskim seminarium w ra-
mach cyklu spotkań z religiami (28 września 1985 r.). Po 
ponad 20 latach Tatarzy znowu zagościli w Pieniężnie. 
W dniach 27–28 kwietnia 2019 roku odbyło się sympozjum 
naukowe pt. Tatarzy w Polsce – Tatarzy na świecie, poświę-
cone szeroko rozumianej problematyce tatarskiej (relacja 
autorstwa aleksandra Miśkiewicza ukazała w „Przeglądzie 
Tatarskim” nr 3/2019). Obecna konferencja okazała się być 
nie mniej owocna od poprzednich, a dzięki transmisji on-
line obrady stały się dostępne dla nieograniczonego gro-
na odbiorców. Po tak udanych doświadczeniach wypada 
mieć nadzieję, że nie było to ostatnie spotkanie z Tatarami 
w Pieniężnie.

Tekst i fot. Michał Łyszczarz 

Musa Czachorowski 

targi, targi i po targach
Nadszedł wreszcie czas na Targi książki w Warszawie. Od 
26 do 29 maja br. wydawcy rozłożyli swoje stoiska na Placu 
defilad oraz w Pałacu kultury i Nauki, a także obok niego 
– od strony ulicy Marszałkowskiej. W sumie ponad pięciu-
set wystawców z trzynastu krajów, wśród nich Muzułmań-
ski związek religijny w rzeczypospolitej Polskiej. stoisko 
otrzymaliśmy w tym samym miejscu co w ubiegłym roku 
i z tym samym numerem – 1. Tym razem działaniami bez-
pośrednimi zajmowała się trzyosobowa ekipa w składzie: 
Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Marek Moroń i Musa Czacho-
rowski. Pomocą służyli sam Mufti rP Tomasz Miśkiewicz 
oraz mazowiecki przedstawiciel Mzr adham abd el aal.  

ihsan karaaĝaç, imam pełniący posługę przy Muzułmańskim 
Cmentarzu Tatarskim w Warszawie, dbał natomiast, abyśmy 
mogli pokrzepić się gorącą i mocną herbatą, bowiem po-
goda nie była zbyt łaskawa. instytucjonalnie stoisko Mzr 
wsparła ambasada republiki azerbejdżanu. 

zaprezentowaliśmy szeroką ofertę blisko stu tytułów, 
w tym książki o tematyce etnicznej i religijnej, mapy, au-
diobooki oraz czasopisma. Podobnie jak na targach ubie-
głorocznych, tak i teraz bestsellerem było nasze wydanie 
przekładu koranu, który doczekał się już trzech edycji. azer-
bejdżańska ambasada przekazała natomiast pakiet publika-
cji, w tym narodowe eposy Korogłu i Oguz-chan, przyjęty 
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z dużym zainteresowaniem. Osoby przychodzące na nasze 
stanowisko, częstowaliśmy smacznymi daktylami, prezenta-
mi od ambasad arabii saudyjskiej oraz Palestyny.

z przyjemnością powitaliśmy gości: radcę ambasady 
etibara abdullayeva oraz pierwszego sekretarza Orkhana 
aliyeva z ambasady republiki azerbejdżanu, radcę ds. eko-
nomicznych i kulturalnych khadiję id ali z ambasady kró-
lestwa Maroka oraz Hakana abaciego, pierwszego radcę, 
zastępcę szefa misji z ambasady republiki Turcji. W następ-
nych dniach odwiedzili nas płk Nihan kamil azgin, radca 
ds. bezpieczeństwa i spraw wewnętrznych oraz Mehmetali 

akdağ, radca ds. edukacji z amba-
sady republiki Turcji w Warszawie, 
a także kierownik działu Historii 
i Badań Naukowych warszawskiego 
Muzeum Niepodległości Maciej Ja-
kubowski. 

Nie zabrakło również warszaw-
skich muzułmanów: byli m.in. adam 
Farkhat khan z małżonką anią, 
Halima sabi, emina ragipović i aj-
sza shah, a także nasi mili znajomi 
z Białegostoku, anna i krzysztof 
Mucharscy. Przede wszystkim jed-
nak zjawiały się osoby zaintereso-
wane kulturą i tradycjami polskiej 
społeczności tatarskiej oraz naszy-
mi meczetami, głównie tymi na Pod-
lasiu. Wiele opowiadało o swoich 
rodzinnych poszukiwaniach tatar-
skich koneksji, pokazywało zdjęcia, 
rozmaite dokumenty, pytało o roz-
maite związane z tym sprawy. z ra-
dością witaliśmy czytelników i go-
ści, którzy od kilku lat odwiedzają 

nasze stoisko, pytając o nowości wydawnicze. Nie było na 
szczęście ludzi agresywnych i nieuprzejmych. Tylko pewien 
młodzieniec bardzo chciał powiedzieć coś uszczypliwego 
o muzułmanach i islamie, ale zabrakło mu wiedzy i dowci-
pu. W sumie ruch na stoisku panował znaczny od momentu 
otwarcia aż do zamknięcia. aż zazdrościli nam sąsiedzi.

Musa Czachorowski 
Fot. krzysztof edem Mucharski 

Przy stoisku Mzr od lewej: adham abd el aal, anna Mucharska, Barbara Pawlic-Miśkiewicz, Marek 
Moroń oraz ihsan karaaĝaç.

związek Tatarów rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bo-
honiki otrzymał granty na dwa projekty. Jeden, dofinan-
sowany przez gminę sokółka, ma tytuł „rozstajemy się  
z pandemią, wracamy do działania”. zapraszamy w nim na 
warsztaty z makramy, warsztaty woskowijki, gimnastykę 
relaksacyjną, dwudniową wycieczkę do lublina oraz spo-
tkanie edukacyjno-kulturalne.

drugi projekt z dofinansowania Fundacji działaj lo-
kalnie nosi nazwę „kuchnie pięciu kultur”. Uczestnicy 
warsztatów będą mieli możliwość wykonania tradycyjnych 
potraw i poznania opowieści o tradycji i kulturze tatar-
skiej, katolickiej, prawosławnej, żydowskiej, romskiej oraz 
ukraińskiej i spróbują własnych sił w praktyce. Przewidzia-
ny jest też wyjazd integracyjny do suchowoli na kolejny  
Festiwal kultur.

Projekty realizowane będą do 30 września 2022 r. zapra-
szamy wszystkich chętnych.

lila asanowicz 

Lila Asanowicz 

ZaprasZamy 
do udZiału
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Dżemila Smajkiewicz-Murman

Zapomniane Zdjęcia

HisTOria ΄ NaUka ΄ liTeraTUra

Jakże często się zdarza, że przypadkowo, na przykład pod-
czas szukania czegoś w szufladach, odnajdujemy rzecz 
dawno zapomnianą, wymazaną jakby z pamięci. Może to 
być chociażby list sprzed kilkudziesięciu lat, przeczytany 
i odpisany, odłożony na zaś. Teraz jednak nie kojarzymy 
już ani osoby, która go do nas wysłała, ani sprawy, przez 
nią opisanej. 

albo fotografia – od kogoś otrzymana, kogoś przedsta-
wiająca, ale raczej niemająca dla nas istotnego znaczenia, 
skoro została umieszczona nie w albumie, lecz w dolnej 
szufladzie komody albo między stronicami książki. Teraz 
wszakże, patrząc na pożółkłe zdjęcie, zastanawiamy się, 
od kogo je dostaliśmy, kim jest uwieczniona na nim osoba. 
Nie wiadomo... 

Tak właśnie się stało w moim przypadku. znalazłam trzy 
zdjęcia, niestety niepodpisane, i teraz bezskutecznie usiłu-
ję sobie przypomnieć, skąd je mam i kogo przedstawiają. 
Na jednym widnieje mężczyzna jeszcze w średnim wieku 
(prawdopodobnie około pięćdziesiątki), z sumiastymi wą-
sami, przyodziany w mundurowy uniform z szablą. Wska-
zuje to, że bez wątpienia był carskim funkcjonariuszem, 
czyli zdjęcie zrobiono przed rokiem 1917, na terenach 
należących wówczas do imperium rosyjskiego. Ten sam 
mężczyzna znajduje się na drugim zdjęciu w ujęciu portre-
towym, ale nie ma tu żadnych szczegółów, które mogłyby 

pomóc w ustaleniu miejsca i czasu, a co najważniejsze za-
sugerować jego tożsamość. 

Na trzeciej fotografii widzimy przystojnego młodego 
mężczyznę z wąsem, około trzydziestki, podobnego do 
przedstawionego powyżej starszego pana. Czyżby to syn 
lub wnuk? Ma na sobie ciemny garnitur z kamizelką, białą 
koszulę z eleganckim krawatem oraz sztywnymi mankie-
tami ze spinkami. Przez górną dziurkę kamizelki przecho-
dzi łańcuszek od kieszonkowego zegarka. Przypuszczać 
można, że zdjęcie pochodzi z lat trzydziestych XX wieku. 
Niestety, również tutaj nie odnajdujemy jakichkolwiek in-
formacji, dzięki którym moglibyśmy choćby przypuszczać, 
kim był ów młody człowiek. 

zastanawiam się, z jakiego powodu wspomniane zdję-
cia trafiły akurat do mnie. Chyba że mają związek z daw-
nym Wilnem... dręczy mnie fakt, że nie rozpoznaję tych 
twarzy. Może więc czytelnicy naszego kwartalnika pomogą 
w zidentyfikowaniu obu mężczyzn? 

dżemila smajkiewicz-Murman 

Może nasi czytelnicy zidentyfikują mężczyznę z szablą...

… i eleganckiego młodego człowieka?
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Musa Czachorowski

mirZa-Lipko – ciąg daLsZy
Ponad dwa lata temu zamieściliśmy w „Przeglądzie Tatar-
skim” notatkę o sławomirze Mirzie-lipce, ułanie 1 Pułku 
Ułanów krechowieckich, następnie kapralu 115 Pułku Uła-
nów Wielkopolskich, który zginął 21 sierpnia 1920 roku 
w szarży pod Mdzewem. Niewiele było tam informacji 
o dwudziestoletnim kawalerzyście (urodził się 17 sierpnia 
1900 roku, czyli poległ kilka dni po swoich urodzinach), 
synu Henryka i Józefiny z domu Brylskiej. Według rodzin-
nej tradycji i przydomku – Mirza – była to rodzina nie-
wątpliwie tatarskiego pochodzenia. Nieczęste to w Polsce 
nazwisko, mieliśmy wszak nadzieję, że spotkali się z nim 
nasi czytelnicy i skontaktują się z redakcją. 

Wydawało się już, że o Mirzach-lipkach nikt nic nie wie, 
gdy piszący te słowa otrzymał wiadomość od Pani Małgo-
rzaty kochańskiej, która napisała: „Czytałam Pana artykuł 
o sławomirze Mirza lipko. Mam jego album fotograficzny 
z lat 1914–1920. To rodzina mojego męża, Macieja lipko. 
W okresie międzywojennym dziadek męża zrezygnował 
z tytułu Mirza, bo podwójne nazwiska stały się modne 
wśród piłsudczyków, taki przekaz do mnie trafił”. dołączy-
ła do tego kilka zdjęć ze wspomnianego albumu, niestety, 
dość słabej rozdzielczości. Obiecała przysłać więcej – lep-
szych. 

Cóż, jest to niewątpliwie ciekawa informacja. rzeczywi-
ście w przedwojennej Polsce wielu legionowych oficerów 
oficjalnie połączyło swe bojowe pseudonimy z nazwiska-
mi. Tak uczynili między innymi: stanisław grzmot-skotnic-
ki, ludwik kmicic-skrzyński, Mieczysław Młot-Fijałkowski, 
kazimierz Orlik-Łukoski, Wacław scaevola-Wieczorkiewicz. 
Osoba, będąca przeciwnikiem obozu sanacyjnego lub po 

prostu niedarząca piłsudczyków sympatią, mogła poczuć 
niechęć do posiadanego podwójnego nazwiska. Tym bar-
dziej w skojarzeniu z tragiczną, chociaż niewątpliwie za-

szczytną śmiercią młodego sławo-
mira. 

z pozyskanych informacji wy-
nika, że ten student Uniwersytetu 
Poznańskiego przywdział żołnier-
ski mundur już na początku roku 
1919, a może nawet wcześniej, 
późną jesienią roku poprzedniego. 
Poświadczać to może podpisany 
przez generała Tadeusza rozwa-
dowskiego dyplom z 19 marca 1919 
roku, nadający mu odznakę hono-
rową „za dzielność i wierną służbę 
Ojczyźnie ku pamięci przebytych 
bojów w obronie lwowa i kresów 
Wschodnich w r. 1918–1919”. ka-
pral sławomir Mirza-lipko wymie-
niony jest na liście poległych kawa-
lerzystów i artylerzystów konnych 
(pozycja 2175) Księgi Jazdy Polskiej, 
wydanej w Warszawie w roku 1938. 

W tekście z 2020 roku wspo-
mnieliśmy również o innych oso-
bach noszących nazwisko Mirza-
-lipko, między innymi Janinie 
Mirza-lipko, urodzonej w roku 
1879, zmarłej w Warszawie 6 sierp-
nia 1944 roku. Okazuje się, że 

Tak najprawdopodobniej wyglądał dzielny ułan sławomir Mirza-lipko.

karta z albumu. Na lewym górnym zdjęciu odręczne adnotacje: w prawym górnym rogu Przegląd pułk.
[owy] jazdy, w lewym dolnym Armia czynna, poniżej I p.[luton] I szw.[adron] I pł.[pułk] Gródek  

Jag.[ielloński] 5/II 1919 r.
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najprawdopodobniej była matką 
Haliny1, aktorki przedwojennych 
i powojennych polskich scen te-
atralnych, występującej jako ewa 
Porajska (1919–1980), w latach woj- 
ny należącej do armii krajowej, 
uczestniczki Powstania Warszaw-
skiego, odznaczonej krzyżem Wa-
lecznych.

Przywołaliśmy ponadto postać 
adama Mirzy-lipki, pochowanego 
w Warszawie 8 marca 1948 roku2. 
Co ciekawe, autor tego tekstu na-
trafił na osobę o takim samym 
imieniu i nazwisku, będącą majo-
rem Wojska Polskiego, ale zmar-
łą 1 maja 1948 roku i pochowaną 
w Wielkiej Brytanii na Wrexham 
Cementary przy 140 ruabon road3. 
Jeżeli nie doszło tu do jakiejś po-
myłki, to mamy do czynienia z na-
prawdę zaskakującym zbiegiem 
okoliczności. Po ii wojnie świato-
wej w Wielkiej Brytanii znalazł się 
także Jerzy Mirza-lipko, znany pod 
nazwiskiem Omar george lipko, 
urzędnik, mieszkający w londynie przy 19 Milton road4. 

1 Polski Indeks Biograficzny, wydanie drugie połączone i rozszerzone, 
opr. gabriele Baumgartner, München 2004, s. 1291.

2 Mirza-lipko adam data śmierci xx.03.1948 » zmarły « www.nekrologi-
-baza.pl (dostęp: 31.05.2022).

3 kOzUCHOWski – Memorial Transcriptions (gravestones.info) (do-
stęp: 31.05.2022).

4 data.pdf (thegazette.co.uk) (dostęp: 31.05.2022).

skromna gazetowa notka nie podaje jednak, że był porucz-
nikiem Wojska Polskiego, kapitanem armii amerykańskiej5. 

Musa Czachorowski 
zdjęcia: archiwum Małgorzaty kochańskiej 

5 T. dubicki, a. suchcitz, Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939–
1945, t. 2, Warszawa 2011, s. 192–193. 

dyplom nadania ułanowi sławomirowi Mirzie-lipce odznaki honorowej za walki w obronie lwowa i 
kresów Wschodnich.

Musa Czachorowski

tajemnicZy Baranowscy

Jakiś czas temu otrzymałem interesującego mejla od Pani 
alicji koniuszy. Oto co napisała:

dzień dobry,
po przeczytaniu Pana artykułu z „Przeglądu Tatar-

skiego” nr 3/2016 pt. Historia nieszczęsnego szachisty, 
w którym opisany jest ród tatarski Tuhan-Baranow-
skich, postanowiłam zwrócić się o pomoc w rozpozna-
niu osoby, która zawiązana była z rokietnicą koło Ja-
rosławia. Wiadomości te potrzebne mi są do napisania 
pracy na temat pacyfikacji mojej wioski rokietnicy.

Pod koniec 1939 r. w rokietnicy powstał związek 
Walki zbrojnej, a później armia krajowa, do której zo-
stał zaprzysiężony rotmistrz Murat girej-Baranowski. 
Wszyscy mówili na niego girej Baranowski. W wyniku 
konfliktu z kolegami, prawdopodobnie na tle osobi-
stym, a w efekcie chęci zemsty, rozpoczął współpracę 
z Niemcami. Współpracował z gestapo w Jarosławiu 
na szkodę podziemnego ruchu oporu, Polaków. Pod 
koniec 1941 r. został przez Niemców wyznaczony na 
zarządcę folwarku w dymytrowicach. W wyniku zdra-
dy i współpracy z gestapo został na niego wydany 
wyrok śmierci przez sąd Polskiego Państwa Podziem-

nego. gdy girej-Baranowski wracał z Jarosławia do 
dworu w dymytrowicach, podjęto próbę wykonania 
wyroku. W czasie akcji został zraniony i udało mu się 
uciec z miejsca zamachu. Pod opieką Niemców leczył 
się w Jarosławiu, a następnie znikł i nie pojawił się już 
w tym rejonie.

Tak przedstawiają się zapisy dotyczące rotmistrza 
Murata gireja-Baranowskiego:

Centralne archiwum Wojskowe:
Baranowski-Tuchan-Murza eugeniusz ur. 9.04.1895 r. 

w Warszawie
Porucznik kawalerii, starszeństwo z 1.06.1919 r. 17 

Pułk Ułanów leszno

zapis w aktach CaW, około 1930 r.
Baranowski-Tuchan-Murza eugeniusz ur. 9.04.1895 r. 

w Warszawie
– służba w armii rosyjskiej 1914–1919
– szkoła Junkierska w Petersburgu
– 12 Pułk grenadierów
– 56 Pułk strzelców syberyjskich
– w niemieckiej niewoli
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służba w WP 1919–1929
– Pułk Jazdy Tatarskiej, na froncie przeciwko litwi-

nom i Białorusinom
– Oficerska szkoła Jazdy w Przemyślu
– na froncie pod kijowem, Wilnem i Płockiem
– 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich

stan cywilny:
9.09.1928 r. zmienił wyznanie na rzymskokatolickie
16.09.1928 r. związek małżeński z zofią Henelewską
4.09.1929 r. córka Jadwiga

girej Baranowski, znany w rokietnicy, zapoznaje na 
dworze w rokietnicy edytę gnoińską i potajemnie żeni 
się z nią. Ślubu udziela im proboszcz z Tuligłów (są-
siedniej wsi). W księdze Małżeństw Parafii rzymskoka-
tolickiej w Tuligłowach z 1939 roku zapisano:

16.10.1939 r. dane małżeństwa:
Mężczyzna: Michał aleksander Baranowski syn 

aleksandra i anny abdul-Hamid, ur. kisłowodzk, kau-
kaz, rosja, okr. lwów, data urodzenia 3 marca 1886 r.

Żona – edyta gnoińska anna c. adama i elżbiety 
schiwitz von schwitzhofen, ur. lwów 22.09.1918 r.

Świadkowie – Łucja Uznańska, Fryderyka Uznańska 
z rokietnicy – szwagierki edyty. 

Obydwa zapisy, dotyczące rotmistrza Baranowskie-
go oraz męża edyty, również Baranowskiego, bardzo 
się różnią. Świadkowie, którzy opowiadali o girej Ba-
ranowskim, już nie żyją. Niestety, nie znam dalszych 
losów tych Baranowskich, które pomogłyby rozwiązać 

tę zagadkę. Poza tym nie mam dostępu do wszyst-
kich źródeł, dlatego zwracam się do Pana z prośbą  
o dokładne zbadanie tej sprawy.

z wyrazami szczególnego szacunku i pozdrowienia-
mi, alicja koniuszy

Cóż... sprawa niezmiernie ciekawa, bez wątpienia war-
ta wyjaśnienia. Wymienionych zostało trzech mężczyzn: 
Murat girej-Baranowski, eugeniusz Tuhan-Mirza Baranow-

Oficerowie 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich. W środku por. eugeniusz Tuhan-Baranowski.  
Fot.https://forum.odkrywca.pl

ski1 oraz Michał aleksander Baranowski. Postać eugeniu-
sza jest w tym towarzystwie najbardziej rozpoznawalna, 
chociaż informacje o nim są dość skąpe. znaleźć je moż-
na w Słowniku biograficznym Tatarów polskich XX wieku2 
i w zasadzie pokrywają się z tym, co napisała Pani anna. 
Od 29 listopada 1920 roku służył w 17 Pułku Ułanów Wiel-
kopolskich3, natomiast w późniejszych latach miał jakoby 
pełnić obowiązki adiutanta generała sosnkowskiego. Ta 
akurat informacja w Słowniku jest pomyłką: w materiałach 
źródłowych w tej roli wymienia się por. z. Baranowskie-
go4. dodam jeszcze, że w marcu 1939 roku rtm. eugeniusz 
Tuhan-Mirza Baranowski był oficerem ordynansowym 
w głównym inspektoracie sił zbrojnych5. 

Jak potoczyły się dalsze – wojenne – losy rotmistrza 
– nie wiadomo. Czy po wrześniowej klęsce mógł przejść 
do konspiracji jako Murat girej-Baranowski? Oczywiście, 
chociaż taka akurat zmiana tożsamości nie byłaby zbyt 
wymyślna. Czy z jakiegoś powodu mógł współpracować 
z Niemcami? Niestety, tak. To się przecież zdarzało. ale czy 
Murat girej-Baranowski to rzeczywiście eugeniusz Tuhan-
-Mirza Baranowski? i w jakiej relacji pozostaje z nim/z nimi 
Michał aleksander Baranowski, który w roku 1939 żeni się 
(miejmy nadzieję, że szczęśliwie) z młodszą o trzydzieści 
dwa (!) lata edytą gnoińską? Przy okazji wyszło na jaw, 
że będąca świadkiem na ślubie Łucja Uznańska, urodzona 
w rokietnicy 29 kwietnia 1918 roku, została zamordowana 
przez Niemców 8 marca 1943 roku6. Pamiętajmy też, że 
eugeniusz ożenił się już w roku 1928. 

Wprawdzie anna koniuszy stwierdziła, że osoby opo-
wiadające o girej-Baranowskim nie żyją, mógł jednak prze-

trwać ktoś z rodziny eugeniusza Tuhan-Mirzy 
Baranowskiego, który miał przecież córkę, albo 
z gnoińskich lub Uznańskich, wiedzący cokol-
wiek o Michale aleksandrze Baranowskim. Jak 
zwykle w takiej sytuacji zwracam się do naszych 
czytelników: wdzięczni będziemy za każdą in-
formację o wymienionych w tekście osobach. 

Musa Czachorowski 

Postscriptum
Ha! Wszystko wskazuje na to, że rtm. euge-

niusz Tuhan-Mirza Baranowski jest niewinny! 
Nie współpracował raczej z Niemcami, a na 
pewno nie ożenił się z panną gnoińską. Po na-
pisaniu powyższego tekstu znalazłem potwier-
dzenie tego faktu: zgodnie z ordre de bataille 
17 Pułku Ułanów Wielkopolskich rotmistrz we 
wrześniu 1939 roku przebywał na Misji Wojsko-
wej w londynie7. Oczywiście mógł później wró-
cić do okupowanego kraju, ale żeby tak zaraz, 
już w połowie października, brać ślub... No i kim 
był Murat girej-Baranowski: konspiracyjnym al-
ter ego eugeniusza? 

MCz 

1  W rozmaitych publikacjach spotkać można również formę Tuhan-Mu-
rza Baranowski i Tuchan-Murza Baranowski. 

2  am, Baranowski Tuhan-Mirza Eugeniusz [w:] Słownik biograficzny Ta-
tarów polskich XX wieku, Białystok 1438/2016, s. 50.

3  k. Handke, Garnizon Leszno Wojska Polskiego 1920–1939, leszno 
2015, s. 173, 174.

4  g. kulka, Śledztwo w sprawie próby samobójstwa gen. Kazimierza 
Sosnkowskiego, „dzieje Najnowsze”, z. 1 (2013), s. 13.

5 generalny inspektorat sił zbrojnych – Wedapedia, encyklopedia (do-
stęp: 1.06.2022). 

6  Łucja Uznańska h. Jastrzębiec (M.J. Minakowski, Genealogia potom-
ków Sejmu Wielkiego) (sejm-wielki.pl) (dostęp: 1.06.2022).

7  J. Przemsza-zieliński, 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich (gnieźnieńskich) 
im. Króla Bolesława Chrobrego [w:] Wrześniowa Księga Chwały Kawa-
lerii Polskiej, Warszawa 1995, s. 148.
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maciej konopacki  
i twórcy książek dLa dZieci

HisTOria ΄ NaUka ΄ liTeraTUra

Maciej konopacki, jeden z wy-
bitnych badaczy polskiej ta-
tarszczyzny, zawsze powtarzał, 
że szeroki krąg osób, z którymi 
korespondował, miał umac-
niać i uwiarygadniać Tatarów 
w świadomości polskich inte-
lektualistów, naukowców, arty-
stów, hierarchów kościoła, bę-
dących jego adresatami. Wśród 
tej bogatej korespondencji, 
która doczekała się wielu opra-
cowań książkowych, odnaj-
dujemy też listy z pisarzami, 
zajmującymi się twórczością 
skierowaną do najmłodszych 
czytelników. 

Jednym z nich był Tytus kar- 
powicz, urodzony w Wilnie w ro- 
ku 1915, autor książek prze-
znaczonych głównie dla dzieci 
i młodzieży, wielokrotnie wzna-
wianych oraz ekranizowanych. 
zadebiutował w roku 1932 opo-
wiadaniami przyrodniczymi, któ- 
re w dwudziestoleciu między-
wojennym publikował w takich 
czasopismach jak „Łowiec Pol-
ski” i „Łowiec”. 

karpowicz studiował filolo-
gię polską, socjologię i etno-
grafię na Uniwersytecie War- 
szawskim, a także inżynierię leśną w szkole głównej go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Był harcerzem. Pod-
czas wojny walczył w armii krajowej. Po jej zakończeniu 
został aresztowany przez NkWd i przez rok więziony w so-
wieckim łagrze w gorcach. W późniejszych latach był re-
daktorem naczelnym oddziału „słowa Powszechnego” we 
Wrocławiu. Publikował również w pismach: „dookoła Świa-
ta”, „Poznaj swój kraj”, „Wiadomości Wędkarskie”, „Łowiec 
Polski”. 

Bohaterowie utworów Tytusa karpowicza to człowiek 
i zwierzę osadzeni w puszczy. W puszczańskim świecie 
dzieje się akcja większości jego powieści i opowiadań. 
Łączny nakład książek tego autora osiągnął ok. 850 tysię-
cy egzemplarzy. z mojego dzieciństwa pamiętam szczegól-
nie dwie jego książki: Sagę o niedźwiedziu i Władcę Doliny 
Morskiego Oka.

karpowiczowie i konopaccy znali się jeszcze w Wil-
nie, a korespondencja Macieja z pisarzem była kontynu-
acją znajomości z tamtego okresu. W swej powieści Moja 
wojna karpowicz wspomina czasy wileńskie i rodzinę 
konopackich, która mieszkała niedaleko: „Na balkonie 
siedzieli rodzice w towarzystwie pani konopackiej, z po-

chodzenia Tatarki, wdowy po 
znanym pułkowniku kawalerii. 
Pani konopacka porównywała 
oglądane zjawisko niebieskie 
i towarzyszącą mu atmosferę 
niezwykłości z nastrojem wywo-
łanym przez podobne zdarzenie 
sprzed pierwszej wojny świato-
wej” (wyd. 1997, s. 253). 

W rzeczywistości pułkownik 
konopacki (ojciec Macieja) był 
artylerzystą i zmarł w Bydgosz-
czy w roku 1953.

karpowicz interesował się 
badaniami Macieja, czytał jego 
artykuły i nie stronił od uwag. 
31.08.1965 roku napisał do Ma-
cieja:

Drogi Przyjacielu!
Dziękuję Ci za miłe umożli-

wienie przeczytania „Tatarów 
polskich”. Rzecz oryginalna, 
niezmiernie rzadka i sięgająca 
serca życia: styku dwóch kul-
tur, dwóch orężów, dwóch sił na 
świecie, dwóch indywidualnych 
postaw i religii.

Niech Pan pisze więcej o tym, 
głębiej i szerzej!! Mnie w tej pra-
cy brak:

1. Wyliczenia skupisk Tatarów 
w Polsce obecnej, ilościowo, % inteligencji i bez fachu, zajęć 
w %, uzdolnień, potrzeb, tęsknot, skłonności.

2. Ilu, kiedy, w jakich okolicznościach, polskich Tatarów 
brało udział jako wojskowi lub powiązani w działaniach wo-
jennych (oraz jaki % było wśród nich wojskowych w ogóle).

3. Opisu charakteru polskiego Tatara. O ile się zmienił 
w stosunku do orientalnego: duch, ciało, jaki typ w ogóle 
można nazwać Tatarem „klasycznym” – czy istnieje tako-
wy?

Niech się Pan prędzej z tym ruszy, bo pasja ogarnia… 
mnie i ja sam się zabiorę do studiowania i prób w tym cie-
kawym temacie. […].

9. 11. 2000 roku pisał do Macieja:

[…] Czytałem o islamie sporo. Byłem też w Tanzanii, 
Kenii, Adenie, Sudanie. Lubię Tatarów. Miałem kontakty 
z Arabami. Ja i żona znajdujemy w księgach rodowych moc-
ne wzmianki także o tatarskim pochodzeniu. Ale plackiem 
przed… bo tam pobrzękują nie tylko szable, lecz i… buławki 
chanów (?). 

Żarty na bok!

Władca Doliny Morskiego Oka autorstwa Tytusa karpowicza.
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Dlaczego Pan dotąd nie napisał rzeczy grubszej, wręcz 
grubej o islamie polskim? O jego obyczajach i zwyczajach, 
a przede wszystkim o…pięknie liturgii tej religii.

Przecież każda wielka religia ma swoiste piękno! […]

zmarł Tytus karpowicz w roku 2009.

autorką, z którą Maciej utrzymywał kontakt, była ada 
Wińcza, także urodzona w Wilnie. Przyszła pisarka, po-
dróżniczka, znawczyni kul- 
tury i świata zwierząt afry-
ki Wschodniej, studiowała 
na wileńskim Uniwersytecie 
stefana Batorego. W czasie 
ii wojny światowej prze-
bywała na robotach przy-
musowych w Niemczech. 
Po wojnie wyjechała do 
afryki Wschodniej. Miesz-
kała w Tanzanii, kenii, 
rPa. Trudniła się różnymi 
zajęciami, prowadziła be-
koniarnię, pracowała w rze-
miośle sizalowym, a także 
polowała na słonie. W ke-
nii, wraz z mężem Włady-
sławem, prowadziła safari 
dla zagranicznych turystów. 
z końcem lat 70. wyjechała 
z kenii do Johannesburga 
w rPa, gdzie prowadziła 
mały butik z pamiątkami. 
Jej debiut książkowy miał 
miejsce w londynie w roku 
1971. Moją lekturą jej au-
torstwa z okresu szkolnego 
była książka Wspaniali Ma-
sajowie w przekładzie z an-
gielskiego zofii krajewskiej, 
a także Safari hatari (obie 
książki wydane w roku 
1976).

Przyczynkiem do ich krótkiej korespondencji był fakt, 
że w jednej ze swoich powieści ada Wińcza bohaterem 
uczyniła Tatara. 24.01.1977 roku autorka napisała do Macie-
ja z Johannesburga:

Wielce Szanowny Panie!
[…] Muszę powiedzieć parę słów o sobie, żeby Pan zro-

zumiał lepiej, dlaczego wybrałam polskiego Tatara jako 
bohatera mojej powieści. Otóż według opowiadań moje-
go ojca (z domu jestem Poklewska-Koziełł) rodzina nasza 
wywodziła się z Tatarów, w herbie mamy półksiężyc i trzy 
strzały. Koledzy i koleżanki w szkole i na uniwersytecie na-
zywali mnie Tatarczątkiem, bo mam tatarskie oczy, włosy 
i kości policzkowe, widocznie bardzo silna jest domieszka 
tej krwi, jeśli po paru setkach lat „czysto polsko-litewskiego 
pochodzenia” „wymendlowuje” się nagle tatarski osobnik 
z tatarskimi fizycznymi cechami w twarzy. Jako dziecko 
oskrobywałam mech z nagrobków, na których widać było 
resztki wyrytych arabskich napisów, na cmentarzyku wśród 
pól, w okolicach Grodna. Moi rodzice mieli posiadłość Ka-
rolin-Łosośna, 12 kilometrów od Grodna przy szosie Grod-
no–Białystok. Jak Pan słusznie pisze: to już historia! Dużą 

przyjemność zrobił mi Pan swoją książeczką o Tatarach na 
Białostocczyźnie, bo wszak to moje strony. Druga część 
mego listu przyniesie Panu rozczarowania. Niestety! Mu-
stafa Murzicz nie istniał, jest wytworem mojej wyobraźni, 
podobnie jak nie istniał Staś Tarkowski. Ale jest jedna rzecz 
niesłychana. Nie znałam nigdy żadnego Murzicza, a tu pisze 
Pan, że spotkał Murzicza, prezesa sądu w Pińsku, tak jak 
w mojej powieści. Czyżby przykład działania szóstego zmy-
słu! Cieszę się jednak bardzo, że moją powieścią zrobiłam 

radość wielu polskim dzie-
ciom, a w szczególności 
dzieciom tatarskiego po-
chodzenia. […]

ada Wińcza zmarła 
w roku 2007.

W szarym okresie lat 
osiemdziesiątych XX wieku 
wystawało się w kolejkach 
po książki, które jeszcze 
przed sprzedażą stawały 
się bestselerami. Tak było 
np. z koranem w tłumacze-
niu profesora Józefa Bielaw-
skiego, wydanym w roku 
1986. Jego zakup trzeba 
było okupić wielogodzin-
nym staniem w kolejce, 
albo, jak w moim przypad-
ku, wspomóc się znajomo-
ścią z kimś, kto pracował 
w branży księgarskiej. 

rok wcześniej również 
uniknąłem wielogodzinnej  
kolejki (ustawianie się w niej  
następowało na długo przed  
otwarciem sklepu), utwo-
rzonej przed największą 
bydgoską księgarnią przez 
rodziców i dziadków, chcą-
cych zakupić dla swoich po-

ciech książkę zatytułowaną Bajarka opowiada. 
zdobyłem ją spod lady dla mojej córki, potem tego 

zbioru baśni z całego świata musiał słuchać i mój wnuk Bo-
rys. książka ta, wielokrotnie wznawiana i czytana do dziś, 
okraszona świetnymi ilustracjami Marii Orłowskiej-gabryś, 
opracowana została przez Marię Niklewiczową. Mój eg-
zemplarz z roku 1985, wydany został przez Wydawnictwo 
Pomorze z Bydgoszczy i dedykowany społeczeństwu Byd-
goszczy, „które świadczyło na rzecz jej wydania”.

Maria Niklewiczowa urodziła się 7 marca 1892 roku 
w Warszawie. Była poetką, autorką utworów dla dzieci 
i młodzieży oraz podręczników w języku angielskim. Nauki 
pobierała początkowo prywatnie, następnie w szwajcarii, 
gdzie przez rok uczęszczała do gimnazjum w lozannie, po-
tem zaś ukończyła seminarium Nauczycielskie we Frybur-
gu, specjalizując się w literaturze niemieckiej i francuskiej. 
W roku 1910 zdała maturę w krakowie, a rok później ro-
syjską maturę w Warszawie. W roku 1912 uzyskała w War-
szawie patent nauczycielski, a następnie podjęła studia 
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W roku 1922 wydała swój pierwszy tom wierszy pt. Taniec 
poezji. Od roku 1945 mieszkała w krakowie.

Safari hatari to książka ady Wińczy.
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konopacki korespondował z poetką od końca lat 70. XX 
wieku. i tu nie zabrakło tematyki tatarskiej, bo przyczyn-
kiem do wymiany listów i późniejszej znajomości był arty-
kuł poetki poświęcony Tatarom krymskim. W pierwszym 
liście do konopackiego znalazły się informacje, których au-
torka ze względu na cenzurę nie mogła zamieścić w swoim 
artykule. W liście datowanym na 21.08.1979 roku Maria Ni-
klewiczowa napisała:

Szanowny Panie,
Wielką przyjemność sprawił mi oddźwięk, z jakim wśród 

czytelników znalazł się mój artykuł o Tatarach krymskich, 
a najmilszy był mi list Pana, 
potomka tych, o których pi-
sałam, i zdało mi się, że znów 
odwiedzam Krym. Odpowiedź 
zacznę więc od załączenia 
piosenki tatarskiej, którą za-
pisałam tak, jak zachowała ją 
moja pamięć. Same wyrazy są 
prawdziwe, wraz z ich tamtej-
szą wymową, ale nie ręczę, czy 
czegoś nie poprzestawiałam, 
bo nie umiem po tatarsku. Me-
lodia też jest taka, na jakiej ją 
śpiewano. Nie jest to jednak 
chajtarma, chajtarmy to były 
melodie raczej taneczne, szyb-
sze, o specjalnym układzie, 
niekoniecznie ze słowami, o ile 
wiem. Pamiętam dobrze dwie 
takie melodie. Na Krymie uda-
ło mi się kupić cały zbiorek 
piosenek z melodii tatarskich, 
ale przepadł mi w powstaniu 
warszawskim.

Pyta Pan o tamtejsze tka-
niny. Otóż miałam kilkana-
ście „czadr”, a widziałam ich 
znacznie więcej. Były hafto-
wane na specjalnym płótnie. 
Jeden rodzaj krzyżykami czar-
nymi i czerwonymi. Inne były 
na tkaninach różnej barwy, 
haftowane różnobarwnymi nić-
mi o barwach roślinnych, ślicznie ze sobą harmonizujących 
i o rozmaitych ściegach. Kształt był jakby niewielkich, nieco 
podłużnych serwet, w których zahaftowano oba końce bar-
dzo szerokimi szlakami. Nieraz ten sam motyw powtarzał 
się np. jako obramowanie całości, albo w czterech rogach, 
ale za każdym razem w odmiennym zestawie kolorów, za-
wsze pięknie skomponowanych.

Prócz czadr były białe szale własnoręcznie tkane, na pół 
przezroczyste, z gęstszymi, poprzecznymi pasami, czasem 
białymi, czasem o jakiejś jasnej barwie. I były – ale już nie 
do kupienia – przepiękne, stare jedwabne makaty złotolite. 
[…]

Skoro już piszę taki obszerny list jak do żadnego z in-
nych czytelników, bo wyczuwam, że te sprawy specjalnie 
Panu leżą na sercu, to jeszcze dopełnię mój artykuł paru 
dodatkami, które nie nadawałyby się do druku. Wspo-
minam, na przykład, o rozmowie z właścicielem kiosku 
z owocami. Otóż po stwierdzeniu, że wojny polsko-tatar-
skie były według niego „walkami rycerskimi”, wyciągnął 

rękę wskazując palcem rosyjskich przechodniów na ulicy 
Jałty i o nich powiedział zacytowane przeze mnie słowa: 
„A ci bili czołem w piach przed nami i przed wami”, co 
brzmiało jeszcze dosadniej, niż zacytowałam w artykule. 
Inna informacja, ważniejsza: mieliśmy znajomych Pola-
ków, mieszkających stale w Symferopolu, którzy przyje-
chali stamtąd do Polski dopiero w 1924 roku. Otóż opo-
wiadali nam tragiczne historie o losie Tatarów krymskich 
od chwili, gdy zadecydowano się wysiedlić ich na Kamę. 
Głodowali do tego stopnia, że wielu wolało utopić się 
w morzu. Wywiezieni bez ciepłej odzieży na Syberię, ginęli 
z zimna i głodu. Bachczysaraj był z rozkazu Stalina ska-

zany na zagładę, lecz dwaj 
uczeni rosyjscy jakoś tak na 
miejscu pokierowali spra-
wą, że przynajmniej część 
pięknych zabytków ocalała. 
Teraz, jak mi doniósł jeden 
z czytelników, istnieje mały 
skansen tatarski pod Jałtą, 
ale bez mieszkańców. Ja zaś 
miałam w ręku kilkanaście 
lat temu podręcznik radziec-
ki dla szkół podstawowych, 
w którym była mowa o tym, 
że na Krymie istniały niegdyś 
kolonie greckie, potem genu-
ańskie, ale ani jednym sło-
wem nie wspomniano o tym, 
że potem mieszkali tam i pa-
nowali Tatarzy. [...]

A […] na zakończenie 
wzmianka pro domo sua:

Ojcem moim był Stanisław 
Wydżga z nader starej rodzi-
ny, w której utrzymała się tra-
dycja, że któryś z przodków 
miał żonę Birbaszównę. O Bir-
baszach wspomina Mickiewicz 
w „Panu Tadeuszu”. Kto wie 
zatem, może jesteśmy w jakiś 
sposób z Panem spokrewnie-
ni? […]

Pani Maria zmarła 2 lipca 
1985 roku.

W bogatej spuściźnie epistolarnej Macieja konopac-
kiego małą część listów stanowią te, które nie dotyczą 
spraw tatarskich w ogóle. Maciej przy każdej możliwej 
sposobności próbował odkrywać tajemnice tatarskie rów-
nież wśród swoich korespondentów. Wielu z nich, może 
tylko pod wpływem jego uroku, doszukiwało się, odkry-
wało, czy też ujawniało swoje tatarskie korzenie. listy te 
stanowią niezwykle ciekawy i bogaty wkład w badania 
nad dziedzictwem polskich Tatarów i dlatego zamysłem 
wydawcy tej korespondencji (stowarzyszenia Jedności 
Muzułmańskiej) jest nie tylko kontynuowanie serii „li-
stów do Macieja”, ale także sięgnięcie do listów pisanych 
przez samego konopackiego, które będą oddawać jego 
spojrzenie na sprawy tatarskie, szczególnie w siermięż-
nych latach głębokiego Prl.

rafał Berger 

Władca Doliny Morskiego Oka autorstwa Tytusa karpowicza.
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Ogólne dane o Muzułmańskim Związku Religijnym 
w Rzeczypospolitej Polskiej w latach międzywojennych 
XX w. Gminy wyznaniowe i wakufy.

Pismo Muftiatu na rzeczpospolitą Polską z dnia 
7.12.1935 r. nr 586, Wilno, ul. Ostrobramska 7 do Minister-
stwa Wyznań religijnych i Oświecenia Publicznego w War-
szawie:

Mam zaszczyt zakomunikować Ministerstwu Wy-
znań religijnych i O.P. że przy ukonstytuowaniu się 
Muftiatu w 1926 r. było w rzeczypospolitej 19 parafii, 
z nich 16 egzystowało z dawien dawna.

Parafia w Warszawie powstała zaraz po wojnie świa-
towej.

M.m. dokszyce i Miadzioł, będąc ośrodkami miejsco-
wości zamieszkałych przez muzułman, pod wpływem 
potrzeb religijnych ludności, powstały w dokszycach 
w r. 1914, odłączając się częściowo od parafii widzkiej 
i dowbuciskiej, a w Miadziole od parafii w doubucisz-
kach w r. 1923, przyczem w parafii w Miadziole od nie-
pamiętnych czasów był dom modlitewny i imam, który 
odprawiał nabożeństwa, lecz nie był uprawniony do 
prowadzenia ksiąg metrykalnych.

Pismo powyższe zostało podpisane przez muftiego dr. 
J. szynkiewicza (odręcznie) i sekretarza Tuhan-Baranow-
skiego

W lewym rogu pisma znajduje się notatka:
służy do wiadomości
złożyć a/a
z arch. 12/Xii – 35 r.
Podpis: zygmunt Chrząstowski
kierownik referatu

Aleksander Miśkiewicz

Z teki archiwisty
Źródło: archiwum akt Nowych w Warszawie, Minister-

stwo Wyznań religijnych i Oświecenia Publicznego, Wy-
znania religijne, Wyznanie Muzułmańskie, sygn. 1443, s. 
106.

Pismo wystosowane zostało do MWriOP odnośnie or-
ganizacji gmin muzułmańskich w Warszawie oraz woje-
wództwie wileńskim. zamiast nazwy gminy, podano je jako 
parafie. W latach międzywojennych XX wieku stosowano 
obie nazwy zamiennie. 

W informacji Ministerstwa spraw zagranicznych o sta-
nie prawnym muzułmanów w Polsce, przeznaczonym za 
granicę, powołano się na ustawę z 21.04.1936 r. o sto-
sunku Państwa do Muzułmańskiego związku religijnego 
w rzeczypospolitej Polskiej (dz.U.r.P. nr 30, poz. 240) 
wraz z rozporządzeniem rady Ministrów z dn. 26.08.1936 
r. o uznaniu statutu Muzułmańskiego związku religijnego 
w rzeczypospolitej Polskiej (dz.U.r.P. Nr 72, poz. 517).

informacja ta liczy 91 stron, lecz nas będą interesować 
dane z ostatniej, odnoszące się do ogólnej statystyki mu-
zułmanów w Polsce:

Ogólna liczba muzułmanów w Polsce wynosi około 6000 
osób. ludność muzułmańska jest osiedlona w wojewódz-
twach wileńskim, nowogródzkim i białostockim, w nie-
znacznej ilości w wołyńskim i poleskim (50) oraz w War-
szawie (150).

głową Muzułmańskiego związku religijnego jest mufti 
dr Jakub szynkiewicz, wybrany na to stanowisko 28 grudnia 
1925 r. na zjeździe delegatów gmin muzułmańskich w Wil-
nie. Minister WriOP przyjął ten wybór do wiadomości. 

W Y k a z 
gruntów wakufowych Muzułmańskiego związku religijnego w rP

Parafia Miejscowość Powiat ilość gruntów
Województwo Białostockie

Bohoniki w. Bohoniki sokółka 41 ha
kruszyniany kruszyniany grodno 30 ha

Województwo Wileńskie
Wilno ul. Mahometańska Wileński 1881 sążni kw.
Wilno ul. Tartaki Wileński 200 sążni kw.

dowbuciszki dowbuciszki Mołodeczno 33 ha
dowbuciszki Łostaja Oszmiana 10 ha

Niemież Niemież Wileńsko-Trocki 8 ha
sorok Tatary sorok Tatary Wileńsko-Trocki 39 ha

Województwo Nowogródzkie
Łowczyce Łowczyce Nowogródek 15 ha

m. Nowogródek m. Nowogródek Nowogródek 13,5 ha
Niekraszunce Niekraszunce lida 17 ha

Osmołowo Osmołowo Nieśwież 19 ha
Województwo lubelskie

b. parafia studzianka studzianka Biała Podlaska 30,51 ha
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gmin muzułmańskich jest faktycznie 19
imamów ‒ 19
Muezzinów ‒ 22

każda gmina posiada bądź meczet lub dom modlitwy. 
rozpoczęta została na szeroką skalę akcja mająca na celu 
budowę meczetu w Warszawie. 

W województwie wileńskim jest 7 gmin wyznaniowych 
muzułmańskich, nowogródzkim ‒ 9, białostockim ‒ 2, a w 
Warszawie ‒ 1.

Niektóre gminy posiadają ziemię funduszową, tzw. wa-
kufy, ofiarowaną przed laty przez zamożnych muzułma-
nów. Państwo Polskie przyczynia się do kosztów utrzyma-
nia duchowieństwa i konserwacji meczetów. 

Źródło: archiwum akt Nowych Ministerstwo spraw za-
granicznych, Ogólny stan prawny muzułmanów w Polsce, 
sygn. 2899, s. 91.

Ministerstwo spraw zagranicznych, na prośbę państw 
i niektórych oficjalnych zagranicznych organizacji wyzna-
niowych, udzielało informacji o stanie prawnym różnych 
wyznań, w tym też wyznania muzułmańskiego. 

Mufti d
/-/ J. szynkiewicz

sekretarz: Tuhan-Baranowski 

załącznik do pisma Muftiatu na rzeczpospolitą Polską 
z dn. 9.10.1934 r. nr 473, m. Wilno, Ostrobramska 7, do Mi-
nisterstwa Wyznań religijnych i Oświecenia Publicznego 
w Warszawie w sprawie zatwierdzenia wykazanych wyżej 
gruntów wakufowych. Źródło: archiwum akt Nowych Mi-
nisterstwo Wyznań religijnych i Oświecenia Publicznego, 
Wyznania religijne, Wyznanie Muzułmańskie, sygn. 1449, 
s. 8. 

sprawa ta nie doczekała się swego rozwiązania do wy-
buchu drugiej wojny światowej. 

Opracował: aleksander Miśkiewicz  

Julia Krajcarz

ZapożycZenia turecko-tatarskie 
w poLsZcZyźnie (3) 
kuLinaria i używki
Język polski nasycony jest licznymi zapożyczeniami z ję-
zyków turkijskich, głównie z tureckiego i tatarskiego, lub 
też pochodzącymi oryginalnie z innych języków. do pol- 
szczyzny dostały się, otrzymując wcześniejszą formę, 
nadaną im np. przez Turków osmańskich. Wśród nich moż-
na wydzielić różne grupy tematyczne, także dotyczącą 
nazw produktów pokarmowych oraz używek. Poniżej pre-
zentujemy poglądowy wycinek grupy takich zapożyczeń. 

•	 arak – to nazwa napoju alkoholowego o przyjemnym 
zapachu, wytwarzanego ze sfermentowanego ryżu, 
melasy. Jego produkcję rozpoczęli w Xi wieku arabo-
wie na Półwyspie iberyjskim. Niekiedy też tym sło-
wem określa się inne rodzaje wysokoprocentowego 
alkoholu, także wódkę. Wywodzi się ono z arabsz-
czyzny, a do języka polskiego przeszło za pośrednic-
twem osmańsko-tureckim i rosyjskim. W języku tu-
reckim zostawiło też ślad w postaci słowa rakı (czyt. 
raky), które w polszczyźnie zadomowiło się w posta-
ci znanej na Bałkanach jako rakija.

•	 arbuz – oznacza roślinę z rodziny dyniowatych (Ci-
trullus), o jadalnych, dużych, kulistych i twardych 
owocach o zielonej skórce i różowym miąższu. inną 

jego nazwą jest kawon. Oba słowa pojawiły się 
w polszczyźnie jako zapożyczenia z języka osmań-
sko-tureckiego. arbuz we współczesnej turecczyźnie 
to karpuz. 

•	 Bakalie – ten rzeczownik, występujący tylko w licz-
bie mnogiej, oznacza zbiorczo mieszankę suszonych 
owoców i orzechów. Wywodzi się od osmańsko-tu-
reckiego, a pierwotnie arabskiego słowa bakkal. 
Wcześniej nazywano tak sprzedawcę owoców i wa-
rzyw, z czasem zaś ogólnie sklepikarza handlującego 
różnego typu żywnością, a także miejsce owej sprze-
daży, niewielki sklep. 

•	 Bakłażan – inaczej psianka podłużna lub oberży-
na (Solanum melongena), kuliste lub gruszkowate 
w kształcie warzywo o fioletowej skórce, zielonym 
miąższu, jadalne po obróbce termicznej. do pol- 
szczyzny nazwa ta przeszła z rosyjskiego, w którym 
pojawiła się zapożyczona prawdopodobnie z które-
goś języków turkijskch, być może tureckiego, gdzie 
występuje w postaci patlıcan (czyt. patlydżan). 
Pierwotnie wywodzi się z perskiego, a wcześniej 
– z sanskrytu. sam bakłażan pochodzi z Półwyspu 
indyjskiego. Co ciekawe, forma oberżyna pochodzi 
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od słowa francuskiego, zapożyczonego z hiszpań-
skiego, jeszcze wcześniej zapożyczonej z arabskiej 
postaci tego samego wyrazu. zatem w polszczyźnie 
warzywo to ma dwie nazwy: bakłażan – z dalekim 
pośrednictwem turkijskim i oberżyna – z dalekim 
pośrednictwem arabskim tego samego, pierwotnego 
określania.

•	 Chabanina – tak nazywa się mięso gorszego gatun-
ku lub nieświeże, niekiedy także koninę. innym, po-
dobnym określeniem na niskojakościowe mięso jest 
kabanina, oznaczające zazwyczaj po prostu mięso 
wieprzowe. i właśnie to znaczenie oraz postać jest 
najbliższe słowu turkijskiemu, które było podstawą 
zapożyczenia: kaban, co oznacza dziką świnię. za-
chowało się w wielu językach turkijskich, m.in. basz-
kirskim, tatarskim. W polszczyźnie istnieje także 
słowo kaban oznaczające dzika, lecz ma wydźwięk 
archaiczny z tym zapożyczeniem wiąże się jeszcze 
kabanos. 

•	 Jogurt – to pitny produkt mleczny wytwarzany z pa-
steryzowanego mleka krowiego. W polszczyźnie 
pojawił się jako zapożyczenie z języków turkijskich; 
przykładowo w języku tureckim to yoğurt (czyt. jo-
urt). To turkijskie słowo, oznaczające zsiadłe mleko, 
zostało prawdopodobnie zapożyczone z mongol-
skiego, w którym tak nazywano wysuszone jedzenie. 

•	 kabaczek – to inna nazwa dla cukinii, rośliny z rodzi-
ny dyniowatych (Cucurbita pepo), której żółte, po-
dłużne owoce spożywa się po poddaniu ich obróbce 
termicznej. Pochodzenie tego słowa wiąże się z tu-
reckim kabak, które oznacza dynię lub cukinię. W ję-
zyku azerbejdżańskim jest to cukinia. Prawdopodob-
nie jego pochodzenie wiąże się ze staroturkijskim 
słowem kap, oznaczającym pokrowiec, pojemnik. 

•	 kabanos – to popularny w Polsce rodzaj długiej, cien-
kiej, suszonej i wędzonej kiełbasy. Już samo słowo 
kiełbasa ma prawdopodobnie turkijskie pochodze-
nie, o czym poniżej, a wspomniany jej specyficzny 
rodzaj także ma nazwę pochodzącą od turkijskiego 
słowa kaban, oznaczającego dziką świnię. Wyraz ten 
w różnych formach zachował się w wielu językach tej 
rodziny, ale już nie w tureckim. 

•	 kaczan – oznacza kolbę kukurydzy, głąb, rdzeń ka-
pusty lub warzywa o podobnej strukturze. W pol- 
szczyźnie słowo to znalazło się dzięki pożyczce 
z ukraińskiego, ale jego pierwotne pochodzenie nie 
jest pewne. W języku tureckim funkcjonuje w posta-
ci koçan. Polskie słowniki etymologiczne odsyłają do 
turecczyzny, analogiczne słowniki tureckie – do za-
pożyczeń słowiańskich. 

•	 kawon – w polszczyźnie potocznie wymienne, inne 
określenie owocu zwanego też arbuz. do polszczy-
zny przeszło z tureckiego, a ma pochodzenie turkij-
skie. W języku tureckim brzmi kavun (czyt. kawun). 
Wywodzi się z rdzenia o znaczeniu: puste, wydrążo-
ne w środku. 

•	 kefir – to produkt mleczarski ze sfermentowanego 
mleka. Nie jest pewne pochodzenie tego słowa, ale 
być może ma związek z tureckim keyif, które ozna-
cza przyjemność, oraz köpür – pianka. kefir pocho-

dzi z terenów północnego kaukazu, gdzie w użyciu 
były i są języki turkijskie, co uprawomocnia wywód 
etymologiczny. 

•	 kiełbasa – wyraz oznacza wyrób wędliniarski w po-
staci zmielonego mięsa wraz z dodatkami (np. przy-
prawami), umieszczonego w zazwyczaj jadalnej 
osłonce. słowo polskie zostało zapożyczone prawdo-
podobnie z rosyjskiego kołbasa. Tak też zostało za-
pożyczone do tureckiego, ale zachodzi podejrzenie, 
że w rosyjskim znalazło się jako zapożyczenie z któ-
regoś z turkijskich. Turecki także ma tę inną, może 
pierwotniejszą postać: kül bastı (czyt. kiul basty), co 
ogólnie oznacza coś umieszczonego, uwędzonego 
w popiele. 

•	 Pajda – oznacza część, kawałek, ułamek, przede 
wszystkim w znaczeniu kawałka chleba, odłamanego 
lub odkrojonego. słowo wywodzi się z języka turec-
kiego, z postaci payda (czyt. pajda). z kolei w turec-
czyźnie pojawiło się jako zapożyczenie z perskiego 
pay – o znaczeniu stopa. Wyrażenie pay-a-pay, które 
można tłumaczyć jako krok za krokiem, po kawałku, 
stopniowo, dało początek nowemu znaczeniu. 

•	 Po cabańsku – słowo caban w polszczyźnie ma wiele 
znaczeń: tak określa się gatunek większego barana 
lub owcy, a w gwarach nazywa człowieka niezgrab-
nego. Pochodzenie tego wyrazu wiąże się z turec-
kim çoban (czyt. czoban), które oznacza pasterza. 
do turecczyzny zostało zapożyczone z perskiego. Na 
obszarze Małopolski zachodniej i wschodniego Ślą-
ska, szczególnie w okolicach Chrzanowa, popularna 
jest potrawa o nazwie ziemniaki po cabańsku. W że-
liwnym kociołku, stawianym w ogniu lub wieszanym 
nad ogniskiem, na liściach kapusty umieszczano 
pokrojoną marchew, buraki, seler, ziemniaki, z do-
datkiem słoniny, kiełbasy lub boczku. Wedle tradycji 
tak prażone danie było spożywane przez pasterzy 
stad owiec i bydła, podążających jako zaopatrzenie 
za wojskami mongolskimi, najeżdżającymi tereny 
polskie w Xiii wieku. Po oddaleniu się wojsk paste-
rze mieli pozostać, a wraz z nimi – tradycja dania 
po pastersku, czyli po cabańsku. ziemniaki na tere-
nach polskich pojawiły się dopiero w XVii wieku, być 
może są późniejszym dodatkiem do wcześniejszego 
dania. ziemniaki po cabańsku zostały wpisane na li-
stę produktów regionalnych Ministerstwa rolnictwa 
i rozwoju Wsi. 

•	 Tytoń – słowo to określa zarówno roślinę Nicotiana 
z rodziny psiankowatych, jak i pozyskiwany z niej 
produkt: suszone i drobno cięte liście używane są 
jako lekarstwo lub przede wszystkim używka. Tytoń 
się pali, wącha lub zażywa doustnie. a słowo do pol-
szczyzny zapożyczono z języka tureckiego, z postaci 
tütün. Wyraz ma pochodzenie turkijskie i powstał 
z również turkijskiego słowa duman, oznaczającego 
dym, kurzawę, z którego z kolei wywodzą się inne 
zapożyczenia w języku polskim (tuman, prawdopo-
dobnie także dym). słowo to w turecczyźnie i pol-
szczyźnie pojawiło się w XVii wieku: amerykańska 
roślina w starym Świecie w wieku XVi, stopniowo 
zyskując popularność – i różne nazwy. 

Julia krajcarz 
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Muhsin Nurułła

nie chanowie, LecZ carowie!

kod Qr tatarskich carów
Co kryje się pod tajemniczymi symbolami? Autor portalu Miliard.Tatar Muhsin Nurułła rozszyfrowuje – także i dla 
czytelników „Przeglądu Tatarskiego” – pieczęć na jarłyku kazańskiego chana Ibrahima (1467–1479).

Ostatnio, w związku z ekscytacją kodami Qr, niektóre spo-
strzegawcze osoby zauważyły podobieństwo współczesnych 
kodów Qr do symboli na jarłykach tatarskich carów. Tak, ca-
rów, bowiem na rusi przyjęło się nazywanie chanów złotej 
Ordy „carami”, a nie „chanami”. a potem „carami” tytułowa-
no władców tatarskich chanatów, które powstały z fragmen-
tów tego niegdyś ogromnego imperium: kazańskiego, ka-
simowskiego, krymskiego, syberyjskiego i astrachańskiego. 

Jarłyk chana ibrahima jest najstarszym zachowanym 
dokumentem tego rodzaju z czasów Chanatu kazańskie-
go. stanowi jeden z najlepszych przykładów oficjalno-
-praktycznego stylu języka tatarskiego tamtych czasów. 
znajduje się obecnie w rosyjskim Państwowym archi-
wum akt dawnych w Moskwie (РГАДА, Ф.1173, Оп. 1, Д. 
196). Niestety, zachowały się jedynie dwa jarłyki z okre-
su Chanatu kazańskiego – tarchański1 jarłyk chana ibra-
hima (pochodzący z lat 1467–1479) i tarchański jarłyk 
sahiba gireja (wystawiony w roku 1523), z których stan 
tego drugiego, przechowywanego w Muzeum Narodo-
wym republiki Tatarstan, jest znacznie gorszy.

Złotoordyńskie kufi i chiński 
Zhuan 
W dolnej części jarłyka widać kwadrat podobny do kodu 
Qr z symbolami w środku. To nic innego jak odcisk chań-
skiej pieczęci, jakie znane są nam jeszcze od czasów cha-
nów złotej Ordy. do wykonania napisów na matrycach 
pieczęci wykorzystano arabskie pismo kufickie2. Na pod-
stawie swoich badań znany kazański uczony Mirkasim 
Usmanow wyróżnił nową wersję tego pisma i nazwał ją 
złotoordyńsko-turkijskim kufi. Tak więc wewnątrz kwa-
dratu znajduje się zaszyfrowany napis, sporządzony pi-
smem kufickim. do jego rozszyfrowania wrócimy później. 

Niektórzy naukowcy zauważyli również podobieństwo sty-
lu pisma odcisków pieczęci złotoordyńskich do stempli monet 
mongolskich władców iranu, na przykład monet z czasów il-
chana abu sa’ida. rosyjski historyk i orientalista Wasilij grigor-
jew (1816–1881) już w pierwszej połowie XiX wieku dostrzegł 
zbieżność pieczęci tatarskich z kwadratowymi pieczęciami 
chińskimi z pismem zhuan. Najprawdopodobniej to właśnie 
one posłużyły za prototyp pieczęci chanów tatarskich. 

żona krymskiego chana  
i prawosławny święty 

Chan ibrahim, który wystawił ów jarłyk, rządził Chanatem 
kazańskim od roku 1467 do 1479. Był młodszym synem 

1 Tarchan – wśród ludów mongolskich i turkijskich tytuł szlachecki, 
tat. tarxan (przyp. tłum.).

2 Najstarsza forma kaligrafii arabskiej, od kształtu liter zwana pismem 
kwadratowym (przyp. tłum.).

chana Mahmutka i wnukiem Uług Mehmeda, chana złotej 
Ordy, który po utracie tronu utworzył niezależny Chanat 
kazański. Jego panowanie uważane jest za jeden z najlep-
szych okresów Chanatu kazańskiego. grób chana ibrahima 
znajduje się na terenie kazańskiego kremla w mauzoleum 
chanów kazańskich. 

Ciekawie potoczyły się losy niektórych członków jego 
rodziny. Według zachowanych danych miał dwie żony: 
carycę Fatimę i carycę Nur sułtan (nogajska księżniczka, 
wdowa po jego starszym bracie, chanie Chalilu). z Fatimą 
miał trzech synów – ilhama, Hudajkula i Melika Tahira, 
a z Nur sułtan dwóch – Muhammeda amina i abdul lati-
fa – oraz córkę – gauharszat. Po śmierci chana ibrahima 
wdowa po nim, Nur sułtan, wyjechała z małym carewiczem 
abdul latifem na krym, gdzie poślubiła chana krymskiego 
Mengli gireja. Fakt ten potwierdza ścisłe związki kazania 
z krymem. 

Trzej synowie z carycy Fatimy zostali w późniejszym 
czasie wzięci przez rosjan do niewoli i zesłani do Wołog-
dy oraz kargołomu. synów Melika Tahira ochrzczono pod 
imionami Wasilij i Fiodor. Ten ostatni znany jest jako pra-
wosławny święty Fiodor dołgoładskij (Meliktahirowicz). 
Ochrzczono również Hudajkula jako Piotra ibrahimowicza, 
który spoczywa w soborze św. Michała archanioła na mo-
skiewskim kremlu – miejscu pochówku moskiewskich knia-
ziów i carów [także niektórych przedstawicieli tatarskiej 
szlachty, którzy przeszli na prawosławie]. 

imperatorska pieczęć cesarstwa Ming (domena publiczna,wikipedia.org).
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jarłyk chana iBrahima

1.  Ибраһим ханымыз.
2.  суйургал сүзем. Ходай ризасы өчен. Мөхәммәт 

рәсүл-Аллаһ шәфагате өчен бу үксез углул,
3.  тол хатунны азат тархан булсын тидек. Бу азат 

йибәрелгән кем ирсәләрнең аты: башлыг
4.  Гөл-Бостан-хатун, угылы Мөхәммәт-Газиз-хан, 

нәсәбе шаһ, нәсәбе Җанәкә-солтан. Бу атлы кем 
ирсәләрне азат, 

5. йибәрелде; тәкый Хуш-Килде атлыг чүрәсен бергә 
булсын тидек, вә тәкый Мөхәммәт-Гали Мөхәммәт-
Газизнең

6.  ийәсе суйургап биргән бу ике тамга урманын 
суйургап, ил агалары берлә ирәк-тә суйургадык.

7.  Болардин билгесез кем-кем ирсә урманларына 
йөремәсенләр, иген-саба сөрсә, хәзре-инар,

8.  алмасынлар; боларга көч берлә кунак кундырмасын-
лар, тархан, илче олаг-алмак тотмасынлар;

9.  кайу ма йандин көч тигермәсенләр тип, бу Хәйдәр-
Гали-солтанның азат йибәр-гән Гөл-Бостан-

10.  -хатун, углы Мөхәммәт-Гали-Газиз-хан, нәсәбе шаһ, 
нәсәбе Җанәкә-солтан, тәкый Хуш-Килде атлы 
чүрәсе

11.  бу кем ирсәлә тота торган санлыг йарлыг бирелде. 
Тарих сигез йөздә, рамазан айының әүвәлендә бетелде.

12.  Хаҗи Корбан-хафиз бетелде.

Transliteracja według: Госманов М., Мохәммәдьяров Ш., 
Степанов Р. Яңа ярлык. // Казан утлары .  

№ 8. 1965. Б. 146–150.

W tłumaczeniu na język polski brzmi to następująco:
1.  My, ibrahim chan. 
2.  Moje obdarzające słowo [jest takie]. W imię zadowo-

lenia Boga [i] w imię miłosierdzia Muhammada – Po-
słańca Bożego, te chłopięta sieroty 

3–4. [i] wdowa niechaj będą wolnymi tarchanami. Owych 
obdarzonych imiona: w ich głowie gulbustan-chatun, 
jej syn [owie Muhammed-ali] Muhammed-aziz-chan, 
[pochodzący] z rodu szachów, [z rodu] dżaneke-suł-
tan, ci wymienieni [przez nas] są obdarowani. 

5–6. razem z nimi obdarzyliśmy [tarchaństwem] i sługę 
jej (?) o imieniu Huszkilde, [oprócz tarchaństwa] 
przyznając te dwie tamgi irektyńskiego lasu, które 
[wcześniej] były podarowane ojcu Muhammed-alego 
i Muhammed-aziza, my powitaliśmy [ich] wśród [po-
zostałej] szlachty. 

7. Bez wiedzy wyżej wymienionych niechaj nikt do ich lasu 
nie wchodzi; jeśli zajmują się uprawą ziemi, podatku 
od stodoły od nich 

8. nie pobierają. U wyżej wymienionych w gościnę na po-
stój siłą nie umieszczają. Tarchanowie i gońcy pod-
wód od nich nie biorą

9. ani z jakiegokolwiek powodu nie czyni się im krzywdy. 
Powiedziawszy to, onych uwolnionych przez sułtana 
Hajdar-alego gulbustan- 

10 chatun, jej synów Muhammed-alego-[i Muhammed]-
-aziza, [pochodzących] z rodu chanów, z rodu sza-
chów, [z rodu] dżaneke-sułtan, jak również jej sługę 
o imieniu Huszkilde [powitał]. 

11. Tym wymienionym powyżej wydał ów jarłyk z pieczę-
cią. daty zapisano w ośmiuset... [roku], na początku 
miesiąca ramadan. 

12. Napisał Hadżi kurban hafiz.

a co kryje się pod kodem Qr kazańskiego chana ibrahi-
ma? Na jego kwadratowej pieczęci zapisane zostało: 

Nie ma Boga poza allahem, Muhammad jest prorokiem 
allaha. Władca największy, chwała [świata i wiary] ibra-
[him]chan – niechaj allah uwieczni jego państwo i wzmoc-
ni jego władzę!

Oba tłumaczenia z przekładów rosyjskich na podsta-
wie: Мустакимов И.А. Некоторые замечания к чтению и 
интерпретации ярлыка хана Ибрагима. // Актуальные 
проблемы истории и культуры татарского народа. Казань, 
2010. сс. 162–164.

Muhsin Nurułła 

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski
Мухсин Нурулла, QR-код татарских царей: что скрывается 
под загадочными символами? Подробнее: https://milliard.

tatar/news/qr-kod-tatarskix-carei-cto-skryvaetsya-pod-
zagadocnymi-simvolami-1218 (11.12.2021 r.). 

Jarłyk kazańskiego chana ibrahima (źródło: rgada.info).
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oZdoBa o sZcZegóLnym ZnacZeniu

Tekst ten poświęcony jest niezwykłej ozdobie o bogatej prze-
szłości i stanowiącej istotny element tatarskiej sztuki deko-
racyjnej. Chodzi o hasite, będące wyjątkowym upiększeniem 
kobiecego stroju, dzisiaj, niestety, utraconym. Na szczęście, 
w modzie, nie całkiem. 

W linii akcesoriów brytyjskiego projektanta mody ale-
xandra McQueena znajdują się kolczyki oraz biżuteria na 
piersi i głowę, mające ornament zbliżony do tatarskiego.  
załóżmy więc, że chociaż McQueen jest Brytyjczykiem, to 
ma jakiś twórczy związek 
ze starożytnymi bułgarski-
mi mistrzami jubilerskie-
go (i nie tylko) rzemiosła. 
Marka Moschino, zwłasz-
cza model 2017, wyraża 
także wyraźne podobień-
stwo do napierśnego zdob- 
nictwa młodych tatarskich 
panien.

Utracona obecnie ozdo-
ba napierśna hasite pełniła 
niegdyś rolę amuletu dla 
swojej właścicielki, modnej 
kobiety z połowy XViii – 
końca XiX wieku. Wykona-
no ją z gęstej tkaniny, piko-
wanej w kilku warstwach, 
spiętych ze sobą za po-
mocą zawiasków. do te- 
go podkładu przyszywano 
ozdoby z metalowych pły-
tek, monet, muszel kauri, 
guzików i rozmaitych ju-
bilerskich przedmiotów. 
Powstawała w ten sposób 
swoista przepaska czy też 
przewiązka, zakładana na  
lewe ramię pod prawą 
ręką, ściśle przylegająca 
do klatki piersiowej i ple-
ców, gdzie też ją zapinano.

Wśród mało religijnych 
Tatarów, a także wśród 
kraszenów, rolę ochronne- 
go amuletu na przewiązce z monetami spełniały często musz-
le kauri (jest to typowe również dla innych ludów regionu). 
Tatarzy kazańscy przyozdabiali swoje hasite drogocennymi 
płytkami. starodawne wzory wykonywane były bez płócien-
nego podkładu: tworzyły je duże, pozłacane, połączone ze 
sobą płytki, inkrustowane drogocennymi kamieniami.

Miszarzy nazywali taką przepaskę çapuk i ozdabiali ją kie-
szonką-amuletem wyszytym na tamborku (złoty haft i srebr-
ne monety). W powiatach bugulminskim i bugurusłanskim 
w guberni samarskiej synowa, po raz pierwszy przychodząca 
do swojego nowego domu, musiała nadepnąć na leżący na 
poduszce çapuk. Ten rytuał oznaczał, że amulet ochronił ją 
przed złą siłą i spełniał rolę życzenia bogactwa. U siergac-

kich Miszarów oraz Tatarów Niskiego zawołża ozdoba taką 
nazywano putemar i butmar [co ma wielorakie znaczenie: 
przewiązać przez plecy, amulet, pudełko do przechowywania 
kosztowności].

Przewiązka, ozdobiona wyłącznie monetami (mała na 
górze, duża na dole), nazywała się devet i była szeroko 
rozpowszechniona na zachodnim i wschodnim zakamiu, 
a także ufimskim Przyuralu, głównie wśród kraszenów.  
W powiatach birskim i złatoustowskim nazywano ją heyke, 

natomiast w stierlitamak-
skim – emeylek, eymezek. 
W rejonach permskim 
i orenburskim używano 
określenia eymezek i hey-
ke. Jako hasite (hesilte, 
hesilya, heste) była roz-
powszechniona wśród Ta-
tarów w okręgu kasimow-
skim w guberni riazańskiej.

Przewiązka Tatarów  
astrachańskich była podob- 
na do miszarskiej: ozdo-
biona złotym haftem tore-
beczka-kieszonka. różniła 
się jednak od niej techniką 
układania złotej nici, a tak-
że ornamentem. Na za-
uralu do dekoracji emeylek 
oprócz monet używano 
także korali. 

istniały ponadto prze-
wiązki bez płóciennego 
podszycia. stanowiły wa-
riant opaski jubilerskiej, 
związanej jeszcze z czasa-
mi chańskimi. Ozdobę taką 
tworzył łańcuch dużych, 
wysadzanych drogocenny-
mi kamieniami filigrano-
wych płytek z wisiorkami. 
Nosiła je przede wszystkim 
wyższa warstwa kazańskiej 
szlachty.

Wśród Tatarów kazań-
skich na równi z przewiązką w modzie była kaptorga – me-
talowa korannica na łańcuszku, którą noszono jak medalion. 
Były to tłoczone, grawerowane lub kute cylindryczne futera-
liki-amulety [na miniaturowy koran, stąd nazwa] z półkulisty-
mi podstawami, ozdobione szlachetnymi lub półszlachetny-
mi kamieniami i otoczone ząbkowanym ornementem.

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 
Хаситэ – аксессуар с большим значением, https://mil-

liard.tatar/news/xasite-aksessuar-s-bolsim-znaceniem-755 
(9.07.2021 г.). 

Fot. Millard.Tatar  



21

Przegląd TaTarski Nr 3/2022

ZaśLuBiny ajsZy  
etnograficZne opowieści Z życia kaZachskich tatarów 

porfiryja p. infantjewa

W dniu ślubu do wsi przybyli wszyscy najbliżsi krewni pana 
młodego. Pogoda była piękna. safar Osmanow kazał roz-
stawić w pobliżu wioski kilka bogatych namiotów, w której 
przyjmował swoich gości. Od czasu zaręczyn pan młody 
prawie codziennie wysyłał swojej narzeczonej kosztowne 
prezenty. Jednak on sam, zgodnie ze zwyczajem, nie mógł 
bywać w domu swojej oblubienicy, dopóki nie została jego 
żoną. 

Tydzień przed ślubem rozpoczęły się weselne przyjęcia, 
które polegały na tym, 
że krewni pana młode-
go i panny młodej na 
przemian zbierali się 
każdego dnia to u ro-
dziców pana młodego, 
to w domu ojca panny 
młodej. spotkania męż-
czyzn odbywały się od-
dzielnie od spotkań ko-
biet, tak aby w czasie, 
gdy mężczyźni groma-
dzili się w namiocie ro-
dziców pana młodego, 
kobiety odwiedzały dom 
rodziców panny młodej, 
i odwrotnie. ale sama 
panna młoda nie powin-
na uczestniczyć w tych 
ucztach. 

idąc na weselny bal, 
bogate Tatarki ubiera-
ły się zwykle w najlep-
sze suknie, ozdabiały 
się licznymi kolczykami 
i pierścionkami z drogocennymi kamieniami, bransoletkami, 
złotymi łańcuszkami itp. biżuterią. Obowiązkowo upiększa-
ły swoje twarze bielidłem i rumieńcami, kładły antymon na 
brwi i rzęsy, a także czerniły zęby i malowały paznokcie. 
Jednocześnie każda bogata niewiasta, udając się do panny 
młodej, powinna zabrać ze sobą jakiś prezent dla niej. Ta-
kiego obowiązku, zgodnie ze zwyczajem, nie miały ubogie 
krewne panny młodej. gdy pojawiały się na balu ubrane 
w cudze suknie, zwykle same otrzymywały od oblubienicy 
różne prezenty. 

kobiety, po obejrzeniu prezentów, siadały z podwinięty-
mi nogami na rozłożonych dywanach i podejmowały niekoń-
czące się rozmowy na temat swoich strojów. W tym czasie 
podawano poczęstunek: herbatę, różne słodycze oraz obiad 
lub kolację, w zależności od pory dnia. Obiad i kolację roz-
poczynało się od podania miodu i masła, które goście roz-
smarowywali na chlebie i zjadali z największą rozkoszą. Po-
tem następowały ciasta, pilawy, pieczenie i ciastka, czasem 
do dwudziestu lub więcej dań, z których każdemu poświę-
cono należną uwagę. Właściwie cały bal składał się zwykle 

tylko z nieprzerwanego jedzenia i picia, a takie uczty trwały 
czasami cały dzień, przez dziesięć lub więcej godzin. gdy 
panowały upały, zamożne tatarskie kobiety, które przybyły 
z kazania, bardzo cierpiały z powodu obfitego poczęstunku, 
któremu towarzyszyło picie niezliczonych filiżanek herba-
ty, chociaż były już przyzwyczajone do takich smakołyków 
w domu. Obfity pot powodował, że bielidło i rumieńce spły-
wały im po twarzach i musiały często odchodzić od stołu, 
aby je poprawić. Po kilku godzinach twarz ponownie po-

krywała się potem i zno-
wu trzeba było dopro-
wadzić ją do porządku, 
a także ciągle zmieniać 
przepocone suknie. 

Pozycja kobiety wśród 
Tatarów, zwłaszcza w za- 
możnych domach, pozo-
stawała na ogół nie do 
pozazdroszczenia. Pro- 
wadziły życie w odosob- 
nieniu i wielokroć brako-
wało im nawet świeżego 
powietrza. W pobliżu ich  
domów nie było ogro-
dów, a tylko nieliczne 
posiadały małe ogródki 
od frontu. Tatarska pan-
na mogła wyjść tam je-
dynie owinięta od stóp 
do głowy w ziljan [dłu-
gie wierzchnie okrycie 
z rękawami, rodzaj cha-
łatu], aby nie spotkać 
się z żadnym krewnym. 

Boi się nawet wyjrzeć przez okno, żeby nie zauważył jej któ-
ryś z przechodzących mężczyzn. zazwyczaj ich okna były 
zastawione doniczkami z silnie pachnącymi kwiatami. swoją 
twarz mogła odsłonić wyłącznie przed mężem. dla wszyst-
kich innych mężczyzn, nawet teścia, braci męża oraz wuj-
ków, był to widok zakazany. Wśród biedniejszych Tatarów, 
a zwłaszcza mieszkańców wsi, ten zwyczaj nie był już tak 
ściśle przestrzegany. Ogólnie rzecz biorąc, kobiety z niższej 
klasy żyły znacznie swobodniej niż ich bogate przyjaciółki 
i często chodziły z całkowicie odsłoniętymi twarzami, zakry-
wając je tylko przy spotkaniu z Tatarem. 

W męskim gronie uczty były nieco bardziej ożywione, ale 
również u nich składały się prawie wyłącznie z jedzenia i pi-
cia. koran zabrania muzułmanom picia napojów alkoholo-
wych i dlatego na ich weselach nie ma i nie może być takiej 
lekkomyślnej hulanki, z jaką mamy nieraz do czynienia na 
imprezach innych wyznań. Tatarskie napoje wyskokowe – 
miód, ajran i kumys – chociaż trochę kręcą w głowie, ale nie 
upijają w takim stopniu jak wino czy wódka. Owszem, cza-
sem aranżowano śpiewy i tańce, ale wszystko to odbywało 

Obraz anastazji Walentynownej Buzuniejewej pt. Bogata panna młoda. 
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się dość poważnie i ogólnie raczej nudno, jakby spełniano 
jakiś obowiązek. 

W przeddzień ślubu pannę młodą posadzono na dywanie 
i przeniesiono do namiotu rodziców pana młodego, gdzie 
po raz pierwszy mogła zobaczyć i poznać swoich przyszłych 
krewnych. Nazajutrz pan młody przysłał swej wybrance, jako 
obowiązkowy prezent na każdym weselu tatarskim, dwie 
ogromne wanny, jedną z miodem, drugą z topionym krowim 
masłem na ucztę weselną. Wieczorem zaś podano obiad, 
najobfitszy pod względem ilości i różnorodności dań. kiedy 
mężczyźni byli pełni, zaczęli chrząkać, wskazując tym, że są 
zadowoleni i wdzięczni gospodarzowi. Potem wszyscy wsta-
li i zaczęli kłaść pieniądze na rozłożony obrus jako prezent 
dla panny młodej, ile kto mógł. Tę kolekcję, zwaną „sorbe-
tem”, ojciec panny młodej zaniósł do jej sypialni. Powróciw-
szy, Nasyr koczakow oznajmił wszem i wobec, że przyjęła 
prezent. Oznaczało to, że publicznie wyraziła zgodę na po-
ślubienie ibrahima. Następnie mułła, przestrzegając obrzę-
du, zapytał pana młodego, czy zgodzi się wziąć ją za żonę. 
gdy ten potwierdził swoją wolę, mułła zwrócił się do jego 
ojca, czy zgadza się na wypłatę uzgodnionego kałymu [wy-

kupu]. Otrzymawszy od niego odpowiedź twierdzącą, mułła 
zaczął czytać modlitwę, po czym głośno podał do ogólnej 
wiadomości treść umowy małżeńskiej. stwierdzono w niej 
między innymi, że za zgodą obu stron i za dziesięć tysięcy 
rubli kałymu Nasyr zgadza się wydać swoją córkę ajszę, któ-
ra udzieliła mu na to pełnomocnictwa, za mąż za ibrahimem 
Osmanowa, zgodnie z zasadami religii muzułmańskiej. 

– zgadzam się, oddaję! – potwierdził Nasyr. 
– Ty, safarze Osmanow, jako powiernik swego syna, czy 

zgadzasz się wziąć ajszę koczakową, córkę Nasyra kocza-
kowa, za dziesięć tysięcy rubli kałymu? – mułła skierował 
pytanie do ojca pana młodego. 

– zgadzam się, biorę! – odpowiedział safar. 
i tym sposobem małżeństwo zostało zawarte. Następne-

go dnia ajsza pożegnała się z rodzicami, a jej młody mąż 
zabrał ją do kazania.

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 
Этнографические рассказы з жизни татар П.П. 

Инфантьева 1909 г. Зуфар Шакур | Яндекс Дзен  
(yandex.ru) (20.08.2021 r.) 

furażerka, BLuZa,  
gaLife1 i kierZowe2 Buty
O wyglądzie żołnierzy i oficerów podczas ii wojny świato-
wej w dużej mierze zadecydowała ta wcześniejsza, i wojna 
światowa, która w swoim czasie spopularyzowała mundur 
wojskowy. Być może najważniejszym symbolem, który 
wszedł do codziennej garderoby ludzi we wszystkich kra-
jach świata, jest wojskowy trencz (od angielskiego słowa 
trench, co oznacza rów, okop, transzeję). Ten klasyczny be-
żowy płaszcz został wprowadzony przez markę Burberry dla 
żołnierzy armii brytyjskiej. sowieccy czerwonogwardziści 
nie mieli początkowo ustalonego munduru, wyróżniała ich 
jedynie czerwona opaska z napisem „Czerwona gwardia”. 

W roku 1919 wydano rozkaz wprowadzenia mundurów. 
Opracowaniem odpowiednich wzorów zajmowali się znani 
artyści: Wiktor Wasniecow, Borys kustodijew i inni. dzięki 
nim pojawiło się nakrycie głowy, tzw. sukienny hełm, zwany 
początkowo bohatyrką, a później budionówką3. latem zaś 
noszono furażerkę.

1  Nazwane tak dla upamiętnienia francuskiego kawalerzysty, generała 
gastona de galliffeta. W Polsce znane raczej jako bryczesy (wszyst-
kie przypisy pochodzą od tłumacza).

2  Chodzi, najprościej mówiąc, o materiał skóropodobny, początkowo 
nazwany w rosji керза – kierza – od angielskiego kersey – grube 
i szorstkie samodziałowe lub techniczne płótno. z czasem керза 
zmieniło się na кирза – kirza – chociaż w Polsce funkcjonuje kierza. 
istnieje nieprawdziwa interpretacja, że określenie kirza pochodzi od 
nazwy fabryki, w której była wykonywana: kir[owskij] za[wod]. Jed-
nak produkować ją zaczęto w zakładach Искож (iskoż) w kirowie.

3  Wcześniej jednak zyskało miano frunzewka, od nazwiska Michaiła Frun-
zego, który dowodził oddziałami noszącymi nowe umundurowanie. 
Przyjęła się jednak nazwa budionówka – od nazwiska siemiona Budion-
nego, dowódcy bardzo popularnej wówczas 1 armii konnej. istnieje jed-
nak wersja, że czapka ta powstała jeszcze w czasach carskich, ale nie 
zdążono dostarczyć jej na front i kilka lat przeleżała w magazynach.

wojenna moda  
tatarskich pisarZy 

Właśnie. W czasach sowieckich, zwłaszcza w okresie ii 
wojny światowej, służba w armii nie omijała także tatar-
skich pisarzy. Portal Milliard.Tatar przygotował nawet 
materiał o wojskowej modzie, jaka wśród panowała w żoł-
nierskich szeregach. 

Wszystkie narodowe środowiska literackie poniosły 
w tej strasznej wojnie poważne straty. Tatarskie nie sta-
nowiło tu żadnego wyjątku. Twórcy czuli się zobowiąza-
ni, aby wziąć broń do ręki i walczyć za swój kraj. arty-
kuł ten opowie o umundurowaniu czasu wojny, a także 
o tym, co myśleli wówczas o teraźniejszości i przyszłości 
tatarscy pisarze: adel kutuj [tat. Ğädel Qutuy], Musa 
dżalil [tat. Musa Cälil], Fatih karim [tat. Fatix kärim] 
i sibgat Hakim [tat. sibgät Xakim]. 

Umundurowanie, a zwłaszcza mundur wojskowy, to 
jeden z najbardziej interesujących i kontrowersyjnych 
stylów w modzie. Warto zauważyć, że mundur wojsko-
wy, mający na celu dyscyplinowanie „nieposłusznego” 
ciała i duszy, od zawsze miał pewne podobieństwo do 
codziennego ubioru. Nic w tym dziwnego, bowiem na 
jego rozwój zawsze wywierała swój znaczący wpływ 
modowa branża. i odwrotnie: mundury i atrybuty armii 
różnych krajów wciąż są źródłem inspiracji dla wielu pro-
jektantów cywilnej mody. 

z okresu wojennego zachowało się niewiele fotografii 
poetów i pisarzy. Popatrzmy jednak, jak prezentował się 
zestaw odzieży i obuwia żołnierza okresu ii wojny świa-
towej. 
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adel kutuj (1903–1945). 

Charakterystycznym elementem wojskowego mun-
duru była bluza – gimnastiorka – gęsto tkana wydłużo-
na koszula koloru khaki, przepasywana rzemieniem lub 
pasem. Posiadała stójkę z zapięciem na dwa guziki, na 
którą naszywano oznaczenia ro-
dzaju wojsk. z przodu znajdowa-
ły się dwie nakładane kieszenie 
zapinane na jeden guzik. rękawy 
dwuszwowe, z dwoma zakładka-
mi w dolnej części, z rozcinanymi 
mankietami na dwa guziki. 

spodnie galife były szerokie 
w udach, a przylegające do łydek. 
Co ciekawe, w latach 80. XiX wie-
ku pojawiły się w modzie kobiecej, 
natomiast w męskiej dopiero na 
początku XX stulecia. Te nieco 
ekscentrycznego kroju spodnie 
wykonane zostały właśnie tak, po-
nieważ dzięki silnemu poszerzeniu 
w udach były wygodne do siedze-
nia i długotrwałego swobodnego 
wykonywania rozmaitych ruchów 
w siodle. Łatwo też wkładało się je 
w cholewy wysokich butów. 

Ostatni element wizerunku 
sowieckiego żołnierza stanowiły 
kierzowe buty, które podczas ii 
wojny światowej przemaszerowa-
ły pół europy. W roku 1903 gene-
rał major Michaił Pomorcew za-
impregnował kilka warstw płótna 
żaglowego (wielowarstwowej, 
gęstej i trwałej tkaniny bawełnia-
nej) mieszanką żółtka jaja, para-
finy i kalafonii – była to pierwsza 
krajowa skóra ekologiczna – kie-
rza. Później buty zaczęto wyko-
nywać też z kauczuku (gumy). 
Obecnie 15% dolnej części, w tym 
nosek, jest ze skóry, reszta, 
w tym cholewka, z kierzy4. 

Takie oto umundurowanie 
przywdziali na siebie tatarscy 
pisarze: adel kutuj, Musa dżalil, 
Fatih karim i sibgat Hakim. 

adeL kutuj 
adelsza już w latach 30. był 
uznanym tatarskim pisarzem. 
z jego twórczości wiadomo, 
że szczególnie interesował się 
problemami moralnymi w życiu 
osobistym i społecznym, psycho-
logią oraz ludzką duchowością. 
do armii wstąpił na ochotnika 25 
maja 1942 roku. Miał wówczas 38 
lat. Walczył w składzie 75 samodzielnego gwardyjskiego 
dywizjonu Moździerzy na Froncie zachodnim, następnie 
dońskim. W roku 1944 został wojennym koresponden-

4  Od połowy lat 30. XX wieku nad ulepszeniem tego materiału praco-
wali m.in. iwan Płotnikow i aleksander Chomutow. Pod koniec roku 
1941 kierzę skierowano do produkcji przemysłowej i wytwarzana jest 
do tej pory.

tem frontowej gazety „krasnaja armija”, którą wyda-
wano w języku tatarskim. W jednym ze swoich wierszy 
napisał: 

Żołnierze wyruszyli w drogę
I za czołgami armaty podążają 
śladem.
W orężu prawda walki się za-
wiera
Czyż nie jest to zapowiedź  
zwycięstwa?

zmarł ten tatarski pisarz i po-
eta z powodu ostrej gruźlicy płuc 
16 czerwca 1945 roku w polskim 
zgierzu.

musa dżaLiL 
Tatarski poeta-patriota, Bohater 
związku sowieckiego, powołany 
został do armii Czerwonej w roku 
1941 w wieku 35 lat. W stopniu 
starszego politruka walczył na 
Froncie leningradzkim i Woł-
chowskim, był korespondentem 
gazety „Otwaga”. Pisał:

Wiem: z życiem i marzenia  
przeminą. 
Ale ze zwycięstwem i szczęściem 
Zorzą rozbłysną w moim kraju, 
Nikt bowiem jej nie powstrzyma!

Wcześniejsza twórczość Musy 
dżalila wyrażała się we współczu-
ciu dla uciśnionych, sprzeciwie 
wobec zła we wszystkich jego 
przejawach. 

Weszła strzała pod serce...
Na oścież
Odkryła się przede mną nieznana 
nowina.
Spływa na śnieżnobiałą koszulę
Moja wciąż buntownicza krew.

Poeta, pomimo tragedii sytu-
acji, pozostawił po sobie opty-
mistyczny ton Moabit däftäre 
([Moabicki zeszyt] cykl wierszy 
napisanych w niemieckiej niewoli: 
zeszyt, który odegrał główną rolę 
w „odkryciu” poetyckiego wyczy-
nu Musy dżalila i jego towarzyszy, 
został zachowany przez andre 
Timmermansa z belgijskiego anty-
faszystowskiego ruchu oporu, któ-

ry był w jednej celi z dżalilem w więzieniu Moabit). W jego 
wierszach, napisanych w przeddzień egzekucji, można 
dostrzec człowieka spokojnego, pewnego siebie, a nawet 
śmiejącego się. W roku 1942 napisał w jednym z moabickich 
wierszy: 

 

Musa dżalil (1906–1944).
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W drżącym pod bombami,
Skazanym na zagładę kręgu,
Widząc rany i śmierć towarzyszy,
Nie zmieniłem się na mojej twarzy. 

Musa dżalil zginął na gilotynie 25 sierpnia 1944 roku 
w więzieniu Plötzensee w Berli-
nie.

fatih karim
Wybitny tatarski poeta udał się 
na front 30 grudnia 1941 roku. 
W roku 1945 w stopniu młodszego 
lejtnanta objął dowództwo pluto-
nu saperów 226 samodzielnego 
Batalionu saperów.

Pierwszy zbiór wierszy Fatiha 
karima – Naczalnaja piesnia – 
opublikowany został w roku 1931. 
W swoich utworach starał się 
ukazać, że wśród ludzi są boha-
terowie, którzy los kraju stawiają 
ponad swój własny. Nauki czer-
pał m.in. z dzieł Michała lermon-
towa, Maksyma gorkiego, Wło-
dzimierza Majakowskiego. Pisał:

Pójdę, utwierdzony 
w zwycięstwie,
Strzelając bez wahania do 
wroga.
Jeśli sam zginę – żyć będą 
dzieci,
Żyć będzie na wieki 
ojczyzna moja.

Najcenniejszymi utworami 
tatarskiego poety są frontowe 
wiersze. W jednym z nich napisał:

Nie szukałem wcale swego 
losu ... 
Przeszedłem już tak wiele 
dróg, 
Żyłem, całe lata 
poświęcając walce, 
A życia w bitwach nie był 
to brzeg. 

Fatih karim poległ 19 lutego 
1945 roku podczas wykonywania 
zadania bojowego na obrzeżach 
königsbergu – obecnie wieś Po-
bieda w obwodzie kaliningradz-
kim. 

siBgat hakim
kolejny tatarski poeta powołany 
do sowieckiej armii w roku 1941. 
Miał wówczas 30 lat. W działa-
niach bojowych uczestniczył od maja 1942 roku. Podczas 
wojny i w latach późniejszych tworzył utwory poświęcone 
żołnierskiemu heroizmowi, a także o wojennym i robotni-
czym wysiłku narodu. Wzywał:

Potrzebni jesteście naszej walce, 
I legendzie, i rzeczywistości. 
To was wzywa ludzki ród: 
Wznoście się, Dżalilowie! 

W okresie powojennym jego utwory poświęcone były 
rodzinnej ziemi i jej mieszkań-
com, opiewał pracę kołchoźni-
ków, nafciarzy, budowniczych ru-
rociągów itp. Wciąż niepokoiła go 
miniona wojna oraz sprawa utrzy-
mania pokoju na świecie. zmarł 
3 sierpnia 1986 roku w kazaniu. 
Nie wszystkim twórcom sądzony 
był powrót z frontu do domu. Na 
początku wojny związek Pisarzy 
Tatarstanu liczył pięćdziesięciu 
pisarzy. spośród nich około czter-
dziestu wyruszyło na wojnę, trzy-
dziestu jeden już nie powróciło... 
Wieczna im pamięć. 

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: 
Musa Czachorowski  

https://milliard.tatar/news/kak-
tatarskie-krasnoarmeicy-pisateli-
nosili-budenovku-gimnastyorku-

i-galife-575 (9.05.2021 r.).  
Fot. Milliard.Tatar  

Postscriptum tłumacza
W komentarzach pod powyższym 
artykułem ktoś dopisał, że podob-
no w jednej z książek rafaela Haki-
mowa, tatarskiego polityka, filozo-
fa i historyka, znajduje się następu-
jąca anegdota:

Jest rok 1941, już po napaści 
Niemiec na związek sowiecki. Na 
stacji, gdzieś pomiędzy Moskwą 
a kazaniem, na przeciwległych 
torach stoją dwa pociągi. ze zmie-
rzającego na zachód wojskowego 
eszelonu wychodzi Musa dżalil 
z kolegami i widzi na peronie zna-
jomych pisarzy, którzy wysiedli 
akurat z pociągu pasażerskiego, 
kierującego się na wschód. 

–  Cześć! gdzie jedziecie?
–  związek Pisarzy sowiec-

kich ewakuuje się do Taszkientu. 
a wy?

–  związek Pisarzy Tatarstanu 
jedzie na front!                                                

No tak...
MÇC 

Postscriptum tłumacza II
a dzisiaj... Co dzisiaj robią, co mówią pisarze z Tatarstanu, 
gdy państwo, w którym mieszkają, napadło na swego są-
siada i prowadzi okrutną, zbrodniczą wręcz wojnę? dokąd 
dzisiaj jedziecie, przyjaciele? (MÇC)

sibgat Hakim (1911–1986).

Fatih karim (1900–1945).
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Timur M. Ajupow

wspóLnym głosem 
gaLi rafiki w historii kirgisko-tatarsko-BasZkirskich 
powiąZań Literackich

W historii literatury zdarza się czasem, że dzieła sztuki po-
wstają na fundamentach rzeczywistości innych narodów. 
duże zainteresowanie w tym aspekcie wywołuje twórczość 
zapomnianego baszkirskiego pisarza i pedagoga gale-
go lotfirahman uły rafikiego [baszk. Гали Лотфирәхмән 
улы Рәфикый, tat. Рәфикый Гали Лотферахман улы] 
(1890–1944). zapoznanie się z twórczością pisarza pomo-
że odkryć rozległość i różnorodność literackiej współpracy 
między kirgizami, Tatarami i Baszkirami, a także prześle-
dzić najważniejsze tendencje i niektóre charakterystyczne 
cechy tych powiązań w kontekście wzajemnych relacji hi-
storyczno-kulturowych pokrewnych narodów.

rafiki urodził się 29 lipca 1890 roku we wsi Bajazit [baszk. 
Баязит] w powiecie bielebiejewskim guberni ufijskiej (obec-
nie w rejonie mijakińskim republiki Baszkortostan). Począt-
kową edukację otrzymał w rodzinnej wsi, następnie w me-
dresie strelibaszewskiej. W roku 1905 wyjechał do kazania, 
gdzie został szakirdem [studentem] w medresie Muhamma-
dija [tat. Мөхәммәдия]. Naukę kontynuował w medresie 
galija [baszk. Галия] w Ufie, jednej z najlepszych uczelni 
wyższych tamtych lat. Panowała w niej atmosfera umiłowa-
nia wolności i kreatywności. Już tam rafiki zainteresował się 
Turkiestanem. W murach galiji zaprzyjaźnił się z kirgiskim 
pedagogiem Mambetałym [kirg. Мамбеталы Ашымбай 
уулу], od którego dowiedział się o gościnnym, dumnym 
i śmiałym narodzie zamieszkującym góry Tienszan. Wkrót-
ce, za radą kierownictwa, g. rafiki udał się do Turkiestanu. 
Na pewien czas 19-letni młodzieniec znalazł przystań w ma-
łym mieście Piszpek (dziś Biszkek), gdzie prowadził zajęcia 
z geografii i przyrody w dżadydystycznej [tj. w której na-
uczanie prowadzono zgodnie z nową metodą: usul dżadid] 
szkole idżtihad [kirg. Ижтихад].

Podczas pobytu w kirgizji rafiki nie ograniczał się tylko 
do działalności pedagogicznej. entuzjastycznie nastawio-
ny nauczyciel często odwiedza okolice Piszpeku, sumien-
nie studiując życie i kulturę kirgizów. Powstawały wówczas 
zamysły pierwszych szkiców i opowiadań o tej niezwykle 
pięknej krainie, o utalentowanym, ale okrutnie uciskanym 
narodzie. W okresie przedrewolucyjnym tatarscy i basz-
kirscy czytelnicy niewiele wiedzieli o kirgizji. z tego też 
powodu pierwsze wypowiedzi prasowe rafikiego nasyco-
ne są chęcią wyraźnego i obrazowego ukazania kirgiskiej 
rzeczywistości. Wiernie odtwarzał wywierające wrażenie 
epizody braterskiej przyjaźni między narodami tatarskim 
i kirgiskim, żyjącymi pośród surowych i majestatycznych 
gór Tien-szan. Młody autor był głęboko poruszony groźny-
mi przejawami żywiołów przyrody. 

 do orenburskiej gazety „Wakyt” [tat. „Вакыт”, „Czas”], 
która docierała też do siedmiorzecza [kirg. Жетисуу, re-
jon na przedgórzu Tienszan], wysłał wiersz Zilzila [tat. 
Зилзиля]. Przekazał w nim obraz straszliwego trzęsienia 
ziemi na zachodzie doliny Czujskiej [kirg. Чүй өрөөнү] 
z 22 grudnia 1910 roku. Wspomniana tragedia przyciągnęła 
również uwagę kirgiskich akynów [kirg. акын] improwizu-

jących poetów i pieśniarzy. W roku 1911 w kazaniu opubli-
kowany został poemat Moldo kyłycza [kirg. Молдо Кылыч 
Шамыкан (Шамыркан) уулу, 1866–1917] pt. Kyssa-i-zilzala. 
[kirg. Кысса-и-Зилзала]. Porównanie obu utworów pozwa-
la stwierdzić typologiczną bliskość obu twórców w podej-
ściu do historycznego wydarzenia. Badacz s. Mamytow nie 
wyklucza możliwości, że kirgiski poeta znał wiersz swego 
baszkirskiego kolegi. Nieodłączne pragnienie dokładnego 
i ekspresyjnego opisania obrazu zniszczeń, skłoniło najwy-
raźniej kyłycza do jeszcze bardziej szczegółowego odtwo-
rzenia straszliwej katastrofy. z analizy tekstów wynika, że 
są zbliżone w swoim patosie. Obaj poeci oddają rzeczywi-
sty wizerunek wielkiego nieszczęścia.

Nauczyciel z Piszpeku dużo publikował także w innych 
wydawnictwach tatarskojęzycznych: czasopiśmie „ang” 
[„Aң”, „Świadomość”], „ak Jul” [„Ак Юл”, „Jasna droga”] 
i „szura” [„Шурa”, „rada”].

 rafiki bez wątpienia głęboko zainteresował swoich 
czytelników sekretami uzdrawiającego kirgiskiego jeziora-
-morza w eseju Issyk-Kul [kirg. Ысык-Көл, Gorące Jezioro] 
(„ang”, 1913, nr 4). Narracja zbudowana jest w formie 
notatek o podróży przez perłę kirgistanu. Wiernie i wyra-
ziście opisał świat przyrody i warunki życia unikatowego 
rejonu. autora zaciekawiło zagadkowe pochodzenie nigdy 
niezamarzającego jeziora, położonego wśród wysokich, 
śnieżnobiałych gór. sięgnął do ludowych legend i trady-
cji, umiejętnie wplatając w warstwę narracji kirgiską baśń, 
której treść sprowadza się do przekazu o istnieniu w głębi 
issyk-kul pozostałości jednego z ośrodków kultury staro-
żytnego Wschodu. Przenikający duch folkloru nadaje opo-
wieści wyjątkowego emocjonalnego kolorytu. Poprzez pry-
zmat osobistej lirycznej wrażliwości rafikiemu udało się 
przekazać dokładne informacje. Wskazuje to, że na jego 
twórczość znaczący wpływ wywarła stylistyka gatunku li-
ryczno-publicystycznego, nazywanego w literaturze tatar-
sko-baszkirskiej нәсәр. 

rzeczywiście, zgodnie z teologicznymi przekazami 
w azji Środkowej znalazło pośmiertny spoczynek ciało 
świętego apostoła Mateusza. katalońska mapa świata, 
datowana na rok 1375, łączy to miejsce z issyk-kul. Świę-
tość przechowywano w ormiańskim klasztorze, zalanym 
później wodami jeziora. rosyjski geograf P.P. siemionow-
-Tian-szanskij [ros. Пётр Пётрович Семёнов-Тян-Шaнский, 
1827–1914], który studiował katalońską mapę, uwa-
żał, że klasztor znajdował się w zatoce kurmenty [kirg. 
Күрмөнтү], między wioskami ak-Bułun [kirg. Ак-Булун (do 
r. 1997 Светлый Мыс)] i Tiup [kirg. Түп] [2:48–49]. Przy-
puszczenia dotyczące zatopionej świątyni potwierdziły się 
w toku ostatnich badań archeologicznych.

Opowiadania Alatau bujlarynda [tat. Алатау 
буйларында, Na zboczach Ałatau) i Wakytły nikah [tat. 
Вакытлы никах, Czasowe małżeństwo) poświęcone są 
krytyce starych zwyczajów i tradycji, skazujących muzuł-
mańskie kobiety na bezprawie, a zakochanych na tragedię. 
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Przedstawiając dramatyczny los dziewcząt, jednej z rodzi-
ny bogatej, drugiej z biednej, autor ukazuje, że w prze-
szłości brak praw i ucisk były udziałem wszystkich kobiet, 
niezależnie od ich statusu społecznego. rafiki z wielką 
wiedzą i miłością opisuje godne zapamiętania atrakcje kir-
giskiej ziemi. W pamięci pozostają strony o kurorcie issyk-
-ata [kirg. Ысык-Ата] oraz jeziorze araszan [uzb. arashan 
koʻli], a także świeże opisy Piszkeku i gór Tian-szan w opo-
wiadaniu Soczetanije [Połączenie].

 Ówczesna krytyka literacka ciepło przyjęła kirgiskie 
eseje i szkice g. rafikiego. Na przykład gazeta „il” (31 maja 
1914 r.) [tat. „ Ил”, „kraj”] pisała: „godne najwyższej po-
chwały jest pragnienie młodego literata, aby pokazać pięk-
no naszej ojczyzny, jej przyrody i ludowych wierzeń” [5]. 
Niemal unisono z tą pochwałą brzmią słowa baszkirsko-
-tatarskiego poety i działacza społecznego szajehzady Ba-
bicza [baszk. Шәйехзада Мөхәммәтзәкир улы Бабич, tat. 
Шәехзадә Мөхәммәтзәкир улы Бабич, 1895–1919] w jego 
utworze Kitabennas [basz. Китабеннас]:

Әй, Гали Рәфыйкъ, өмет бар синдә – яз, эшлә, тырыш: 
Эшләсәӊ, күгеӊ аяз, алдында яз – эшкә кереш!

Ej, Gali Rafik, jest w tobie nadzieja – pisz, pracuj, próbuj: 
gdy pracujesz, niebo jaśnieje, nadchodzi wiosna – zaczynaj!

Chociaż gali lotfirahman uły nie pozostawił tak wyraź-
nego śladu w historii baszkirskiej literatury, jak np. Mażit 
gafuri [baszk. Мәжит Ғафури, tat. Мәҗит Гафури], sajfi 
kudasz [baszk. Сәйфи Ҡудаш, tat. Сәйфи Кудаш] oraz sz. 
Babicz, ale w miarę swoich sił i możliwości wniósł znaczący 
wkład w rozwój jej demokratycznych i międzynarodowych 
tendencji, odgrywając tym samym określoną rolę w jej roz-
woju. Przetłumaczył na język baszkirski wiele prac iwana 
Turgieniewa, aleksandra kuprina i Hansa Christiana ander-
sena. Był autorem opowiadań dla dzieci Öjräktär ezlagän-
dä (tat. Өйрәктәр эзләгәндә, W poszukiwaniu kaczek), 
Jort turnahy (Йорт турнаһы, Domowy żuraw) i innych. 

Po ukończeniu w dość dojrzałym wieku Baszkirskiego 
Państwowego instytutu Pedagogicznego im. k.a. Timiria-
zewa gali rafikow do końca życia pracował w organach 
oświaty ludowej republiki. Wiele pokoleń młodych Basz-
kirów studiowało według jego podręcznika do gramatyki 
języka rosyjskiego, napisanego w latach 30. XX wieku wraz  
z g. Jenikiejewem [tat. Гайсә Хәмидулла улы Еникеев]. 
Ponadto baszkirski pedagog opublikował ponad trzydzie-
ści popularnonaukowych artykułów na temat świata roślin 
i fizjologii człowieka [1:493].

Podejmując kirgiską tematykę, tatarscy i baszkirscy pisa-
rze z początku XX wieku znaleźli jasny i imponujący materiał 
bazowy. ich twórczość wzbogaciła się o nowe barwy. Miał 
też miejsce proces odwrotny: prace Mażita gafuriego, galego 
rafikiego i innych autorów wywarły stymulujący wpływ na 
rodzącą się literaturę kirgiską. dziś z pełnym przekonaniem 
możemy zaliczyć rafikiego do pionierów obcej tematyki w li-
teraturze tatarsko-baszkirskiej. Jego działalność pomogła 
zbliżyć narody. dla kirgizów szczególnie ważny jest podejmo-
wany przezeń humanizm, przepojony troską o los zwykłych 
ludzi, umiłowaniem wolności i wiarą w przyjaźń narodów.

Timur M. ajupow 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: daniel Czachorowski 

Т.М. Аюпов, Роль Г. Рафики в истории киргизско-татаро-
башкирских литературных связей 
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Ahat Muszyński

aksym
Biały wilk znajdował się w swoim nowym legowisku – za-
grodzie w zoo – i obserwował ze zdziwieniem kilkunastu sil-
nych młodych ludzi, którzy przyglądali się mu zza grubych 
metalowych prętów ogrodzenia. Mieli na sobie identyczne 
sportowe kurtki, ozdobione na piersi naszywką z zębatym 
profilem jego, polarnego wilka, pyska. dwóch z nich ubrało 
się jednak inaczej. Jeden, gruby i łysy, z rumianą twarzą, był 
w płaszczu, bez szalika, ale pod krawatem. drugi, młodszy, 
o dość nieokreślonym wyglądzie, z rzadkimi włosami sta-
rannie zaczesanymi do przodu i oczami koloru wrześniowej, 
wypalonej tundry, kulił się w lekkiej kurteczce bez jakichkol-
wiek oznaczeń. Te jego oczy, podobne do wilczych, wyda-
wały się zwierzęciu znajome. 

– Widziałeś kiedy takiego? – zwrócił się do niego łysy, 
oparłszy mocną dłoń o barierkę, mającą powstrzymać zwie-
dzających przed zbyt bliskim podchodzeniem do główne-
go ogrodzenia. W drugiej ręce trzymał czarną aktówkę.

– Nie – odpowiedział niepozorny. – z takim się nie spo-
tkałem. Jest sporo większy od naszego, szarego.

– ależ piękny! – powiedział jeden z tych w kurtkach, 
wysoki, z wyraźnie zaznaczonym skośnym przedziałkiem, 
dzielącym fryzurę na dwa ciemne skrzydła. – Popatrz, ka-
sza, jak miło i spokojnie wygląda. a tutaj – przejechał dło-
nią po naszywce na piersi – taka straszna paszcza. 

– Jasne – uśmiechnął się kolega – niechby cię tylko do-
padł w szczerym polu... Wiem coś o tym. One nawet dzisiaj 
rozszarpują wiejskie bydło na Wiatce. 

Bezbarwny chudawy człowieczek, mrugając często bia-
ławymi i rzadkimi rzęsami, obrócił się do sąsiada:

– a mówiłeś, że białe wilki są jedynie w bajkach...
stojąc tak przy wybiegu, rozmawiali, dowcipkowali, ale 

też uważnie słuchali przewodniczki, smagłej dziewczyny 
o jastrzębiej twarzy, świetnej znawczyni wilków, jak ją 
wcześniej przedstawiono.
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– Wilki arktyczne lub, jak się je nazywa, polarne oraz 
tundrowe1 żyją w grupach rodzinnych – opowiadała – i źle 
czują się w stadach. Wilcze pary małżeńskie pozostają so-
bie wierne przez całe życie. Bez urzędów stanu cywilnego 
i umów ślubnych ściśle przestrzegają monogamii. ich po-
tomstwo to zwykle, w zależności od rozmaitych warunków 
naturalnych, dwójka, czwórka albo więcej młodych. W ze-
szłym roku zdarzyło mi się obserwować rodzinę z czterema 
wilczętami. zdarza się, że w tym samym legowisku mieszka 
z nimi dziadek lub babcia, a nawet jakiś wujek. Pomagają 
rodzicom wychowywać potomstwo... 

Wilk stracił zainteresowanie ciekawską gromadą. do-
stojnie zatoczył krąg wokół wybiegu i położył się, kładąc 
mocną głowę z krótkimi sterczącymi uszami na wyciągnię-
tych łapach. leniwie patrzył na drużynę hokejową zwaną 
Białymi Wilkami, rozmyślając pewnie o własnych spra-
wach. Było to potężne, ważące około osiemdziesięciu kilo-
gramów, srebrzystobiałe zwierzę. Jego szyję otaczał śnież-
nobiały bujny szal gęstej sierści. Wilk leżał nieruchomo, 
od czasu do czasu uderzając ciężkim ogonem o betonową 
podłogę. 

– Nazwaliśmy go aksym – kontynuowała dziewczyna 
– co oznacza Białas. Były jeszcze inne propozycje, ale we-
dług mnie aksym jest najlepsze. krótko i słodko... 

Tundra, podobnie jak wszystko inne na ziemi, ożywa 
wiosną. Oczywiście nie tak szybko i jednoznacznie jak 
w środkowej strefie. Pozbywa się śnieżnych ubrań niczym 
piękność, która zna swoją wartość, powoli, nie bojąc się 
spóźnić na powszechne wesele. Pierwsze odsłaniają się 
piersiaste wzniesienia, na których najszybciej ze wszyst-
kich rozkwitają drobniutkie kwiatki — żółte, czerwone, lilio-
we... i oto już nad nimi unoszą się tundrianki2, zaś między 
nimi wesoło smyrgają norniki, a w oddali, na podwyższeniu 
wzdłuż doliny, toczy się żywą falą stado reniferów. 

Wiosna i lato to wspaniały czas dla wilcząt. aksym 
mieszkał w legowisku wygrzebanym u podnóża niewiel-

1 Chodzi o wilki polarne (arktyczne) Canis lupus arctos, wilki tundrowe 
z alaski Canis lupus tundrarum oraz wilki tundrowe syberyjskie Canis 
lupus albus, będące podgatunkami wilka szarego, Canis lupus (przyp. 
tłum.).

2 Тундряная куропатка, tundrianaja kuropatka – pardwa górska 
(Lagopus muta), ptak z rodziny kurowatych (przyp. tłum.).

kiego wzniesienia, razem z ojcem, 
matką, dziadkiem i siostrą, równie 
wesołą i swawolną jak on sam. Od 
rana do późnego wieczora psotnik 
i psotnica dokazywali pod dobrym 
letnim słoneczkiem — gonili za 
nornikami, walczyli ze sobą, gryźli 
ogony i uszy rodziców i dziadka. 
Najbardziej dostawało się oczy-
wiście matce, na drugim miejscu 
był dziadek (jej ojciec), stary po-
larnik z siwym pyskiem, który stał 
się bielszy od jego sierści, która 
z biegiem lat pociemniała od kar-
ku do ogona. rzadko nadarzała 
się okazja do zabawy z rodzonym 
ojcem. W nocy polował, natomiast 
w dzień zwykle spał na słońcu lub, 
w zależności od nastroju, w cie-
niu. 

z początkiem jesieni wielobarwna, pstrokata tundra 
przybrała na całej swojej przestrzeni monotonną wybla-
kłą barwę. Przymrozki uderzyły w niziny i popełzły wężyki 
pierwszego śniegu. Jednak wrześniowe chłody nie ostudzi-
ły wilcząt, ich wesołe usposobienie wciąż dawało o sobie 
znać. Podrosły, wzmocniły się i pędziły po dolinie jak dwie 
szare błyskawice. skąd tyle w nich energii i entuzjazmu?! 
stary wilk leżał na wzniesieniu i pod nieobecność rodzi-
ców, którzy poszli do wodopoju, obserwował młodych. 

Ojciec i matka również wrócili w wesołym nastroju. Wy-
poczęci, jeszcze mokrzy (aby się napić, weszli do wody po 
pierś), rozpryskiwali ze swojej srebrzystej sierści miriady 
perłowych kropel. Wtem, jak dzieci, zaczęli zabawiać się 
w berka, targać wzajemnie za karki, gryźć, czule odsłania-
jąc kły, po czym spokojnie pocierali się nosami.

Niezakłócony niczym spokój panował w wilczym lego-
wisku pod ponurymi wrześniowymi chmurami, wiszącymi 
ciężko nad opustoszałą, zamarzającą ziemią. Tylko gdzie-
niegdzie niebo zajaśniało błękitnymi jeziorami i z rzadka 
przez poszarpane szczeliny prześlizgiwał się nagle pro-
mień słońca. ale to wystarczyło. Co tam! Nie dzisiaj, a ju-
tro opuszczą swoje letnie domostwo i cała rodzina, wyro-
śnięta, wzmocniona, pójdzie za stadami jeleni do cieplej-
szej lasotundry. 

stary wilk spokojnie obserwował rozweseloną rodzinę, 
gdy nagle jego wrażliwe ucho wychwyciło stłumiony po-
mruk, dochodzący gdzieś zza chmur. Nadstawił uszy, pod-
niósł głowę, ale nie dostrzegł żadnego niebezpieczeństwa. 
Mimo to wstał, obszedł dookoła, rozglądając się z niepoko-
jem, i znowu ułożył na uschniętej trawie. Naraz sobie przy-
pomniał. słyszał ten huk jako dziecko. Wtedy także naj-
pierw go usłyszał, a potem na niebie zajaśniała błyskawica 
w towarzystwie grzmotów i trzasków. Tamtego strasznego 
dnia zginęła cała jego rodzina. Jakim cudem przeżył? Nie 
pamiętał. zabrał go brat ojca i dorastał w jego rodzinie. 
Uświadomiwszy to sobie, stary wilk skoczył w oka mgnie-
niu, wyjąc, i rzucił się do wilcząt. z przyzwyczajenia zła-
pał jedno z nich, aksyma, i chciał zaciągnąć do legowiska, 
ale się przeliczył: wilczek zamienił się w prawie dojrzałego 
roczniaka i był zbyt ciężki do przeniesienia. 

alarm został wszakże odebrany. siostra jako pierw-
sza pospieszyła do schronienia w domu ojca u podnóża 
wzniesienia. za nią aksym popychany przez dziadka. 
rodzice pomknęli przez polanę, z położonymi po sobie 



28

HisTOria • NaUka • LITERATURA

uszami i opuszczonymi ogonami. Wtedy z wielkiej nie-
bieskiej dziury w pokrywie chmur wyłonił się ogromny 
ryczący ptak i zaczął gwałtownie opadać wprost na nich. 
siostra dopiero co wpadła do legowiska, gdy zatrzesz-
czała sucha burza. Najpierw powaliła matkę. To było tak, 
jakby natknęła się na niewidzialną przegrodę. Upadła, kil-
kakrotnie przewróciła się na bok i zastygła. zza jej ucha 
spływała na śnieg szkarłatna, parująca strużka. Potem 
potknął się ojciec i wywinął kozła przez głowę. dziadek 
ponownie popchnął wnuka i przysiadł. z wnętrza stalo-
wego ptaka wyleciała wąska drabinka sznurowa, po której 
zszedł mężczyzna. Nie był eskimosem, Czukczą ani Juka-
girem... Wilk dobrze mu się przyjrzał. Blada twarz, na go-
łej głowie niedbale rozrzucone cienkie włosy, żółte, kocie 
oczy utkwione w biegnącym drobnym kłusem aksymie, 
w rękach jakaś rura… 

Ptak nadal opadał i szedł od niego tak silny podmuch, 
że pod jego naporem aksym nie mógł ustać i wlókł się 
przez burzany do góry nogami. Pokraczne ptaszysko mi-
nęło dziadka, pozostawiając go poza zasięgiem wzroku, 
ale stary wilk nie spuszczał z niego oczu. Nagle z czar-
nego gardła rury, która znajdowała się w rękach bladego 
mężczyzny, wyleciała pomarańczowa struga, rozwinęła się 
w locie, rozłożyła... i opadła na wilczka. Była to specjalna 
myśliwska sieć. Oplątała aksyma... 

Tymczasem olbrzymi sęp opadł tak nisko, że drabinka 
sznurowa, obciążona przez strzelca, prawie dotknęła ziemi. 
Wilk, pokonując diabelski podmuch, słabszy pod samym 
ptakiem, rzucił się do walki. W mgnieniu oka zrównał się 
z drabinką, skoczył z całej siły, wbił zęby w skręconą linę 
i zawisł na niej całym swoim potężnym, ważącym dobrze 
ponad pięćdziesiąt kilogramów, ciałem. drabina zaskrzy-
piała, wygięła się jak żagiel i strząsnęła z siebie strzelca. 
Odleciał daleko. Powietrzny olbrzym gwałtownie się obni-
żył, wilk ledwo zrobił unik. Ptak usiadł, wznosząc chmu-
rę kurzu i śniegu, i wypuścił ze swojego wnętrza jeszcze 
dwóch bladolicych. Jeden pobiegł do leżącego nieruchomo 
współtowarzysza, drugi do zaplątanego w sieci aksyma. 
Wilk rzucił się naprzeciw temu drugiemu, ale powaliła go 
błyskawica, uderzając swym latającym płomieniem prosto 
w oczy. Jej huku już nie usłyszał.

i chociaż aksym gryzł i drapał, bladolicy przybysze za-
ciągnęli go wraz z prawie zabitym strzelcem do swego la-
tającego legowiska. 

– Mówisz, że takiego jeszcze nie widziałeś? – ponow-
nie zapytał łysy grubas pod krawatem i przełożył aktówkę 
z ręki do ręki.

– Powiedziałem przecież, że nie! – zirytował się niepo-
zorny. 

– To nie polowałeś w tundrze na wilki? 
– W jakiej tundrze?! 
– sam mówiłeś. 
– Wspominałem o stepach orenburskich. 
– Jasne… – gruby kiwnął porozumiewawczo głową. Otwo- 

rzył aktówkę i wyciągnął pęto wędzonej kiełbasy. Trzy-
mał ją przez moment w ręce, jakby zapomniał, dlaczego 
to zrobił, potem odłamał połowę i rzucił uwięzionemu 
zwierzęciu. kiełbasa wywinęła między prętami ogrodze-
nia zgrabne salto mortale i wylądowała nieopodal wilka. 
Przewodniczka zwróciła mężczyźnie uwagę. Odezwała się 
powściągliwie, można powiedzieć dobrotliwie:

– karmienie zwierząt jest u nas zabronione.
Młodzieńcy w kurtkach zareagowali inaczej.

– kretyn! – nie wytrzymał któryś.
Łysy odwrócił się, ale nie zorientował się, który z nich 

tak mu przygadał. za jego plecami tłoczyło się kilkunastu 
krzepkich młodzieńców w jednakowych sportowych kurt-
kach. Wszyscy przypatrywali się wilkowi i cicho rozmawiali 
między sobą. Ten natomiast nawet uchem nie ruszył. Cał-
kiem jakby leżało obok niego jakieś łajno, a nie flak wy-
pchany pachnącym mięskiem.

swobodne dni życia na rozległych przestrzeniach ro-
dzinnej tundry pozostały w krótkich bajkowych snach. Wy-
dawało się, że nigdy się nie skończą, że tak będzie zawsze. 
Nie, te oto kilka metrów kwadratowych betonowej podło-
gi, kamienne ściany – to jego nowe mieszkanie, szczelnie 
ogrodzone niezniszczalną żelazną palisadą, przez którą 
przedostają się zaledwie rzadkie podmuchy wiatru. 

Wieczorem gabdrahman abyj jak zwykle po zamknięciu 
ogrodu zoologicznego roznosił jego mieszkańcom jedze-
nie. Przydzielona mu była zachodnia galeria z kunami, lisa-
mi i wilkami, w tym też aksymem. Ostrożnie ułożył w spe-
cjalnym pojemniku świeże mięso i podsunął zwierzęciu. 
Następnie otworzył metalowe drzwi i przeznaczonym do 
tego haczykiem wyciągnął nietkniętą kiełbasę.

– aj... W ogóle nic nie jesz, aksym – odezwał się z roz-
czarowaniem. – Taki byłeś dżygit, gdy przyjechałeś, a te-
raz wychudłeś na kość. – Abyj nieco sobie podpił: – Jedz, 
przecież przyniosłem świeże mięso. Musisz się dobrze od-
żywiać. Wiem, bo sam siedziałem. Młody byłem, gorący. 
Potem okazało się, że zupełnie niewinnie... Tak to bywa... 
Asza3, asza... Wcale nie patrzę...

Wydawało się, że wilk leży i słucha jednostajnej, spokoj-
nej wypowiedzi człowieka. gdy ten zamilkł, trącił nosem 
kawałek mięsa, przewrócił łapą, niechętnie pożuł, a potem 
z warknięciem rozerwał i łapczywie zjadał duże kawałki.

– aaa... dobrze, maładiec4! – gabdrahman abyj jak zwy-
kle silnie akcentował „a”. rozsiadł się wygodnie przy wpó-
łotwartych drzwiach i kontynuował swój szczery monolog. 
– Właściwie także jestem samotnym wilkiem. Moja żona 
stamtąd na mnie nie czekała. i mama się nie doczekała – 
umarła. gdy wróciłem, to poszedłem do swego najlepsze-
go przyjaciela. Pomyślałem, że zrobię mu niespodziankę. 
Wziąłem ze sobą butelkę, co nieco zakąski, wszedłem na 
piętro, dzwonię, a drzwi otwiera moja żona. Witaj! Czy wy, 
polarne wilki, możecie na sobie wzajemnie polegać? Cho-
ciaż... Niech to... Wasze rodziny są silniejsze od ludzkich. 
Poszedłem się utopić. W pobliżu mamy duże jezioro, na-
zywa się kaba. kaba po tatarsku znaczy „połyka”. ile ludzi 
w nim utonęło, ile narodu i dobra pochłonęło! Nawiasem 
mówiąc, nasz ogród zoobotaniczny znajduje się na jego 
brzegu, woda na wyciągnięcie ręki. Miałem tam blisko nie-
wielki domek. Już go nie ma, rozebrali. założyłem czystą 
białą koszulę, no i poszedłem...

Wilk popatrzył uważnie na człowieka.
– Tak, aksym... Wy nie jesteście do tego zdolni, ale 

my, ludzie... Ajda5, proszę cię bardzo! Tylko mi nie wyszło. 
Nie, wszedłem do wody, popłynąłem dalej na głębię, a tam 
niewielka plaża – piaszczysta łacha między wierzbowymi 

3 Аsza (tat.) – jedz.
4 Молодец (ros.) – zuch, chwat. autor zapisał ten wyraz błędnie: 

маладец, chcąc zaznaczyć charakterystyczne dla gabdrahmana aka-
nie, czyli nieodróżnianie nieakcentowanego /a/ i /o/, o czym kilka-
krotnie wspomina (przyp. tłum.).

5 Аjda (tat.) – idziemy, dawaj, chodźmy, por. polskie hajda: idziemy, 
naprzód, dalej! (przyp. tłum.).
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zaroślami – ludzie się opalają, kąpią... Pogrzeb stylem kla-
sycznym, na sposób morski, znaczy się, postanowiłem nie 
tylko na głębinę, ale jeszcze skierować się na bok, za tę 
wierzbinę, jak najdalej od ludzi. Pływam dobrze, na kabie 
się urodziłem, na Wołdze wyrosłem. Patrzę, płynie chło-
piec, trzyma się gumowej piłki, całkiem łysy, głowa gład-
ka, lśniąca jak piłeczka. daleko odpłynął, nawet zwróciłem 
rodzicom uwagę, dlaczego pozwolili chłopcu odpłynąć sa-
memu tak daleko?! Tak się zirytowałem, że zapomniałem, 
po co wszedłem do wody. Uspokoiłem się (przypomniałem 
sobie, gdzie pływam), kiedy piłka wyskoczyła z rąk chłop-
ca i biedak zniknął pod wodą. Wynurzył się na moment, 
zatrzepotał bezradnie – nie umiał pływać. Miałem do niego 
pięć metrów. Przerzuciłem się z żabki na kraul i do przo-
du. Chciałem, jak należy, złapać go za włosy, ale on, jak 
mówiłem, łysy, na zero ostrzyżony. Trzeba się było napra-
cować... Wyciągnąłem, oczywiście... Matka gdacze, całuje 
swojego synka, ten zaś płacze, bo piłka odpłynęła... zacu-
mowałem jego dwukolorową jednostkę pływającą i pojawił 
się tata. Wypiliśmy sobie, no i zapomniałem, w jakim celu 
nad jezioro przyszedłem. Oznacza to, że wówczas ten chło-
piec mnie ocalił!

Wilk słuchał, jakby wszystko rozumiał. zjadł swoją ko-
lację i teraz oblizywał się, jakby dawał do zrozumienia, że 
nie miałby nic przeciwko dokładce... 

– Więcej nie można – powiedział gabdrahman abyj. – 
Tyle głodowałeś i od razu ajda... Jeszcze dostałbyś skrętu 
kiszek. Ja ci nie żałuję, ale nie można, dustym6...

zwierzę położyło głowę na wyciągniętych łapach, całym 
swoim wyglądem mówiąc: „Ja wcale nie chcę, sam prosiłeś... 
Po prostu ciekawi mnie, czy twoja żona potem wróciła?”.

– Nie, nie wróciła. Mówię ci: ja, podobnie jak ty, jestem 
samotnym wilkiem. Teraz, co tam, przywykłem. Chodzę 
wśród was... Okazuje się, że z wiekiem zdajesz sobie spra-
wę, że to, z powodu czego kiedyś chciałeś się utopić, nie 
jest w życiu najważniejsze. – gabdrahman abyj wyprosto-
wał się i zapiął kurtkę po sam podbródek. – Chłodno. i to 
ma być wiosna... Tobie dobrze z takim futrem! – Były wię-
zień i ratownik wzdrygnął się. – Pójdę do swojej komórki, 
a ty nie rozpaczaj. Powiadają u nas: los jest losem, a wola 
jest wolą. i jeszcze, tam – wskazał głową na stronę – mówi-
li: wolność jest słodsza od śmierci. Jak to zrozumieć? Wła-
śnie... Jak chcesz, tak też zrozum. – z tymi słowami babaj7 
zniknął w ciemności za drzwiami. 

aksym popatrzył za nim. Nie miał nic przeciwko temu 
człowiekowi. zwierzęta, jak nikt inny na świecie, świetnie 
wyczuwają, od kogo wieje zło i niebezpieczeństwo, a kto 
nosi w sobie spokój i dobro. Odnajdywał coś bliskiego 
w tym starszym już mężczyźnie. Był w jakiś sposób zrozu-
miały, przewidywalny, bez tej ukrytej, nikczemnej agresji 
tkwiącej w ludziach. Patrzcie, nawet zjadłem! Nieomal 
z jego rąk. każde zwierzę jest prostsze od człowieka, 
prostolinijne, od razu wiadomo które jest którym i cze-
go chce. ludzie są różni. spróbuj się w tym rozeznać... 
aksym ponownie spojrzał za mężczyzną. Jego szurgające 
kroki oddalały się i w końcu ucichły. Cóż to, nie zamknął 
za sobą drzwi? zapomniał, staruszek! Niezdarnie pokryte 
lekkim metalem pozostały uchylone. Wilk przez chwilę 
leżał nieruchomo, czekając na powrót babaja, po czym 
wstał i powoli zbliżył się do niezwykle pociągających 
drzwi.

6 Dustym (tat.) – mój przyjacielu.
7 Babaj (tat.) – dziadek (przyp. tłum.). 

za nimi znajdowała się nieoczekiwana swoboda, za nimi 
była wolność, bez której wilk nie jest wilkiem. aksym spo-
kojnie oddalił się od ziejącej dziury w swoim żelbetowym 
worku, zatoczył dwa kręgi wokół znienawidzonej pułapki, 
nasłuchując i patrząc poprzez żelazne pręty alei. W mgieł-
ce zmierzchu rysowały się odległe woliery z jakimiś dzikim 
ptactwem – wszędzie cicho, sennie, jak zawsze. znowu 
zbliżył się do niespodziewanie otwartego wyjścia z niewo-
li. Oczywiście otwartego nie na oścież, ale niezamknięte-
go, a nawet uchylonego. aksym wetknął pysk w ciemną 
szczelinę, pokręcił głową, pomógł sobie łapą i ciężkie 
drzwi zaskrzypiały, ustąpiły…

szybko wyszedł z zoo, a przestraszone zwierzęta w swo-
ich wygodnych klateczkach – mruczały, chrząkały, gdaka-
ły... Babaj miał rację: jezioro znajdowało się tuż za niskim, 
na wpół rozwalającym się ogrodzeniem. Woda tutaj, jak 
widać, nie zamarza przez cały rok. Ciemniała w dole oto-
czona śniegiem, odległym lodem i wesoło mrugającymi 
światłami tego brzegu. zdarzało się, że mgły z wolnej od 
lodu wody dolatywały smugami do jego legowiska i nawet 
bez babaja czuł zapach odkrytej wodnej przestrzeni. Cóż 
jednak z tego za kratkami? 

za to teraz... silne łapy lekko niosły go po ubitym śnie-
gu w dół zbocza ku wolności. raptem lodowa skorupa nie 
wytrzymała i wpadł w mokre śniegowe ziarno aż po brzuch, 
nawet się skaleczył, ale czy to może być przeszkodą?! 

Po dotarciu do wody aksym stanął przed wyborem – 
czy pobiec brzegiem do pobliskiej przeprawy lodowej, czy 
płynąć na wprost? Nie, nie chciał chodzić po tej przeklętej, 
niepokojącej stronie jeziora i kaba przyjęła rozgrzane zwie-
rzę w swe lodowate objęcia. 

Jezioro, nasycone roztopionym śniegiem, nie wydawało 
się wilkowi zimne i nieprzyjazne. Płynął. zwyczajnie i spo-
kojnie pracował łapami, oceniając swoje siły i odległość do 
przeciwległego brzegu. 

Tam zaś już na niego czekali.

Po utracie ostatniego cennego nabytku i uzmysło-
wieniu sobie związanego z nim niebezpieczeństwa dla 
mieszkańców okolicy jeziora, kierownictwo placówki zoo-
botanicznej podniosło alarm. Pospiesznie powiadomione 
zostały organa policji, wojska, weterynarii i innych służb 
ratowniczych. kiedy policyjny owczarek, który z łatwo-
ścią wpadł na trop, z poczuciem winy zamachał ogonem 
przed leniwie szepczącym jeziorem, wszystko stało się 
jasne i szybko zorganizowano gęsty uzbrojony kordon na 
drugim brzegu. ale jezioro kaba to nie kałuża, nie sposób 
skontrolować wszystkie krzaki wokół. zapadająca ciem-
ność pogorszyła sprawę i wypełniła dusze żołnierzy od-
działu zaporowego, wyrwanych z ciepłej pościeli i przy-
tulnych dyżurek, niepokojem oraz poczuciem całkowitej 
ślepoty. W zamian wyostrzył się słuch i węch, jednak poza 
szczekaniem psów pasterskich, przeplatanym skowytem 
kundli, niczego nie było słychać. z jeziora nadlatywały 
zimne podmuchy wiatru i dobiegał lekki smród z pobli-
skiej fabryki mydła. 

Wśród ludzi, niecierpliwiących się w ciemności na 
przednim skraju obrony, kulił się myśliwy w zniszczonej 
kurtce, wezwany tutaj w nagłym przypadku. Objął wierną 
dubeltówkę i rozmyślał, że właśnie dzisiaj podziwiał w zoo 
piękne zwierzę, a teraz ta bestia płynie w jego kierunku, 
a jego przeznaczeniem jest spotkać i zabić zbiega. Poli-
cjanci? Cóż mogą zrobić ze swoimi pukawkami! Weteryna-
rze z nabojami nasennymi? Śmieszny. 
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Z akmesdżit do chersonia

W tej sytuacji, uznając, że nie zdołamy uratować sytuacji, 
natychmiast wysłałem kerima do Czelebiego dżihana i za-
decydowałem, aby opuścili miasto. W pewien czas później 
wrócił kerim, poinformował, że nie zdołał znaleźć Czelebiego 
dżihana, i moje słowa przekazał Halilowi Czapczakczemu. 

Przez prawie godzinę rozmyślałem pogrążony w bezna-
dziei i niepokoju. Po raz pierwszy w życiu sięgnąłem po rewol-
wer z myślą o samobójstwie... ale w tej samej chwili pomyśla-
łem, że przecież, jeżeli znajdujący się na froncie rumuńskim 
gen. sulkiewicz przybędzie ze swo-
imi siłami na krym, będzie jeszcze 
możliwe ocalenie krymu. Podjąłem 
decyzję, aby natychmiast tam się 
udać. rustem gorąco poparł moją 
myśl. i dokładnie w tych chwilach – 
jak boska pomoc – zjawił się w szta-
bie generalnym sejdamet emirali, 
którego swego czasu mianowałem 
dowódcą kawalerii w Chersoniu. 
Powiedziałem mu, że jedziemy do 
Chersonia i żeby znalazł dla nas dwa 
konie. Po pięciu minutach przyniósł 
wiadomość, że dwa konie – nie wia-
domo skąd i jak je znalazł – czekają 
na podwórzu sztabu generalnego. 
Tak jak stałem, w ubraniu, w którym 
byłem, wskoczyłem na konia i odje-
chałem z miasta. gdy przejeżdżałem 
przez tory kolejowe udało mi się ujść 
z życiem – pocisk zranił tylko lekko 
ucho konia.

Po około dwu godzinach dotarli-
śmy do wsi kyjat. Było już ciemno, 
kiedy zapukałem do pierwszych 

Dżafer Sejdamet

wspomnienia (35)

z brzegu drzwi – przypadkiem okazało się, że to domostwo 
nauczyciela wiejskiego. Chciałem zapewnić tam konny wóz 
i w ten sposób kontynuować drogę. Nauczycielowi, gdy nas 
zobaczył i mniej – poznał, głos uwiązł w gardle. Wpadł w po-
tworny strach. drżącym głosem prosił i usprawiedliwiał się, 
ze nie może nam pomóc w sprawie zaprzęgu, tłumaczył się, 
że zabiją jego i rodzinę. Powiedziałem, aby nikomu nie mówił, 
że byliśmy u niego i odjechaliśmy. Podjąłem decyzję udać się 
do wsi Takyl. Przewodniczącym komitetu był tam sejdamet 
– nasz pewny i wierny towarzysz. Byłem pewien, że będzie-
my mieli odeń pomoc. Po przejechaniu pewnej odległości za-

za jego plecami, niedaleko, bawiło się światłami wie-
czorne miasto, ale tutaj, na brzegu, panowała zupełna 
ciemność. ani księżyca, ani gwiazd. Jedynie długi pro-
mień reflektora z policyjnego wozu ślizgał się bezsen-
sownie z boku na bok po bezkresnej wodnej przestrzeni. 
Obiecali pomoc w sprawie noktowizorów, ale czekają na 
obiecane trzy lata, a czas jest cierpliwy. Łowca odbez-
pieczył broń. 

aksym pewnie rozbijał piersią czarne fale. Przed nimi 
był jego jasny brzeg, przedwiosenna tundra z białym 
grzbietem wzniesienia, na którym wkrótce stopi się śnieg 
i rozkwitnie nowe życie. Otworzą się błękitne jeziora, 
zazielenią bezkresne doliny, zaroją wszelkiego rodzaju 
żywymi stworzeniami, z lasotundry powrócą jelenie, lisy 
polarne i pozostali na wolności krewni. Tuż przed świtem 
zatrzepocze skrzydłami śnieżna sowa... 

Życie to zdumiewająca sprawa, nie da się go tak łatwo 
powstrzymać. 

ahat Muszyński 
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 

Ahat Muszyński (tat. Ähät Muşinskiy, Әхәт Мушинский): 
tatarski prozaik i publicysta, absolwent Wydziału dzienni-
karstwa kazańskiego Uniwersytetu Państwowego. autor 
kilkunastu książek w języku rosyjskim, w tym kilku dla 
dzieci, przetłumaczonych m.in. na tatarski i angielski. 
laureat republikańskiej Nagrody literackiej im. g. dzier-
żawina i Narodowej dziecięcej Nagrody literackiej, uho-
norowany tytułem zasłużonego Twórcy sztuki republiki 
Tatarstanu. dyrektor Tatarskiego PeN Center, redaktor 
naczelny „almanachu kazańskiego”, starszy pracownik na-
ukowy Biblioteki Narodowej Tatarstanu. 

Nauka w wiejskiej szkole na krymie, lata 20. XX w.
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uważyliśmy, że przed nami powoli posuwa się 7–8 jeźdźców. 
sejdamet emirali natychmiast z radością stwierdził: To nasi. 
gdy powiedziałem mu, że obecność naszych kawalerzystów 
o tej porze tutaj nie jest dobrym znakiem, bo mogą to być 
dezerterzy z naszych jednostek, posmutniał i zaproponował, 
abyśmy zjechali z drogi. Ja niestety – nie przykładając wagi 
do jego pomysłu, spowodowałem, że przeżyliśmy sporo emo-
cjonujących chwil.

zbliżywszy się do jeźdźców, zrozumieliśmy, że nie są to 
żołnierze z jednostek, których nadejścia z gozlewe oczeki-
waliśmy. Było z nimi dwóch rosyjskich oficerów. Po pewnym 
czasie jeden z nich powoli zbliżył 
swojego konia do mojego i po cichu 
opowiedział, że ich życie jest w nie-
bezpieczeństwie, że ci żołnierze to 
zbolszewizowani perekopscy1 Cy-
ganie. Około 10 minut później oby-
dwaj oficerowie zaczęli galopować 
ze wzgórza ku lewej stronie. dwaj 
– trzej żołnierze zaczęli ich ścigać. 
W chwilę później rozległy się strza-
ły. Ścigający wróciwszy powiedzieli, 
że obydwóch zabili, nie było jednak 
pewne, czy tak stało się w istocie... 
Posuwałem się na początku grupy. 
W pewnej chwili sejdamet zbliżył się 
do mnie. ze łzami w oczach rzekł: 
Teraz planują nas zabić. Zwłaszcza 
ciebie chcą zabić, i poradził, aby-
śmy powoli zaczęli zostawać w tyle. 
spowolniłem konia. Usłyszałem, 
jak jeden mówi: Dzisiaj święta noc 
piątkowa. W taką noc powinniśmy 
złożyć Allachowi wielką ofiarę. Nikt 
nie sprzeciwił się tym słowom. rękę 
trzymałem w kieszeni, mocno ści-
skałem rewolwer, na wszelki wypa-
dek trzymałem palec na spuście. 

W owej chwili przed nami pojawi-
ła się wioska o kilkunastu domach. 
To dodało mi odwagi. Niedaleko 
przed zabudowaniami stanąłem na wzgórku i ostrym głosem 
powiedziałem żołnierzom, że wiem, co chcą zrobić, że nasz 
naród pewnego dnia odnajdzie moich morderców i zażąda 
zapłaty. Powiedziałem, że taka sprawa powinna być przedys-
kutowana z komitetem wiejskim i jeżeli ten uzna, że zdradzi-
łem nasz naród, to wówczas sam się zabiję. kilka głosów po-
parło mnie, kilka – stwierdziło: Chce nas oszukać. Większość 
jednak mnie poparła. Wszystkie domostwa we wsi były poza-
mykane, nie udało się nam doprowadzić do otwarcia żadnych 
drzwi. W tej sytuacji powiedziałem, żebyśmy ruszyli w dalszą 
drogę i sąd zrobili we wsi Takyl. znów – ja na przedzie, sej-
damet emirali pomiędzy nimi, jechaliśmy około pół godziny, 
w końcu dotarliśmy do Takyl. zaczynał się świt. 

W Takyl, gdy odnalazłem przewodniczącego komitetu 
wiejskiego, sejdameta, ucieszyłem się, jakbym na nowo wró-
cił do życia. W kilku słowach wyłuszczyłem sytuację. Popro-
siłem, aby zaraz dał żołnierzom jeść, a zwłaszcza pić, a dla 
nas kazał przygotować za wsią furmankę. i żeby umożliwił 
mi gdzieś w izbie jakieś spanie, chociaż na krótko. Od wielu 
dni nie spałem, nawet na minutę nie zdołałem byłem nigdzie 

1  Perekop: miejscowość na Przesmyku Perekopskim, położonym u na-
sady krymu. Jego minimalna szerokość 8 km.

się położyć. spałem około półtorej godziny. Potem wstałem, 
szybko zjedliśmy coś niecoś, co kazał przygotować sejdamet, 
cicho wyszliśmy z izby, wsiedliśmy na wóz, który czekał na 
nas w odległości może pięciu minut drogi, i pożegnaliśmy się 
z sejdametem. sejdamet trochę uczył się w medresie, potem 
rzucił się w wir życia wiejskiego i trochę wzbogacił, znał też 
życie miejskie, poznał się z przedstawicielami naszej inteli-
gencji, za pośrednictwem gazety „Terdżuman” śledził wyda-
rzenia w świecie, dzięki zdobytym książkom historycznym 
i innym o podobnej tematyce, wzmocnił i rozwinął w sobie 
uczucia patriotyczne. 

Ten oto sejdamet był jednym 
z tych, którzy w każdym zakątku 
krymu, aż do końca pozostali nam 
wierni i przywiązani do nas, którzy 
pełni ofiarności, mieli silną wiarę 
religijną i narodową. zanim odjecha-
łem, zapytał, czy nie potrzebuję pie-
niędzy. Chociaż podziękowałem, że 
nie potrzebuję, upierał się. W koń-
cu przekonałem go, że istotnie nie 
mam takiej potrzeby. Wtedy poczuł 
ulgę, że pod tym względem moje 
potrzeby są zaspokojone. kiedy 
z przekonaniem uścisnąłem mu dłoń 
dziękując za dobro, które nam wy-
świadczył, chociaż był ode mnie spo-
ro starszy, zaczął całować mą rękę. 
Mówił ze łzami w oczach. Niech Bóg 
was chroni... To, co zrobiłem, to nic 
nie znaczy. Wozem powoził młodszy 
brat sejdameta. Mieliśmy dwa kara-
biny, trzy rewolwery. Wyruszyliśmy 
w drogę już pewniejsi. 

Po trzech godzinach zbliżyliśmy 
się do jakiejś wsi, zobaczyliśmy, że 
na placu wiejskim zgromadziło się 
40–50 wozów. Przywitano nas i za-
brano do domu, w którym zebrali się 
owi przybywający zewsząd goście. 
Było ponad czterdziestu mężczyzn, 

większość – starzy, brodaci wieśniacy. zgromadzili się w dwu 
izbach. gospodarz domu mając, być może, w stosunku do 
nas jakieś wątpliwości czy podejrzenia, wyszedł z izby i po 
kilku minutach wrócił. Przyjęli nas dobrze – tak jak każe zwy-
czaj na północnym krymie, przynieśli kawę w przykrytych, 
żółtych, błyszczących małych garnuszkach. Moim źródłem 
siły, powiem nawet – źródłem życia – była w tych dniach 
kawa. dzięki niej jakoś wytrzymywałem. Wypiłem kilka filiża-
nek. Po chwili zrozumieliśmy, że zebranie zorganizowane jest 
dla zebrania pomocy dla naszego sztabu. Nadszedł wiejski 
nauczyciel. Ujrzawszy mnie uścisnął mi ręce i zaniepokojony 
spytał, w jaki sposób przybyliśmy tutaj w aktualnej sytuacji. 
gdy tylko wypowiedział moje imię, wszyscy, zgodnie z tam-
tejszym zwyczajem, wstali. Chociaż upierałem się, nie chcieli 
usiąść. Ja zaś powiedziałem, że dopóki nie usiądą, niczego 
nie opowiem. dopiero wtedy, na prośbę imama wioski i na-
uczyciela, z ociąganiem zgodzili się usiąść. 

Opowiedziałem o wojnie z bolszewikami. zaprosili nas 
na posiłek. Potem innym wozem wyruszyliśmy do kodjar, 
wsi adila kahramana, leżącej niedaleko linii kolejowej. Tam 
chciałem się dowiedzieć, co dzieje się w akmesdżit, a szcze-
gólnie – zdobyć fałszywy dokument tożsamości. Mego przy-
jaciela adila kahramana we wsi nie znalazłem. W owych 

krymska Tatarka, pierwsze lata 20. XX w.
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czasach dowody tożsamości wydawał imam wsi. Poprosiłem 
go więc, aby wydał mi dowód na jakiekolwiek nazwisko. 
Chociaż obiecał to zrobić, zniknął z wioski. W końcu wyru-
szyliśmy w drogę do Perekopu. Byliśmy w drodze całą noc, 
bez odpoczynku. Przed dotarciem do armianskiego Bazaru 
przybyliśmy do domu Omera Mirzy szirinskiego we wsi an-
taj. rodzina ta była blisko spokrewniona z matką naszego 
iskendera ahmeda z derekoj. Chociaż Omer Mirza nie znał 
mnie, pojmując, że pochodzę spod Jałty i jestem przyjacielem 
iskendera – podjął nas poczęstunkiem. 

Poprosiłem go – zaznaczając, że zapłacę – aby znalazł dla 
nas wóz, który zabierze nas do armianskiego Bazaru2. Po-
wiedział, że pieniądze nie stanowią 
problemu i kazał przygotować wła-
sny zaprzęg. gdy mieliśmy już wy-
ruszać, stwierdził, że bardzo mnie 
polubił, i chce poznać moje nazwi-
sko. Powiedziałem, jak się naprawdę 
nazywam i przestrzegłem, aby niko-
mu nie mówił, że u niego byliśmy. 
gdy usłyszał moje nazwisko tak 
bardzo się wzruszył, że bez przerwy 
powtarzał Maszallach... Inszallach. 
zatrzymał wóz, zawołał zaraz swego 
syna, kazał zejść woźnicy i powozić 
synowi. Przyjaźń, jaką okazał nam 
ten starszy człowiek, wywarła na 
mnie wielkie wrażenie, wspominam 
go z wdzięcznością i podzięką. 

Młodzieniec powożący wozem 
w drodze otworzył koszyk i poczę-
stował nas jedzeniem, które w domu 
kazał przygotować ojciec. O zmroku 
pod wpływem zmęczenia zdrzemną-
łem się. sejadamet i młody woźnica 
usiedli jeden obok drugiego, słysza-
łem w półśnie ich ściszone głosy. 
Młodzieniec usiłował od sejdameta 
dowiedzieć się jakie są zamiary bol-
szewików, pytał: Ile to jeszcze może 
trwać, jak sądzicie? Wszystkie moje 
myśli, pełne bólu, zżerające mój umysł i serce, też skupiały 
się na tym pytaniu. 

Od wyjazdu z akmesdżit nie miałem żadnego rozeznania 
sytuacji. Czy powinienem jechać na front rumuński? Czy uda 
mi się namówić sulkiewicza? a jeżeli się nie zgodzi? Czy tak, 
jak swego czasu zrobiłem w Odessie, uda mi się osobiście 
przekonawszy żołnierzy wyprowadzić ich? Żyłem tymi pyta-
niami. Chociaż byłem zmęczony, chociaż odczuwałem po-
trzebę snu i odpoczynku, w żaden sposób nie mogłem usnąć, 
cały czas głowę miałem zaprzątniętą takimi myślami. 

Nocą około godziny pierwszej dotarliśmy do armianskie-
go Bazaru. Wszędzie panowały ciemności. Tylko w jednym 
budynku paliło się mocne światło. dowiedzieliśmy się, że to 
klub miejski. zapytaliśmy o przewodniczącego komitetu. Po-
wiedziano nam, że w środku gra w karty z kolegami. Przybył 
do nas natychmiast. zdziwił się, gdy nas zobaczył. Powie-
działem mu, aby zabrał nas w jakieś pewne miejsce. Udali-
śmy się do wiernego nam imama. zapukaliśmy do drzwi. Od 
wewnątrz odezwał się dziewczęcy głos: Nie hałasuj, wstyd, 
ojciec usłyszy! Biedna córka imama pomyliła nas ze swoim 
ukochanym.

2  Obecnie armiansk, miasto na Przesmyku Perekopskim.

imam obudził się i przyjął nas w domu. kazał przynieść 
kawę i przygotować łóżka. Opowiedzieliśmy, jak przeżyliśmy 
ostatnie dni, powiedziałem, że nazajutrz wcześnie rano uda-
my się do Chersonia, poprosiłem, aby kazał dla nas przygo-
tować wóz i, szczególnie, aby załatwił dla mnie dowód toż-
samości. Potem położyłem się. sejdamet jeszcze jakiś czas 
rozmawiał z nimi. Powiedzieli mu, że bolszewicy w tych 
stronach nie przedsięwzięli żadnych działań, że nawet nie 
mają tutaj swojej organizacji... sejdamet obudził mnie jesz-
cze przed świtem. imam wręczył mi dowód tożsamości na 
nazwisko Mustafa akmambet. Natomiast przewodniczący 
naszego komitetu dał mi dokument napisany na maszynie po 

rosyjsku, że armianskij Bazar wysyła 
mnie na Ukrainę w celu znalezienia 
prowiantu i prosi oficjalne organa 
o udzielenie mi pomocy. Ja z kolei 
dałem córce imama mój paszport 
i inne dokumenty, aby wszyła je 
w kołnierz mego kożucha. 

w chersoniu
z armianskiego Bazaru wyjeżdża-
łem już jako Mustafa akmambet. 
dziękując imamowi poprosiłem go 
też, żeby nie zapomniał modlić się 
za mnie. Powiedział serdecznie, że 
Bóg z pewnością pomoże mi, bo 
w nocy widział pomyślny sen, że 
jeżeli mam jakieś życzenie, bym je 
bez wahania powiedział, a spełni je 
z radością. Powiedziałem, że nie po-
żegnałem się z matką i ojcem, więc 
proszę, żeby zobaczył się z nimi 
i powiedział, że zdrów i cały wyjeż-
dżam z krymu. Po długiej jeździe 
furmanką, a potem dwie godziny 
ciężarówką, o wieczornym mroku 
dotarliśmy do Chersonia. Poszliśmy 
do małego domu pewnej rosyjskiej 
rodziny, u której swego czasu sejda-

met mieszkał przez dłuższy czas i do której żywił szczególne 
przywiązanie. stąd tylko raz, wieczorem wyszedłem do biura 
Ukraińców, którzy działali tam w konspiracji. Przypadkiem, 
który mógł mieć dla mnie groźne konsekwencje, natknąłem 
się na dwóch rosyjskich oficerów, których kiedyś w Cherso-
niu wypędziłem z naszego pułku, bo nie zgodzili się z nami 
pójść na krym. Teraz – albo nie byli pewni swej sytuacji albo 
też nie dość dokładnie ocenili moje położenie – w każdym 
razie nie wykonali żadnego przeciwnego mi ruchu. W owej 
chwili ja zaś sądziłem, że całkowicie przepadłem. Byli to bo-
wiem rosyjscy szowiniści a oprócz tego osobiście do mnie 
żywili głęboką zemstę. W Chersoniu dowiedziałem się, że we 
wszystkich bolszewickich gazetach ogłoszono, że zostałem 
skazany na karę śmierci. decyzja ta była ogłoszona w przy-
niesionych przez sejdameta gazetach, komentujących wyda-
rzenia na krymie. Biorąc pod uwagę możliwości powtórzenia 
się takiej sytuacji, jak to spotkanie z oficerami, uznałem, że 
należy zmienić wygląd. zgoliłem wąsy, kupiłem cygara i za-
cząłem palić tytoń. Jednak jeszcze nie rozumiałem potrzeby 
zmiany ubrania. 

dżafer sejdamet 
Tłumaczenie z jęz. tureckiego: antoni sarkady 

Turystyczny plakat z lat 30. XX w. 


