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We wrześniu 2009 roku w Uniwersytecie Mikołaja koperni-
ka w Toruniu odbyło się niecodzienne spotkanie naukowe 
pod patronatem rektora UMk prof. andrzeja radzimińskie-
go oraz ambasadora republiki litewskiej w Polsce egidiju-
sa Meilunasa. Jego gościem honorowym był Maciej Musa 
konopacki, polski Tatar urodzony w Wilnie, niestrudzo-

ny badacz i popularyzator historii, kultury i religii swych 
przodków – Tatarów Wielkiego księstwa litewskiego. 
Obecny był mufti rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miś-
kiewicz oraz imam Mahmud Taha Żuk. Czcigodnego go-
ścia powitali: prorektor UMk prof. danuta Janicka, konsul 
honorowy republiki litewskiej w Toruniu Jerzy Bańkowski 
oraz prof. Czesław Łapicz. 

W spotkaniu, które miało charakter międzynarodowej 
konferencji, uczestniczyli kitabiści z różnych ośrodków na-
ukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. ich wy-
stąpienia złożyły się na tom studiów pt. Tatarzy Wielkiego 
księstwa litewskiego w historii, języku i kulturze. Wśród 
autorów opublikowanych w nim tekstów są przedstawiciele 
środowiska Tatarów byłego Wielkiego księstwa litewskie-
go w osobach: Musy Czachorowskiego (Wrocław), prof. 
selima Chazbijewicza (Olsztyn), dr shirin akiner (londyn), 
doc. dr galiny Miszkiniene (Wilno), dr. stanisława dumina 
(Moskwa) i przewodniczącego związku Wspólnot Tatarów 
litewskich – dr. adasa Jakubauskasa (Wilno), a także ba-
dacze piśmiennictwa muzułmanów Wielkiego księstwa li-
tewskiego, reprezentujący ośrodki naukowe i akademickie 
z Polski, litwy, Białorusi, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i rosji. 
konferencję zaszczycił swoją obecnością również prof. an-
drás zoltán z Budapesztu.

 Publikacja składa się z czterech części. Pierwszą, po-
święconą Maciejowi Musie konopackiemu, otwiera lauda-
cja autorstwa prof. Czesława Łapicza (Toruń), ukazująca 
m.in. zasługi organizacyjne i osiągnięcia naukowe badacza 
tatarskiej historii, kultury i religii. dopełnia ją bibliografia 
autorskich publikacji Macieja Musy konopackiego w opra-
cowaniu dr iwony radziszewskiej. Ozdobą tej części jest 

wzruszający wiersz napisany i dedykowany Musie kono-
packiemu przez Jego pobratymca i współwyznawcę, pol-
skiego muzułmanina, Musę Czachorowskiego:

*
Maciejowi Musie Konopackiemu

idzie biegnie po stepie przez życie
jak we śnie poza snem
a wszędzie tę jasność dotyka przenajczystszą
co nas maluczkich w wiekuistość przemienia
coraz częściej z Panem Bogiem rozmawia
o ponadwiecznych duszy uniesieniach 
czasem wtrąca jakieś słowa litewskie
albo z białoruska zaciągać zaczyna
Bóg zaś odpowiada mu po tutejszemu
Muso Tatarzynie szczerosłowiański
miłuję cię…

idzie więc spragniony tego światła
jak prorok samotny
niewinny niczym dziecko

 23.03.2010
 
książka, wydana w roku 2013, posłużyła jako pretekst do 

ponownego spotkania i wyrażenia uznania dla zasług wy-
bitnego badacza i popularyzatora bogatej spuścizny swych 
przodków, działacza społecznego i niestrudzonego anima-
tora tematyki tatarskiej. starania w tym zakresie podjął 
współredaktor tatarskiego tomu prof. Czesław Łapicz, kon-
taktując się z różnymi przedstawicielami tatarskiej społecz-
ności. dowiedział się wówczas, iż Maciej Musa konopacki 
jest po udarze i przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczni-
czym w gdańsku. Podjęto zatem natychmiastową decyzję 
o wyjeździe do gdańska i osobistym wręczeniu szacowne-
mu Jubilatowi pierwszego egzemplarza publikacji. Jej wyda-
nie zbiegło się bowiem z urodzinami Pana Macieja, przypa-
dającymi 29 stycznia br. 

Joanna Kulwicka-Kamińska
Iwona Radziszewska 

Łączy nas dobra wiara...

zaczytał się Maciej Musa konopacki, a goście jego, (od lewej) Czesław 
Łapicz, rafał Berger, Joanna kulwicka-kamińska i iwona radziszewska, 
stanęli cicho uśmiechnięci...

W „Przeglądzie Tatarskim” nr 1/2014 opublikowali-
śmy interesujący tekst dr. aleksandra Miśkiewicza pt. 
„95 lat niepodległości Polski. Tatarzy w rzeczypospo-
litej Polskiej 1918–1939 – sprawy wyznaniowe (2)”. Nie-
stety, pod zdjęciem na stronie 10 widnieje podpis, że 
jest to meczet w Nowogródku. Naprawdę zaś jest to 
meczet na wileńskich Łukiszkach. Czcigodnego autora 
i szanownych Czytelników serdecznie przepraszamy 
za tę pomyłkę. 

redakcja „PT” 

a to meczet 
w wilnie...
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selim Chazbijewicz jest niewątpliwie postacią intrygującą, 
przede wszystkim z powodu wielobarwności twórczych 
zainteresowań, wśród których bardzo istotne miejsce zaj-
muje poezja. Poezja; czasem metafizyczna, archetypiczna 
i mistyczna, czasem zaś szlachetnie prosta, ujmująca de-
likatnością zapisu uczuć. Oprócz tego jest Chazbijewicz 
człowiekiem nauki, politologiem, historykiem, analitykiem, 
profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. długo 
by tak można wymieniać, jednak 26 lutego br. w białostoc-
kiej książnicy Podlaskiej podczas spotkania z cyklu Środy 
literackie wystąpił w roli poety. 

Przypomnijmy, że debiutował wierszem w słynnym 
i znakomitym miesięczniku „Poezja” w roku 1973, zaś 
w swym literackim dorobku (oprócz licznych publika-
cji w czasopismach) ma osiem zbiorów poetyckich oraz 
współautorstwo antologii „Tatarskie wierszowanie. Oto 
moje dziedzictwo”. z możliwości spotkania z tatarskim 
poetą skorzystało około czterdziestu osób, w tym przed-
stawiciele naszej społeczności, między innymi Halina sza-
hidewicz, Maria aleksandrowicz-Bukin i Jan adamowicz. 
gospodarzem wieczoru był dr grzegorz Czerwiński. Mówił 
selim Chazbijewicz o swojej poezji, o poezji w ogóle, odpo-
wiadał na pytania o inspiracje do pisania, wyjaśniał podsta-
wy poezji archetypicznej, czytał wiersze. 

Wiersze selima Chazbijewicza towarzyszą tatarskiej 
wspólnocie od bardzo wielu już lat. recytowane są podczas 
rozmaitych okazjonalnych imprez, ma je w swoim repertu-
arze tatarski zespół taneczno-wokalny „Buńczuk”. i to luto-
we spotkanie w książnicy Podlaskiej, poetyckie wprawdzie, 
stało się również okazją do występu „Buńczuka”. 

Musa Czachorowski

Poetyckie sPotkanie  
w książnicy Podlaskiej...

W składzie delegacji byli redaktorzy tomu w osobach 
prof. Czesława Łapicza i dr Joanny kulwickiej-kamińskiej 
oraz autorka bibliografii prac Macieja Musy konopackiego 
dr iwona radziszewska. Wyjazd z Torunia zaplanowano na 
1 lutego 2014 r. W przygotowaniu wizyty uczestniczył ra-
fał ahmed Berger związany ze stowarzyszeniem Jedności 
Muzułmańskiej. Po dotarciu na miejsce delegację powitali: 
rafał Berger i siostrzeniec Pana Macieja, sławomir Bogda-
nowicz oraz sam zainteresowany, którego zastaliśmy w do-
skonałej intelektualnej formie. rozpoznał i bez problemu 
przyporządkował do konkretnych miejsc, sytuacji i działań 
każdą z przybyłych osób. 

Po serdecznych powitaniach przyszedł czas na wręcze-
nie publikacji. Maciej konopacki przyjął prezent z ogrom-
nym wzruszeniem. W naszej obecności przeczytał zarówno 
wstęp, laudację, jak i dedykowany Mu wiersz Musy Czacho-
rowskiego. Ucieszył się i wzruszył przede wszystkim tym, 
że tak wiele osób o nim pamięta i dostrzega jego aktywną 
działalność popularyzującą ideę porozumienia i dialogu 
chrześcijańsko-muzułmańskiego. Wyrazem nieustannego 
dbania o ten dialog była nawet znajdująca się na parapecie 
okna instalacja – bukiet kwiatów, muzułmański różaniec, 
koran oraz zdjęcia papieży, Jana Pawła ii i Franciszka. idea 
dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego wysuwa się 
także na pierwsze miejsce w zgromadzonej i opisanej przez 
iwonę radziszewską bibliografii. Nasze gdańskie spotkanie 
było również dialogiem – dialogiem z drugim człowiekiem, 
z wyznawcą innej religii, rozumiejącym, że jeśli jego wiara 

oddziela go od wiary innych, może też oddalać od Boga. 
Wyszliśmy ubogaceni pięknem duchowym człowieka, który 
po prostu dobrze wykorzystał dany mu czas. 

kolejną okazją do wizyty u Macieja konopackiego 
były warsztaty kitabistyczne w gdańsku, które odbyły się 
w dniach 8–10.04.2014 roku w ramach „Projektu filologicz-
no-historycznego opracowania oraz krytycznego wydania 
tzw. tefsiru Tatarów Wielkiego księstwa litewskiego”. Po-
zdrowienia i życzenia zdrowia od każdego z uczestników 
warsztatów przekazała delegacja w składzie, odzwiercie-
dlającym złożoność etniczną Wielkiego księstwa: prof. Cze-
sław Łapicz i dr iwona radziszewska z Polski, doc. galina 
Miszkiniene z litwy oraz doc. Michaił Tarełko z Białorusi. 
Odwiedziny były dla Pana Macieja ogromną niespodzianką. 
Uczestnicy Projektu zostali powitani radosnym uśmiechem. 
gości ucieszyła dobra forma Pana Macieja, a także fakt, że 
wręczony mu tom Tatarzy Wielkiego księstwa litewskiego 
w historii, języku i kulturze nosi wyraźne ślady użytkowania 
i jest pełen kartek z notatkami właściciela. Obecność go-
ści z litwy i Białorusi przywołała wspomnienia rodzinnych 
stron Pana Macieja. rozpoczęta żywa dyskusja na temat 
konkretnych osób i miejsc mogłaby toczyć się w nieskończo-
ność, dlatego mamy nadzieję na jej kontynuację… a tymcza-
sem życzymy Maciejowi Musie konopackiemu powrotu do 
zdrowia i do pracy dla dobra tatarskiej społeczności.

Joanna kulwicka-kamińska  
iwona radziszewska  

Fot. sławomir Bogdanowicz 

zasłuchali się zebrani w słowa selima Chazbijewicza.
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We wrześniu 2012 roku lilla Świerblewska, która z powodze-
niem angażuje się w różnorodne przedsięwzięcia muzułmań-
skiej gminy wyznaniowej w Białymstoku oraz związku Tata-
rów rzeczypospolitej Polskiej, zainicjowała tradycję comie-
sięcznych kobiecych spotkań. Odbywają się one zazwyczaj 
po piątkowych modlitwach w białostockim domu kultury 
Muzułmańskiej Mzr. W tym roku panie spotykały się już 31 
stycznia, 28 lutego oraz 28 marca, następne wspólne popo-
łudnia planowane są w kolejnych miesiącach.

Te sympatyczne imprezy służą nie tylko wymianie spraw-
dzonych osobistych przepisów kulinarnych i wspólnemu 
przyrządzaniu rozmaitych smakołyków, ale przede wszyst-
kim wpływają konsolidująco na muzułmańsko-tatarskie 
środowisko Białegostoku i okolic. są bowiem okazją do 
wzajemnego poznawania się oraz rozmów na wszelakie, 
mniej lub bardziej poważne, tematy. zazwyczaj uczestni-
czy w nich po kilkanaście pań, chociaż nie brakuje także 
mężczyzn. Piszący te słowa miał np. przyjemność gościć 
na takim spotkaniu 28 lutego br.

Tego dnia w gościnnych progach domku na Piastowskiej 
zebrało się około dwudziestu osób, m.in. Mieriema Milkama-
nowicz, elżbieta Muchla, Nina aleksandrowicz, Mierjema 
Chalecka-giembicka, rozalia Bogdanowicz, Mariam almok-
dad, Joanna zaghloul, anna i emilka Mucharskie. dagmara 
sulkiewicz przyszła ze swoją najmłodszą pociechą. Było 

aleksander Miśkiewicz opowiadał m.in. o swoich planach publikacyjnych.

sympatycznie, wesoło i gwarnie; przy herbacie i ciastkach 
rozmawiano o modzie, kuchni, książkach i dzieciach, wymie-
niano się nowinkami z życia społeczności, żartowano. 

gospodynie piątkowych spotkań na Piastowskiej zapra-
szają serdecznie wszystkich chętnych.  Życzmy więc sobie 
tylko więcej takich udanych spotkań.

Musa Czachorowski  
Fot. krzysztof Mucharski 

Halina szahidewicz pokazuje, jak robić... chyba jeczpoczmaki... a panie 
przyglądają się uważnie...

…i sPotkanie bardziej historyczne
Bowiem gościem Środy literackiej, którą książnica Podla-
ska przygotowała 2 kwietnia br., był doktor aleksander Miś-
kiewicz, z wykształcenia historyk, emerytowany wykładow-
ca na Uniwersytecie w Białymstoku. znany jest wszystkim 
bardzo dobrze chociażby jako autor fundamentalnych, śmia-
ło rzecz można, książek poświęconych historii tatarskiej 
społeczności, między innymi „Tatarzy polscy 1918–1939”, 
„Tatarzy słowiańszczyzną obłaskawieni” (współautorstwo 
z dr. Januszem kamockim), „Tatarzy na ziemiach zachod-
nich Polski w latach 1945–2005”. zajmuje się również dzia-
łaniami dziennikarskimi: jest redaktorem naczelnym „gońca 
kresowego” i członkiem kolegium redakcyjnego kwartalni-
ka „Przegląd Tatarski”. Obecnie przygotowuje do publikacji 
kolejną pozycję: książkę dotyczącą stosunków między Pol-
ską a Bliskim Wschodem w latach międzywojennych.

Miśkiewicz mówił o swoich bogatych doświadczeniach 
z życia polskiej społeczności tatarsko-muzułmańskiej. zna 
je najlepiej jak tylko można, gdyż osobiście: jako uczest-
nik i świadek wydarzeń ostatnich kilkudziesięciu lat. ro-
dzinnie, zawodowo i towarzysko związany był – i wielokroć 
wciąż pozostaje – między innymi z Wrocławiem, gorzo-
wem Wlkp., szczecinem, Poznaniem, Białymstokiem. a że 
na pamięć nie narzeka, to i opowiadać ma o czym. Możemy 
tylko mieć nadzieję, że całą tę swoją wiedzę zechce spisać, 
aby przetrwała też dla przyszłych pokoleń. 

Musa Czachorowski  
Fot. krzysztof Mucharski 

Musa Czachorowski

Piątkowe PoPoŁudnia na Piastowskiej
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z bardzo ciekawą i niewątpliwie potrzebną inicjatywą wy-
stąpił Wydział Prewencji komendy Miejskiej Policji w Bia-
łymstoku. W ramach programu edukacji międzykulturowej 
„równolandia” policjanci zorganizowali cykl spotkań pod 
hasłem „każdy jest inny – wszyscy wyjątkowi” skierowa-
ny do białostockich przedszkolaków. Problem to przecież 
bardzo istotny, bowiem w polskich miastach coraz więcej 
ludzi o różnych kolorach skóry, różnych zwyczajach oraz 
odmiennej religii. Trzeba ukazywać dzieciom tę wielobarw-
ność, uzmysławiać im, że „inny” nie oznacza bynajmniej 
„gorszy”. Wszyscy razem, każdy wyjątkowy w swoim ro-
dzaju, tworzymy jedną społeczność.

17 i 18 marca br. do białostockich przedszkoli samorzą-
dowych zaproszona została dagmara sulkiewicz, Tatarka, 
polska muzułmanka, nauczycielka religii. Co istotne, jest 
ona mamą dwojga dzieci, bez problemu więc potrafiła na-

wiązać kontakt z przedszkolakami. Opowiadała im o roz-
maitych muzułmańskich tradycjach, między innymi związa-
nych z religią, przygotowywaniem się do modlitwy i jej od-
prawianiem, o tym co można zjeść, czego lepiej nie ruszać, 
a czego zaś w ogóle nie wolno nawet popróbować. Mówiła 
również o zasadach ubierania się muzułmańskich kobiet 
i wyjaśniła z jakiego powodu jest właśnie tak, a nie inaczej. 
Pokazała dzieciom Świętą księgę islamu, koran, opisując 
jej znaczenie dla muzułmanów. 

Policjanci planują kolejne spotkania z przedstawicielami 
rozmaitych mniejszości etnicznych oraz religijnych, tych zaś 
w tak różnorodnym Białymstoku z pewnością nie zabraknie. 
Pomysł to rzeczywiście godny uznania; życzymy powodze-
nia w jego realizowaniu.

Musa Czachorowski  
Fot. kWP Białystok 

23 marca br. w sokólskiej kawiarni „lira” odbyło się po-
etyckie spotkanie z udziałem Musy Czachorowskiego, za-
tytułowane „O wierszach i stepie”. Jego inicjatorką była 
lila asanowicz, zaś organizatorem tamtejszy Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Publiczność dopisała, bowiem przybyło 
około siedemdziesięciu osób, wśród nich także przedstawi-
ciele społeczności tatarskiej. gościa przedstawiła elżbieta 
szarkowska, prezes stowarzyszenia UTW.

Czachorowski mówił o poezji, o jej tworzeniu oraz od-
bieraniu poprzez czytanie. Nie trzeba koniecznie pisać 
wierszy: można żyć poetycko, czyli z wrażliwością na 
wszystko, co nas otacza. Poezja jest niczym step, powie-
dział. zanurzamy się w nią, a ona otwiera się przed nami 
coraz szerzej i szerzej, wreszcie ogarnia nas niczym rozle-
gły step i pochłania. Wiersz stanowi rodzaj komunikatu, 

Musa Czachorowski

z wizytą u Przedszkolaków

dagmara sulkiewicz szybko nawiązała dobry kontakt z przedszkolakami.

Zofia Józefów

lirycznie w sokólskiej „lirze”

Musa Czachorowski nie tylko opowiadał o poezjowaniu, ale odczytał też 
kilka swoich wierszy.
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przesłania zachęcającego do zastanowienia się nad roz-
maitymi aspektami życia oraz do dyskusji. Jest zapisem 
uczuć, często cierpienia i bólu. są wielokroć przeżycia 
o których nie mówi się wprost, ale można je wyrazić wła-
śnie wierszem. 

W twórczości gościa odnajdziemy wiele wątków tatar-
skich, związanych właśnie ze stepem. Podczas spotkania 
przedstawił kilka wierszy o różnorodnej tematyce oraz 
krótkie formy prozy poetyckiej. Przy okazji odczytano 
wiersze miejscowej licealistki, Joanny raczkowskiej, świad-
czące o jej dużej lirycznej wrażliwości. leonarda szubzda, 
sokólska poetka, autorka kilku już tomików poetyckich, za-

prezentowała swój wiersz pt. „Mizar” wiążący się z tatar-
ską obecnością na Podlasiu. 

Po wierszach i wywołanych nimi uniesieniach był czas 
na małą przerwę, podczas której można było nabyć tomiki 
Musy Czachorowskiego, porozmawiać z twórcą i podsu-
nąć mu książkę po dedykację. Później zaś wystąpił zespół 
„Uzależnieni” z refleksyjną muzyką i poetyckimi tekstami. 
i tak zasłuchała się, zadumała publiczność w sokólskiej „li-
rze” nad wierszami, nad piosenkami, że nawet wychodzić 
się nie chciało... 

zofia Józefów 
Fot. krzysztof Frejus 

Tradycyjnie już tatarsko-muzułmańska społeczność uro-
czyście obchodziła Narodowe Święto 3 Maja, rocznicę kon-
stytucji Majowej uchwalonej w 1791 roku. W Białymstoku, 
jak od lat, delegacje Muzułmańskiej gminy Wyznaniowej 
Mzr oraz związku Tatarów rP uczestniczyły w central-
nych uroczystościach majowego święta, które obyły się 

na rynku kościuszki, przy pomniku 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wzięło 
w nich udział kilkuset mieszkańców sto-
licy Podlasia. Byli przedstawiciele władz 
z prezydentem miasta Tadeuszem Tru-
skolaskim i wojewodą podlaskim Macie-
jem rzywno, kompanie reprezentacyjne 
Wojska Polskiego, Policji i straży gra-
nicznej, kombatanci, harcerze, delegacje 
licznych organizacji społecznych, zawi-
tała też grupa rekonstrukcyjna 10 Pułku 
Ułanów litewskich, dumnie dzierżąca re-
plikę pułkowego sztandaru oraz tatarski 
buńczuk. 

W imieniu białostockiej gminy mu-
zułmańskiej wiązankę przed pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyła 
anna Mucharska, której towarzyszyła 
przewodnicząca MgW Mzr zofia Józe-

fów. kwiaty w imieniu związku Tatarów rzeczypospolitej 
Polskiej złożył dawid Chazbijewicz, wspierany przez preze-
sa rady Centralnej zTrP Jana adamowicza oraz Marię alek-
sandrowicz-Bukin. 

red. „PT”  
Fot. krzysztof Mucharski  

Półwysep krym, jest położony między 44°23’ i 46°21’ sze-
rokości geograficznej północnej i między 32°30’ oraz 36°40’ 
długości geograficznej wschodniej. zajmuje powierzch-
nię 26140 km2, czyli równą połowie terytorium szwajcarii. 
Oblewany przez wody dwóch mórz: Czarnego, azowskie-
go i zatoki siwasz, łączy się z kontynentem europejskim 
siedmiokilometrowym pasem lądu, znanym jako przesmyk 
Perekop (po tatarsku Or kapy). Tworzy zatem pod wzglę-
dem geograficznym i gospodarczym obszar zamknięty, 
pozostający w luźnym związku z kontynentem. sama na-
zwa półwyspu wywodzi się z języka tatarskiego i dosłow-
nie znaczy: twierdza, co dobrze odzwierciedla strategicz-
ne i obronne jego położenie. starożytni grecy zwali krym 

Taurydą i pod taką nazwa funkcjonował w niektórych sy-
tuacjach współcześnie, bowiem używała jej administracja 
cesarskiej rosji.

Przeszłość etniczna krymu i Tatarów krymskich jest bo-
gata i bardzo złożona. W starożytności – według Herodo-
ta – zamieszkiwali Półwysep krymski: Taurowie, kimerowie 
i scytowie. ludy te mieszkały ze sobą, tworząc grupę ludno-
ściową o nazwie Tauro-scytów, w iii w. p.n.e. zajmującą pół-
nocną i środkową część krymu. O Taurach wspomina Homer 
w „Odysei”, nazywając ich lestrygonami. ich osadnictwo 
i kulturę możemy podzielić na trzy epoki: wczesnych Taurów 
– od X do V w. p.n.e., średnich Taurów – od V do iii w. p.n.e. 
i późnych Taurów – od iii do ii w. p.n.e.

Święto 3 maja w biaŁymstoku

W imieniu białostockiej społeczności muzułmańskiej kwiaty przed pomnikiem Marszałka Piłsud-
skiego złożyła delegacja Muzułmańskiej gminy Wyznaniowej Mzr, zofia Józefów i anna Mu-
charska (z wiązanką).

Selim Chazbijewicz

krótka historia krymu
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Następną falę osadniczą stanowili kimmerowie albo ki-
merowie. Według ustaleń badaczy, przeszli oni na półwysep 
z azji, gdzie byli sąsiadami państwa Urartu, zaś nazwę swo-
ją zawdzięczają asyryjczykom, którzy określali ich mianem 
„Himmiri”. O kimmerach wspomina Homer w „Odysei”, jak 
też historyk grecji starożytnej – strabon. Jak wykazują ba-
dania archeologiczne, plemię kimmerów albo kimerów zor-
ganizowało się około drugiego tysiąclecia p.n.e., wychodząc 
z azji Mniejszej, spustoszywszy Jonię i elidę na terytorium 
późniejszej grecji. Następnie kimmerowie w Xii-iX w. p.n.e. 
przeszli rzekę don i północne wybrzeże Morza Czarnego, po 
czym wtargnęli na krym. zasłynęli jako prekursorzy kowal-
stwa i mistrzowie tego rzemiosła. Według legendy, wywo-
dzili się od gomera, syna Jafeta, który był synem Noego. 

W iV w. p.n.e. wybrzeże krymu zostało skolonizowane 
przez greków, którzy przybyli z azji Mniejszej. W pierw-
szym wieku naszej ery greckie miasta-państwa położone na 
krymie musiały podporządkować się zwierzchnictwu impe-
rium rzymskiego. Następcami rzymian byli Bizantyjczycy, 
którzy panowali tutaj do Xi stulecia. Na obszarze wschod-
niego krymu, na Półwyspie kerczeńskim, który geograficz-
nie jest jakby półwyspem na półwyspie, istniało od iV wieku 
p.n.e. aż do iV w. n.e. królestwo Bosforu kimeryjskiego, nie-
zależne państwo z kulturą i językiem greckim. grecy staro-
żytni nazywali Cieśninę kerczeńską, łączącą morza Czarne 
i azowskie – Bosforem kimeryjskim. 

W pierwszym wieku przed naszą erą krym północny 
opanowali irańscy sarmaci. Był to bitny lud, od którego 
w XVii i XViii stuleciu swoje pochodzenie wywodziła pol-
ska szlachta. W iV wieku n.e. osiedlili się na krymie ger-
mańscy Ostrogoci; jeden z odłamów tego ludu przetrwał 
w górzystej części półwyspu aż do XV wieku. Pozostałości 
słownictwa, obyczajów i gockiej etniczności notował m.in. 
w roku 1683 podróżnik niemiecki engelbert kempfer, a tak-
że rosyjski badacz stanisław sestriencewicz-Bohusz w roku 
1806. Ostrogoci utworzyli swoje własne niewielkie pań-
stwa, z których ostatnie, księstwo Teodoro, zostało podbi-
te przez Turków w 1475 roku. z tego powodu Hitler uważał 
krym za terytorium germańskie i planował utworzenie na 
półwyspie gotenlandu, wielkiego germańskiego centrum 
rekreacji. rościł sobie prawo do krymu, podobnie jak stalin 
i obecnie Putin.

W roku 378 n.e. następuje podbój krymu przez tureckich 
Hunów, wspieranych przez alanów. W wiekach V i Vi opano-
wany został przez tureckich awarów i Turków ałtajskich, zaś 
w wiekach Vii–iX należał do państwa Chazarów, po których 
w latach 894–1090 nastąpili tureccy Pieczyngowie. Od wie-
ku Viii n.e. na krym wkraczają Chazarowie, których wpły-
wy sięgają stulecia wcześniej. Było to następne po Hunach 
plemię turkijskie (tureckojęzyczne), zasiedlające półwysep. 
kaganat Chazarski osłabł w wieku iX, ustępując miejsca Pie-
czyngom, kolejnemu turkijskiemu plemieniu. kagan albo 
chan – to tytuł władcy ludów i narodów tureckich. Tytuł cha-
na nosili także tureccy sułtanowie, a nie tylko władcy tatar-
scy. U Turków osmańskich tytuł brzmiał np. sultan Ahmed 
chan, czyli po polsku sułtan ahmed. 

W wieku X i Xi krym dostaje się pod panowanie turecko-
języcznego plemienia kipczaków, znanego w europie pod 
nazwą kumanów. ruscy kronikarze nazywali ich Połowcami. 
kipczacy tworzyli na północnym wybrzeżu Morza Czarnego 
i azowskiego oraz kaspijskiego niestabilne, stepowe organi-
zmy państwowe, prowadząc ze zmiennym szczęściem walki 
z księstwami ruskimi lub też wchodząc z nimi w związki go-
spodarcze, polityczne i matrymonialne.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż wspomniany kaganat 
Chazarski, rozbity ciosami kolejnych fal migracji ludów turkij-
skich, charakteryzował się wysokim stopniem rozwoju kul-
tury materialnej; był też – oprócz starożytnych państw Judy 
i izraela – jedynym organizmem politycznym, gdzie judaizm, 
przeniesiony przez żydowskich misjonarzy, stał się religią 
państwową. za pozostałość Chazarów uważani są karaimi, 
do dziś mieszkający na krymie, a także w Polsce. W roku 965 
ruski kniaź Światosław zdobył i zniszczył dwa największe mia-
sta Chazarów – itil i sarkel. W skład rusi kijowskiej włączył 
też Półwysep Tamański i część kerczeńskiego wraz z grodem 
Tmutarakań nad Cieśniną kerczeńską po stronie azjatyckiej, 
w pobliżu ujścia kubania. księstwo Tmutarakańskie, jako 
część rusi kijowskiej, dotrwało do wieku Xiii. Jego wpływy 
polityczne obejmowały wschodni i południowy krym.

W roku 375 n.e. na półwysep wtargnęli Hunowie, pod-
porządkowując sobie gotów, którzy usunęli się w góry i na 
południe. W roku 464 na krymie pojawili się Madziarzy. 
zajęli terytoria pomiędzy donem i dniestrem, częściowo 
wrócili do azji, wygnali z Półwyspu kerczeńskiego gotów, 
zmusiwszy ich do osiedlenia się na półwyspie Tamań po dru-
giej stronie Cieśniny kerczeńskiej. W roku 679 musieli uznać 
władztwo Chazarów, od których krym otrzymał nazwę Cha-
zarii. Jego część górska, gdzie zamieszkali goci, zwana była 
gocją. W okresie władzy chazarskiej na półwyspie zaczęło 
się rozwijać znaczące osadnictwo żydowskie.

Południowa, górska część krymu, ze względu na istnie-
jące tam jeszcze osadnictwo alanów – ludu pochodzenie 
indoeuropejskiego, zwana była zichiją. 

W okolicy 882 r. Pieczyngowie, zwani też kangły, po-
zbawili Madziarów władzy nad krymem. dawniejsi bada-
cze sądzili, że dwie gałęzie Madziarów i Bułgarów, które 
zdołały się utrzymać po krymskiej stronie Przesmyku Pe-
rekopskiego, to grupa plemienna, występująca w ówcze-
snych latopisach ruskich pod nazwą Berendejów, Czarnych 
Bułgarów albo Czarnych Turków. W rzeczywistości Beren-
deje, odgrywający pewną rolę na północnym wybrzeżu 
Morza Czarnego, nazywani również Czarnymi kłobukami, 
nie mieli żadnych związków ze wspomnianymi Bułgarami 
i Madziarami.

W połowie Xi wieku Pieczyngowie ustępują miejsca ku-
manom, (Turkom) kipczakom lub też Połowcom, którzy pod 
koniec Xi w. pojawili się na historycznej scenie europy połu-
dniowej i odegrali decydującą rolę w dziejach dzisiejszych 
Turków krymskich. Jeden z odłamów kipczaków osiedlił się 
na krymie na stałe i podporządkował sobie zhellenizowane 
wybrzeże, asymilując nieliczne grupy Tauro-scytów, gotów, 
alanów, Chazarów i Pieczyngów. Ta mieszanina narodowo-
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ści w wiekach Xiii i XiV stopiła się z Tatarami (Mongoło-Tur-
kami), którzy właśnie wtargnęli na półwysep.

dla lepszego uzmysłowienia sytuacji etnicznej trzeba zazna-
czyć, iż w tym czasie południowe wybrzeże krymu dalej było 
zasiedlone przez gotów i greków bizantyjskich, którzy uznawali 
zwierzchnictwo Bizancjum, oprócz tego zaś płacili daninę kip-
czakom, pozostając od nich w zależności trybutarnej.

Współczesny sudak, zwany ówcześnie sugdaja lub sołda-
ja, stanowił centrum greckiego osadnictwa na terenie po-
łudniowo-wschodniego wybrzeża. Po zajęciu krymu przez 
Mongołów, południe, tj. księstwo gockie, grecki sudak 
i włoska (genueńska) kaffa – dawniejsza Teodozja, płaciło 
Mongołom trybut, uznając ich zwierzchność, tak jak przed-
tem Chazarom, Madziarom, Pieczyngom i kipczakom.

Wpływy włoskie, zwłaszcza genui i Wenecji, sięgają wieku 
Xi. Już wtedy prowadzono handel z południowym wybrzeżem 
krymskim. Handel rozwijał się zwłaszcza w okresie istnienia 
Cesarstwa Łacińskiego, powstałego w wyniku iV krucjaty 
w konstantynopolu. Po upadku państwa łacińskiego i restau-
racji Cesarstwa Bizantyjskiego, na podstawie umowy w genui 
z 1261 roku z cesarzem Michałem Paleologiem, żeglarze i kup-
cy genueńscy otrzymali swobodę żeglugi po Morzu Czarnym, 
stopniowo monopolizując handel na tym obszarze.

Najstarsze źródła, mówiące o genueńskiej kolonizacji kaf-
fy, pochodzą z 1282 roku. Pod koniec wieku Xiii i w pierwszej 
połowie XiV, wraz z utratą królestwa Jerozolimskiego przez 
europę, wzrosła rola szlaku handlowego do azji poprzez 
północne wybrzeże Morza Czarnego, azowskiego, kaspij-
skiego do azji Środkowej i Chin. krym znalazł się w obrębie 
głównego szlaku handlowego. Wzrosła niepomiernie rola 
krymskich ośrodków handlu – miast południowego wybrze-
ża, gdzie krzyżowały się drogi kupieckie: od egiptu i Persji 
do zachodniej europy, rusi i azji. Na najważniejsze pozycje 
wysunęły się sudak i kaffa. swoje faktorie handlowe posia-
dała też w kaffie i azowie Wenecja.

Potomkowie genueńczyków i wenecjan dotrwali aż do 
wieku XX, asymilując się językowo, zachowując jednakże 
religię katolicką. Podobna sytuacja miała miejsce z grekami 
i Żydami. aby w pełni ukazać całą paletę etnicznych barw 
trzeba dodać, iż w wieku XiV na wschodzie krymu miało 
miejsce osadnictwo Czerkiesów z pobliskiego kaukazu. 
W roku 1333 czerkieski książę Millen zajął kercz, ustanowiw-
szy tam swoją władzę.

Po roku 1783, – tj. po aneksji Chanatu krymskiego przez ro-
sję – na krymie zaczęło powoli narastać osadnictwo rosyjskie, 
ormiańskie, a władze carskie lokalizowały tam także koloni-
stów niemieckich, którzy ulegali stopniowej asymilacji. Obrazu 
dopełniali Niemcy i Polacy oraz rosjanie imigrujący podczas 
XiX stulecia. Tak tworzyła się, mocno wymieszana etnicznie, 
podstawa ludności zamieszkującej krym do roku 1944.

W latach 1223–1238 krym został zdobyty przez Mongołów, 
zaś skutkiem inwazji było m.in. stworzenie podstaw (w wie-
kach Xiii i XiV) do powstania niezależnego Chanatu krym-
skiego, co nastąpiło w roku 1428. do tego czasu stanowił on 
prowincję złotej Ordy. W początkach swojego istnienia, za 
rządów pierwszego władcy Hadżi gireja, Chanat krymski był 
lennem polskiego króla kazimierza Jagiellończyka, który po-
mógł Hadżi girejowi w uzyskaniu władzy. W latach 1475–1774 
podporządkowany został imperium Osmańskiego, natomiast 
faktyczne istnienie Chanatu zakończyło się w roku 1783. 

Okres panowania rosyjskiego to systematyczne rusyfiko-
wanie półwyspu i usuwanie śladów kultury tatarskiej. Trzeba 
jednak pamiętać, że Tatarzy krymscy zdołali na przełomie XiX 
i XX wieku zorganizować silny ruch odrodzenia narodowego, 

który był w stanie w roku 1917 wywalczyć niepodległość pań-
stwa krymskiego. W latach 1917-1920 sporą stosunkowo rolę 
odegrali w polityce krymskiej polscy Tatarzy, stanowiąc ów-
cześnie najlepiej wykształconą i najbardziej zeuropeizowaną 
grupę mieszkańców krymu. znaleźli się na półwyspie na sku-
tek ewakuacji ludności, jaką zarządziły władze rosyjskie dla 
ludności ziem byłego Wielkiego księstwa litewskiego w roku 
1915, w efekcie niemieckiej ofensywy.

W roku 1918 polski Tatar, generał Maciej sulkiewicz po-
wołał od czerwca do października rząd republiki krymskiej 
i zdołał zorganizować początki państwowości. W roku 1920 
Tatarzy zgłosili na forum ligi Narodów propozycję polskie-
go mandatu nad krymem. Nie doszło jednakże do tego na 
skutek zajęcia półwyspu przez bolszewików. W roku 1942 
krym został opanowany przez Niemców, zaś w roku 1944, 
od 18 maja do końca czerwca, był dokładnie „czyszczony 
etnicznie” przez oddziały NkWd, dowodzone przez gene-
rała iwana sierowa, późniejszego oprawcę Polski. Wywózce 
na syberię, do kazachstanu i Uzbekistanu podlegli Tatarzy 
krymscy oraz inne rdzenne grupy etniczne. 

krymscy Tatarzy prowadzili walkę polityczną o powrót do 
ojczyzny od czasów śmierci stalina i odwilży politycznej w 1956 
roku. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku 
połączyli swoje siły z ówczesną sowiecką polityczną opozycją, 
skupioną wokół prof. andrieja sacharowa po helsińskiej konfe-
rencji bezpieczeństwa i współpracy w europie w 1975 roku. Po-
wstała wtedy opozycja oficjalnie monitorowała przestrzeganie 
praw człowieka w związku sowieckim. Tatarzy konsekwentnie 
wybrali drogę walki cywilnej, stosując metody obywatelskie-
go nieposłuszeństwa, czyli demonstracji, pikiet, plakatowania, 
odmowy wykonania nakazów administracyjnych. swoje dzia-
łania ściśle koordynowali z poczynaniami grupy sacharowa. 
Od końca lat osiemdziesiątych XX wieku rozpoczął się proces 
powrotu Tatarów na krym. Obfitował on w nieustanne konflik-
ty zarówno z lokalnymi władzami, jak i miejscową ludnością 
rosyjską osiadłą na półwyspie po roku 1944 i 1945. Jednym 
z elementów walki cywilnej o możliwość powrotu był samoza-
chwat, czyli „dzikie budownictwo” bez pozwolenia administra-
cyjnego, którego lokalne władze nie chciały wydawać. 

W okresie pieriestrojki sytuacja krymskich Tatarów za-
częła się poprawiać. W ostatnim roku swego istnienia wła-
dze sowieckie wyraziły zgodę na powrót ludności tatarskiej 
na krym oraz rekompensatę za okres zesłania i wysiedlenia. 
Ten kierunek kontynuowały władze republiki Ukraińskiej, 
pozwalając Tatarom na rozwój osadnictwa i tworzenie lokal-
nych struktur samorządowych, włączając w to szkolnictwo, 
struktury religijne, organizacje samopomocowe. Od drugiej 
połowy lat osiemdziesiątych ruchem repatriacyjnym kiero-
wała i koordynowała go Organizacja krymskotatarskiego 
ruchu Narodowego, na czele której stał Mustafa dżemilew, 
tatarski lider narodowy, więzień sowieckich obozów pracy 
przymusowej. Po roku 1991 organizacja przekształciła się 
w Medżlis Narodu krymskotatarskiego, wyłaniany przez 
ogólnotatarski kongres Narodowy. 

Medżlis ma charakter konstytuanty, jest jednocześnie cia-
łem ustawodawczym i wykonawczym. Na jego czele stoi pre-
zydium z przewodniczącym, którym od roku 1991 do 2013 był 
Mustafa dżemilew. Obecnie jest nim refat Czubarow. Medżlis 
to ciało narodowego samorządu, którego decyzje nie mają 
charakteru państwowo-prawnego. liczy 33 członków. rów-
nież nieokreślony pozostaje jego status polityczny w ramach 
Ukrainy. Formalnie nie jest uznawany przez władze Ukrainy, 
jako organ władzy samorządu narodu tatarskiego z cechami 
władczymi państwa, scedowanymi przez władze republiki. 
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z drugiej strony funkcjonował jako struktura w ramach kan-
celarii prezydenta Ukrainy w okresie kadencji prezydenta 
Juszczenki. Janukowycz zmienił tę decyzję. Medżlis w okresie 
jego rządów przestał decydować o obsadzaniu urzędniczych 
stanowisk na krymie przez Tatarów. Podyktowane było to 
także tym, że władze ukraińskie nie mogły się zdecydować co 
do ostatecznego statusu Półwyspu krymskiego. 

autonomia krymu datuje się od okresu międzywojennego, 
kiedy to 18 października 1921 decyzją Wszechrosyjskiego Cen-
tralnego Wykonawczego komitetu partii bolszewickiej i rady 
komisarzy ludowych rosji Czerwonej utworzono autono-
miczną krymską sowiecką republikę. W latach dwudziestych 
jej aparat partyjny i państwowy w dużej mierze opierał się na 
tatarskich komunistach i lewicowych narodowcach, wspiera-
jących bolszewików. lata trzydzieste, wraz z umocnieniem 
się władzy stalina, przyniosły coraz większe represje, który-
mi objęto również tatarskich 
komunistów oraz działaczy 
partyjnego i państwowego 
aparatu krymu. autonomia 
została zniesiona 30 czerw-
ca 1945 roku, po wysiedleniu 
ludności tatarskiej, oskarżo-
nej o współpracę z Niemcami 
podczas wojny. Utworzono 
wówczas krymską Obłast’ 
(odpowiednik województwa) 
w ramach rosyjskiej Federa-
cyjnej republiki sowieckiej. 

W okresie powojennym, 
na mocy osobistej decyzji 

Nikity Chruszczowa, 19 lutego 1954 roku, krymska Obłast’ 
decyzją rady Najwyższej związku sowieckiego została prze-
kazana Ukraińskiej republice sowieckiej. 12 lutego 1991 roku 
dekretem prezydium rady Najwyższej związku sowieckiego 
ponownie utworzono krymską autonomiczną republiką so-
wiecką, przemianowaną następnie na autonomiczną republi-
kę krym w ramach republiki Ukrainy. Obecnie trwa konflikt 
państwowo-prawny i militarny Ukrainy i rosji o półwysep. 
rosjanie powołują się na nielegalność decyzji Chruszczowa, 
co podkreślane jest przez wszystkie wydawnictwa na temat 
krymu, wydawane przez prorosyjskie lobby. Ukraińcy z kolei 
zaznaczają prawno-państwową kontynuację dawnego zsrs 
przez Federację rosyjską. Uważają także, że decyzja Chrusz-
czowa była legalna z punktu widzenia ówczesnego prawa.

Obecnie rosja zajęła krym. Nie wiadomo, jak dalej po-
toczy się historia tego półwyspu. Niedaleko wspomnianego 

już miasta sudak, na po-
łudniowo-wschodnim wy-
brzeżu krymu, znajduje się 
niewielki kurort – Partenit. 
Obok miasteczka jest głaz 
narzutowy, pod którym – 
według greckiej mitologii 
– znajdowało się wejście do 
Tartaru – piekła. Tamtędy to 
wchodził Orfeusz po swoją 
ukochaną eurydykę. Oby to 
mityczne piekło nie stało się 
losem żywych. 

selim Chazbijewicz 

PoPieramy krymskich tatarów!
U C H W a Ł a

XiX Nadzwyczajnego Wszechpolskiego kongresu  
Muzułmańskiego związku religijnego w rP

My, delegaci XiX Nadzwyczajnego Wszechpolskiego 
kongresu Muzułmańskiego związku religijnego, repre-
zentujący tatarską społeczność od wieków zamieszku-
jącą rzeczpospolitą, wciąż pamiętamy o więzach krwi 
łączących nas z krymskimi braćmi. 

krymscy Tatarzy przez wieki znosili carskie jarz-
mo, a następnie dziesięciolecia bolszewickiego terro-
ru. Jego apogeum nastąpiło 18 maja 1944 roku, gdy 
stalinowscy oprawcy dokonali zbrodniczej deportacji 
narodu tatarskiego, w efekcie której zginęła nieomal 
połowa jego populacji. dopiero po upadku związku 
sowieckiego uzyskali Tatarzy możliwość powrotu na 
rodzinną ziemię, zajętą najczęściej przez rosyjskich 
osadników. Przez te wszystkie lata toczyli obywatel-
skie zmagania o odzyskanie należnych im praw. 

Niestety, rosyjski imperializm ponownie dał znać 
o sobie, gdy skierował swoją agresję przeciwko krymo-
wi, pragnąc wyrwać go ze składu niepodległej Ukrainy. 
Tym samym śmiertelne niebezpieczeństwo powtór-
nie zawisło nad tamtejszymi Tatarami. Pomni okru-
cieństw, które przez stulecia doznawali od rosji, nie 
chcą znowu stać się jej ofiarami. 

W obliczu kolejnego zagrożenia egzystencji Tatarów 
na krymie przesyłamy im nasze gorące poparcie. ser-
cem i duchem jesteśmy z Wami, krymscy Bracia! 

My, polscy Tatarzy, muzułmanie, opowiadamy się 
za niezbywalnym prawem Tatarów krymskich do god-
nego życia na ojczystej ziemi. Wyrażamy zdecydowany 
sprzeciw wobec imperialnych działań rosji, łamiących 
wszelkie prawa ludzkie i międzynarodowe. sprzeciwia-
my się rosyjskiej agresji na wolną i niezawisłą Ukrainę. 

Przyłączamy swój głos sprzeciwu do protestu ludzi, 
organizacji i państw, którym droga jest idea wolności 
oraz pokojowego współistnienia wszystkich narodów. 
liczymy na to, że rząd polski, który po odzyskaniu 
przez rzeczpospolitą niepodległości w roku 1918 wspie-
rał niepodległościowe aspiracje Tatarów krymskich, 
wspomoże ich także i teraz. 

Nie pozwólmy, aby krymscy Tatarzy stali się kolejną 
ofiarą rosyjskiego imperializmu. 

Bracia Tatarzy, jesteśmy z Wami! 
Niech Bóg Wszechmogący da Wam siłę do zwycięstwa! 

Delegaci  
 XIX Nadzwyczajnego Wszechpolskiego Kongresu  

 Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP

Białystok, 15 marca 2014 r.
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Pośród przedsiębiorców prezentujących swoje wyroby na 
ubiegłorocznej wystawie „euro-azja expo 2013” wyróżniał 
się przedstawiciel dońskiej Fabryki Broni. Pamiątkowa 
broń z klingami z naprawdę dobrej stali: szaszki, kindża-
ły, noże – przyciągała uwagę muzułmanów, gości wystawy 
produktów halal. korespondent „islam-today” zadał kilka 
pytań przybyszom z Wołgogradu.

– rosja jest ojczyzną wszystkich mieszkających tam 
ludzi, mówiących różnymi językami i wyznających rozma-
ite religie. Jak widzicie ważność i konieczność pokojowe-
go współistnienia oraz współpracy między muzułmanami 
i prawosławnymi, Tatarami i rosjanami, kozakami?

– Zawsze wychowywano nas w duchu tolerancji religijnej. 
Jeśli nie jesteś ordynarny, nie postępujesz wobec nikogo pod-

le, to masz prawo żyć razem z innymi. Nad Donem mieszkali 
obok siebie ludzie różnych religii i nikt na nikogo się nie krzy-
wił. Jeśli żyjesz jak człowiek, szanujesz prawa innych, to nie 
ma znaczenia jakiego jesteś pochodzenia czy wiary. 

– Opowiedzcie, proszę, o kozakach-muzułmanach.
– Muzułmanie wchodzili w skład formacji kozackich nie 

jako oddziały narodowościowe lub wyznaniowe, ale wojsko-
we, przeznaczone do wykonania określonych zadań. Były 
muzułmańskie jednostki kozackie, oddziały, pułki. Po swo-
jemu składali przysięgę. Mieli własne stopnie wojskowe, od-
znaki honorowe z muzułmańską symboliką.

– Czy prawdą jest, że kozacy rozmawiali w języku przy-
pominającym tatarski?

– Język używany przez Kozaków w rejonie górnego Donu 
zbliżony był do tatarskiego, zaś nad dolnym Donem – do 
tureckiego. 

– Jak układają się stosunki między muzułmanami i chrze-
ścijanami w regionie wołgogradzkim? 

– Jest tam wiele stanic, w których obok siebie żyli i wciąż 
żyją ludzie różnych wyznań. Na przykład, taka osada Dubow-
ka. Są wspólne prawa, które obowiązują wszystkich – zacho-
wuj się z godnością, nie zabijaj, nie kradnij, nie szkodź jeden 
drugiemu, szanuj swoje własne tradycje religijne i święta. 
Jeden idzie do świątyni, aby się modlić do Boga w piątek, 
drugi w sobotę, trzeci w niedzielę. Przyjeżdżając na Kaukaz, 
postępuj zgodnie z lokalnymi zwyczajami i tradycjami. Nikt 
nie zmusza cię do zmiany wiary. Przybywając na rosyjskiej 
prowincji, z szacunkiem traktuj miejscowe obyczaje, możesz 
także spokojnie praktykować swoją religię. Złego wyczują 
wszędzie. Najważniejsze, żeby ludzie byli dobrzy. Przecież nie 
ma złych narodów, są jedynie źli ludzie.

Farid Bamyrszin  
islam-today,  

informacionno-analiticzeskij federalnyj portal  
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski 

Na stosunki między grupami etnicznymi i relacje między-
ludzkie wielki wpływ ma całokształt obiektywnych i su-
biektywnych czynników, takich jak warunki ekonomicz-
nego i społeczno-politycznego położenia w zamieszkiwa-
nym kraju, miejsce zamieszkania, otaczające środowisko, 
indywidualne cechy ludzi, tożsamość narodowa, pragnie-
nie zachowania narodowych tradycji i obyczajów we wza-
jemnych kontaktach itp. Chcę pokazać wpływ czynników 
społeczno-kulturowych i politycznych XX wieku na życie 
i zachowania tatarskiej rodziny w konkretnych warun-

kach jej zamieszkiwania w zachodniej Białorusi. Narody 
zachodnich regionów Białorusi znajdowały się w strefie 
działań wojennych, wielokrotnie były okupowane, nara-
żone na masowe wywózki i migracje do innych państw. 
W takim etnicznym stanie przejściowym znajdowały się 
setki tysięcy ludzi, w tym żyjący z nimi białorusko-polsko-
-litewscy Tatarzy, który wcześniej stracili swój język, nie-
które elementy swojej kultury narodowej i licznymi więza-
mi (rodzinnymi, kulturalnymi, sąsiedzkimi) były połączeni 
z otaczającą ich białoruską i polską ludnością. Przedsta-

Farid Bamyrszin

żeby ludzie byli dobrzy...

kozak-muzułmanin

Chasień Aleksandrowicz

maria aleksandrowicz-zbaraszewska. 
Pomiędzy biaŁoruskoŚcią a PolskoŚcią 
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wicielką takiej społeczności była Maria aleksandrowicz-
-zbaraszewska.

Maria aleksandrowicz urodziła się w roku 1905 we wsi 
Osmołowo, w rejonie nieświeskim obwodu mińskiego, 
w wielodzietnej rodziny Mustafy i zoni aleksandrowiczów. 
Jej ojciec był wówczas imamem tamtejszego meczetu. Uro-
dził się on i wychował w miejscowości Orda, gdzie Maria 
spędziła swoje dziecięce lata. Tatarska społeczność wiosek 
Orda, Osmołowo oraz iwanowo liczyła wówczas ponad 200 
osób. Jeszcze w roku 1876 w pobliżu Osmołowa znajdowały 
się trzy majątki – folwarki z 40, 48 i 70 dziesięcinami zie-
mi każdy, należące do Tatarów szlacheckiego pochodzenia: 
koryckiego, aleksandrowicza i Juszyńskiego. W roku 1885 
na miejscu obecnej wsi istniało Osmołowo rosyjskie i Osmo-
łowo tatarskie. To ostatnie do roku 1939 składało się z 15 
gospodarstw z 92 tatarskimi mieszkańcami oraz meczetu. 
Przed i wojną światową rodzina aleksandrowiczów przenio-
sła się z Osmołowa do Nowogródka, gdzie Mustafa był ima-
mem łowczyckiego meczetu.

i wojna światowa, następująca po niej niemiecka i polska 
okupacja [sic!], a także kryzys ekonomiczny lat 20. spowo-
dowały znaczne przemieszczenia ludności oraz emigrację. 
rodzina aleksandrowiczów znalazła się w kijowie, gdzie 
Maria ukończyła rosyjską szkołę realną. Jej brat skończył 
korpus kadetów i podczas wojny walczył na froncie turec-
kim. ich rodzice z pozostałą rodziną, trójką synów i dwójką 
córek, wraz z wycofującymi się wojskami rosyjskimi wyje-
chali na wschód aż do Ufy w Baszkirii. Powrócili do ojczy-
zny już po zakończeniu wojny i ustanowieniu w rosji władzy 
sowieckiej. Podczas powrotu zmarł ich ojciec, Mustafa. Po-
chowano go w Mińsku, zaś rodzina wróciła do Nowogródka. 
długo nie mogli znaleźć tam pracy; brat Marii, Jan, został 
imamem w Łowczycach, a Maria rozpoczęła pracę jako se-
kretarz sądowy w Nowogródku, by w roku 1939 przenieść 
się do sądu w Baranowiczach.

W tym okresie rodzina zetknęła się z problemem mał-
żeństw mieszanych. Na początku 20. stulecia procesy asy-
milacyjne Tatarów białorusko-polskich miały stosunkowo 
słabe nasilenie. głównym powodem tego był fakt, że Tata-
rzy pomieszkiwali na Białorusi w etnicznych i religijnych en-
klawach oddzielonych od otaczającej je ludności. Jednak wy-
darzenia rewolucyjne w rosji w początkach XX wieku i zmia-
ny socjalno-polityczne we wschodniej europie, szczególnie 
po i wojnie światowej, gruntownie wpłynęły na etniczną 
świadomość Tatarów, co spowodowało znaczące przemiesz-
czenie i urbanizację tatarskiego osadnictwa. doprowadziło 
to do tego, że razem z koncentracją w miastach rozpoczął 
się proces rozproszenia wśród ludności miejskiej, a w efek-
cie doszło do aktywizacji procesów asymilacyjnych oraz, 
w szczególności, do pojawienia się małżeństw mieszanych.

Maria, mająca wówczas około 30 lat, stosunkowo do-
brze wykształcona i wychowana, była nieomal jedyną 
tatarską dziewczyną wśród białoruskich i polskich miesz-
kańców Baranowicz. Całkowicie naturalne, że codzienne, 
stałe kontakty w pracy oraz w poza nią z otaczającymi ją 
ludźmi doprowadziły do małżeństwa z Polakiem, Feliksem 
zbaraszewskim. znając osobiście Marię i Feliksa, chcę za-
znaczyć, że była to wzajemnie kochająca się młoda para 
przepiękna zarówno pod względem fizycznym, jak i ducho-
wym. Feliks, rówieśnik Marii, również pracował w barano-
wickim sądzie. Ukończył polskie gimnazjum, znał świetnie 
kilka języków obcych, był człowiekiem bardzo inteligent-
nym i życzliwym, dobrze wychowanym w polskiej rodzinie 
szlacheckiej. Jego rodzice przyjęli Marię jako upragnione-

go, pełnoprawnego członka rodziny. Było niemożliwe nie 
zakochać się w takim człowieku. Pobrali się we wrześniu 
1941 roku i stali się jednym z pierwszych małżeństw mie-
szanych w zachodniej Białorusi. Matka Marii ciężko prze-
żywała takie małżeństwo córki, ale z czasem oswoiła się 
z tym i przed swoja śmiercią (zmarła w Nowogródku w roku 
1942 i spoczęła na mizarze w Łowczycach) poprosiła, aby 
przekazać Marii o jej przebaczeniu.

Trzeba nadmienić, że w okresie przedwojennym mieszane 
etnicznie małżeństwa istotnie różniły się od tych w później-
szych czasach władzy komunistycznej i ideologii ateistycznej. 
Przed wojną większość ludzi, z reguły, wyznawało tę lub inną 
religię oraz przestrzegało swoje narodowe obrzędy i trady-
cje. Wstępując w mieszany związek małżeński, jedna ze stron 
przyjmowała wiarę drugiej i tym samym wyrzekała się swojej. 
W latach powojennych coraz więcej ludzi było ateistami i nie 
przyznawało się do religii chrześcijańskiej czy muzułmańskiej. 
zawierając małżeństwa mieszane, niczego się nie wyrzekali 
i nie przechodzili na wiarę męża-żony, pozostając obojętnymi 
wobec spraw religijnych i etnicznych.

Pomimo założenia mieszanej rodziny (nie posiadali 
dzieci), świadomość etniczna Marii jako muzułmanki była 
wysoka i pozostała taka przez całe jej późniejsze życie. 
W pewnej mierze przejął ją także i jej mąż, dzięki czemu 
ich stosunek do Tatarów Polski i Białorusi, i do wszystkie-
go, co z nimi się wiązało, przez całe ich życie był bardzo 
dobry, bez mała jednakowo bliski. i tak, w roku 1946 Maria 
pomogła w wyjeździe do Polski swojemu bratankowi z No-
wogródka, stefanowi aleksandrowiczowi, który mieszkał 
u niej na prawach rodzonego syna. Ukończył tam instytut 
Prawniczy i od roku 1962 do czasów obecnych pracuje jako 
prokurator w gdańsku.

Podczas niemiecko-faszystowskiej okupacji Białorusi Ma-
ria z Feliksem mieszkali w Baranowiczach w swoim domku 
nieopodal stacji kolejowej Baranowicze Poleskie. Tatarscy 
młodzieńcy i dziewczęta z klecka, iwanowa i Ordy, mający 
po 16-19 lat, chcąc uniknąć mobilizacji do niemieckiej ar-
mii i wywózki na roboty do Niemiec, podejmowali naukę 
w szkole medycznej lub handlowej, które znajdowały się 
w Baranowiczach. Byli to: lilija, Halcia i giennadij Bajra-
szewscy z Ordy, Tamara kozakiewicz i roman sobolewski 
z iwanowa oraz autor niniejszych wspomnień z klecka. 
W tych ciężkich wojennych warunkach Maria i Feliks chętnie 
przyjęli nas wszystkich do swojego mieszkania, sami ścieśni-
li się i rozmieścili nas, jak to się mówi „w ciasnocie, ale nie 
krzywdząc nikogo”.

Maria roztoczyła nad nami opiekę i stała się matką w peł-
nym znaczeniu tego słowa. Byliśmy na jej całkowitym utrzy-
maniu, przy czym wszyscy czuliśmy się jednakowo równi, 
niezależnie od ilości i czasu dostarczanych nam artykułów 
żywnościowych. Maria i Feliks obdarzali nas stałą uwagą 
i troską, otrzymaliśmy też od nich wiele praktycznych rad 
w tych skomplikowanych życiowych sytuacjach. z charak-
teru byli oni dobrymi, towarzyskimi, życzliwymi i ogromnie 
inteligentnymi ludźmi, co było dla nas bardzo korzystne. lu-
bili ludzi i okazywali im sympatię. W roku 1941 Maria uczest-
niczyła w pochówku czerwonoarmisty, zabitego nieopodal 
ich domu. W roku 1942 Feliks dał cywilne ubranie nieznane-
mu jeńcowi wojennemu, który uciekł z obozu. W roku 1943 
w porę ostrzegł nas, uczniów szkoły handlowej, o przygoto-
wywanej wywózce młodzieży do Niemiec itd. Pomimo cięż-
kich warunków zamieszkania, w ich domu często zostawali 
na nocleg przejeżdżający przez Baranowicze Tatarzy z in-
nych rejonów Białorusi.
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Pozostałą część życia Maria i Feliks spędzili we Wrocła-
wiu, gdzie odwiedziłem ich w roku 1979. W roku 1944 wyje-
chali do Polski i zatrzymali się w pobliżu Warszawy. Jesienią 
tegoż roku Feliks, jako podejrzany o współpracę z armia 
krajową, został aresztowany przez NkWd i wywieziony na 
przymusowe roboty w kopalniach Urala. Po odpracowaniu 
trzech lat, powrócił do Polski, ukończył wyższą szkołę eko-
nomiczną i do końca życia pracował w Narodowym Banku 
Polskim we Wrocławiu. Maria, od roku 1945, przepracowa-
ła ponad trzydzieści lat jako kierowniczka kancelarii wro-
cławskiego sądu. dobrze pamiętała język rosyjski i często 
w rozmowach cytowała fragmenty utworów Puszkina, Nie-
krasowa itp. 

złożone dobre stosunki Feliksa i Marii z nami utrzymały 
się na całe życie. Według słów Feliksa, „uważał Tatarów, za-
mieszkujących wówczas w Baranowiczach, za młodzież war-
tościową i perspektywiczną, i nie pomylił się w tej ocenie. 

Potwierdziło ją ich dalsze życie”. rzeczywiście, roman i Ta-
mara sobolewscy oraz giennadij Bajraszewski dobrze urzą-
dzili się w Polsce, stali się poważanymi i pełnowartościowy-
mi obywatelami. Oni, ich dzieci i rodzice często odwiedzali 
się wzajemnie w Polsce: we Wrocławiu, Poznaniu, Trzciance 
oraz gdańsku. 

Maria i Feliks do ostatnich dni zachowali dobrą pamięć 
o białorusko-polskich Tatarach i latach przeżytych z nimi na 
Białorusi. zmarli w roku 1982, szybko jedno za drugim, i po-
chowani zostali we Wrocławiu.

Niechaj ich imiona i działania pozostaną w pamięci po-
tomków przez długie lata.

Takie to krótkie wspomnienia z życia białorusko-polskich 
Tatarów.

Chasień aleksandrowicz  
Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego: Musa Czachorowski  

Fot. archiwum Józefa Jakubowskiego 

Tatarzy na balu bajramowym w Nowogródku, lata 30. XX w.

Od września 2013 roku na Uniwersytecie w Białymstoku 
realizowany jest projekt badawczy „literatura polsko-
-tatarska po 1918 roku”. Badania naukowe nad literaturą 
współczesną polskich Tatarów jest możliwe dzięki finan-
sowaniu uzyskanemu z Narodowego Centrum Nauki. Pro-
jekt potrwa do końca sierpnia 2016 roku, a jego celem jest 
krytyczna edycja najważniejszych dzieł z okresu dwudzie-

stolecia międzywojennego oraz przygotowanie monografii 
dotyczącej twórczości tatarskiej.

Podmiotem, w którym prowadzone są badania, jest ka-
tedra Badań Filologicznych „Wschód – zachód”, kierowana 
przez prof. zw. dr. hab. Jarosława Ławskiego. Jest to jednost-
ka naukowa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Bia-
łymstoku. kierownikiem projektu a zarazem jego głównym 

Anna Loska

literatura tatarska oczami 
biaŁostockich naukowców
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wykonawcą jest grzegorz Czerwiński, literaturoznawca, dok-
tor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa.

grzegorz Czerwiński, zanim nawiązał współpracę z Uni-
wersytetem w Białymstoku, związany był z Uniwersytetem 
gdańskim, na którym obronił doktorat u profesor Mał-
gorzaty książek-Czermińskiej (dyplom doktorski został 
nostryfikowany na Wolnym Uniwersytecie Brukselskim – 
Université libre de Bruxelles). Następnie pracował jako 
postdoctoral researcher na Uniwersytecie w gandawie 
w Belgii, gdzie badał folklor magiczny słowian wschod-
nich – rosyjskie, białoruskie i ukraińskie zamówienia 
i niekanoniczne modlitwy. Współpracował tam z wybit-
nym rusycystą i folklorystą profesorem aleksejem Judi-
nem, autorem słowników onomastycznych folkloru ro-
syjskiego. Już podczas pobytu w Belgii rozpoczął prace 
przygotowawcze do projektu poświęconego literaturze 
polsko-tatarskiej, publikując kilka artykułów naukowych 
w czasopismach takich jak „slavica Bruxellensia” oraz 
„Uczionyje zapiski Uniwiersitieta w simfieropolie”. Wy-
głosił też referat na konferencji w Białymstoku – wykład 
był poświęcony sprawozdaniom z podróży muftiego Jaku-
ba szynkiewicza.

Pierwszymi większymi pracami o literaturze naszych 
Tatarów były studia: Selim Chazbijewicz jako poeta polsko-
-tatarski oraz „Miejsca–archetypy” poezji polsko-tatarskiej 
(przykład Selima Chazbijewicza i Musy Czachorowskiego). 
Trochę później ukazała się książka Sprawozdania z po-
dróży muftiego Jakuba Szynkiewicza. Źródła. Omówienie. 
Interpretacja (wydana w 2013 roku w Białymstoku przez 
książnicę Podlaską).

W roku 2013 dr Czerwiński otrzymuje dofinansowanie 
Narodowego Centrum Nauki nr deC-2012/07/B/Hs2/00292. 
W materiałach promocyjnych grantu czytamy:

„literatura polsko-tatarska jako odrębne zjawisko 
krystalizuje się w dwudziestoleciu międzywojennym. Na 
przestrzeni wieków Tatarzy europy Środkowo-Wschod-
niej byli związani przede wszystkim z Wielkim księstwem 
litewskim; ponadto cechował ich swoisty patriotyzm lo-
kalny. stąd też nazywani byli Tatarami litewskimi (lub: 
polsko-litewskimi, lub: muzułmanami polsko-litewskimi), 
a ich literatura – piśmiennictwem Tatarów litewskich 
(polsko-litewskich). Ustalenie granicy wschodniej w la-
tach 1921–1922 spowodowało pierwszy rozpad wspólno-
ty tatarskiej i uruchomiło proces identyfikacji ludności 
tatarskiej z nowym państwem, co najsilniej dało się za-
obserwować w Polsce i na litwie, gdzie wytworzyły się 
nowe grupy etniczne – Tatarzy polscy i Tatarzy litewscy. 
skutkiem tych przemian był też rozwój nowych literatur 
tatarskich. (drugi rozpad omawianej wspólnoty nastąpił 
z chwilą zmiany granic rzeczpospolitej po zakończeniu 
drugiej wojny światowej; wyodrębniła się wtedy dodatko-
wo grupa Tatarów białoruskich)”.

W chwili obecnej dr Czerwiński opracowuje twórczość 
tatarską z okresu 1918–1939. rezultaty prac powinniśmy 
poznać jeszcze w tym roku. autor zdradził nam, iż planu-
je wydanie dwóch tomów z edycją tekstów źródłowych. 
Pierwszy będzie zawierał poezję i prozę poetycką, drugi – 
utwory reporterskie. zapytaliśmy badacza, co najbardziej 
interesuje go w piśmiennictwie tatarskim:

„Tatarzy polscy – mówi dr grzegorz Czerwiński – cho-
ciaż wychowani w realiach europejskich, odziedziczyli po 
swoich azjatyckich przodkach wyobraźnię archetypiczną, 
która daje o sobie znać w przekazach artystycznych. ar-
chetypy islamu wchodzą w dziełach twórców tatarskich 
w interakcje z dziedzictwem kultury zachodnioeuropej-
skiej, przy czym i jedna, i druga tradycja w jednakowym 
stopniu decyduje o kształcie wyobraźni artystycznej 
autorów polsko-tatarskich. dlatego też badanie literatu-
ry polsko-tatarskiej wymaga podwójnej optyki: poloni-
stycznej i orientalistycznej, a co za tym idzie głębokie-
go uwrażliwienia na genezę poszczególnych motywów 
czy technik literackich. Ma to szczególne znaczenie dla 
poezji, gdyż podlega ona silnym wpływom archetypów 
islamskich oraz archetypów kręgu kultury Wielkiego ste-
pu, co obserwujemy u wszystkich twórców polsko-tatar-
skich, szczególnie jednak u selima Chazbijewicza i Musy 
Czachorowskiego. z kolei w przypadku reportażu czy też 
eseistyki należy zwrócić uwagę, na ile obraz świata wy-
łaniający się z dzieł twórców polsko-tatarskich jest toż-
samy z obrazem, jaki znamy z utworów pisanych przez 
Polaków. Takie zestawienie ukazuje pewnego rodzaju 
rozbieżność, przede wszystkim w spojrzeniu na kulturę 
muzułmańskiego Wschodu; wszelkie porównania Wscho-
du i zachodu inaczej przeprowadzane są u Polaków (na 
przykład u Ferdynanda goetla, czy też aleksandra Janty-
-Połczyńskiego), a inaczej u polskich Tatarów (najciekaw-
szym przykładem reportażu polsko-tatarskiego są Spra-
wozdania z podróży muftiego Jakuba szynkiewicza oraz 
Pod słońcem Maroka leona kryczyńskiego)”.

Na zakończenie należy pogratulować kierownikowi „ta-
tarskiego” projektu wyróżnienia w konkursie Narodowe-
go Centrum Nauki, a przede wszystkim życzyć dalszych 
owocnych badań naukowych. Osobom zainteresowanym 
tematem polecamy z kolei lekturę prac na temat literatury 
tatarskiej:
•	 Czerwiński g., Sprawozdania z podróży muftiego Jaku-

ba Szynkiewicza. Źródła. Omówienie. Interpretacja, Bia-
łystok 2013.

•	 Czerwiński g., Selim Chazbijewicz jako poeta polsko-ta-
tarski, „Pamiętnik literacki” 2013, № 2.

•	 Czerwiński g., O „sprawozdaniach” Jakuba Szynkiewi-
cza, czyli mufti Drugiej Rzeczypospolitej jako pisarz, 
[w:] Pogranicze, Kresy, Wschód a idee Europy, seria II: 
Wiktor Choriew in memoriam, Białystok 2013.

•	 Czerwiński g., „Miejsca–archetypy” poezji polsko-tatar-
skiej (przykład Selima Chazbijewicza i Musy Czachorow-
skiego), „rocznik komparatystyczny” 2012, № 3.

•	 Czerwiński g., Panorama de la littérature polono-ta-
tare aux XXe et XXIe siècles, „slavica Bruxellensia” 
(Bruxelles) 2011, № 7.

•	 Червинский	Г.,	К	проблеме	современной	польско-та-
тарской	литературы	//	„Ученые	записки	Таврического	
национального	университета	им.	В.	И.	Вернадского.	
Серия:	 Филология.	 Социальные	 коммуникации”.	 –	
Симферополь. – 2010. – том 23. – № 4.

anna loska 
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Nie, nie, to nie obsesja mnie dosięgła, ale tylko troska 
o podawanie faktów z naszych dziejów, prawidłowo, 
bez żadnych zbędnych informacji, które często nie 
mają nic wspólnego z prawdą. W naszej społeczności 
przyjęło się, że ktoś coś usłyszy, o jakimś wydarzeniu 
w historii Tatarów polskich i szybko, bez dokładnego 
sprawdzenia, czy ma to związek z prawdą, owe wy-
darzenie podaje się jako zaistniały fakt. Można wy-
baczyć, jeśli ktoś z historią nie miał nic do czynienia, 
choć ostatnio ukazała się niejedna pozycja książkowa 
o tatarszczyźnie. Oczywiście wśród nich są takie, do 
których ma się zastrzeżenia od samego początku, do 
innych odnosi się pozytywnie, z racji ich zgadzamy 
się z treścią tej czy innej pracy. Podczas studiów hi-
storycznych na Uniwersytecie Poznańskim nauczono 
mnie, że każdy fakt historyczny należy kilkakrotnie 
sprawdzić, a jeżeli jeszcze brakuje pewności, to znów 
od początku należy zbadać go ponownie. Wtenczas 
uniknie się błędnych informacji w artykule lub książce.

Powracam do tej tematyki, którą poruszyłem 
w poprzednim numerze „Przeglądu Tatarskiego”, po-
nieważ od czasu do czasu ktoś mi zwraca uwagę, że 
staram się odbrązawiać fakty z dziejów naszej spo-
łeczności, zamiast je uwiarygadniać. Owszem, jeśli 
jakiś fakt jest oparty o rzetelnie zebrane źródła, to 
oczywiście należy o nim mówić jako o wydarzeniu, 
które faktycznie zaistniało w przeszłości. lecz jeśli 
brak jest zupełnie źródeł, lub nawet przeczą jakie-
muś zdarzeniu, wtedy należy podchodzić do niego 
ostrożnie, a nawet lepiej je zupełnie pominąć.

dlatego jeszcze raz powtarzam, o czym już pisa-
łem, odnośnie naszych dziejów lat międzywojennych 
XX wieku, że komitet Budowy Meczetu w Warszawie 
nie przekazał ani złotówki na Fundusz Obrony Naro-
dowej w roku 1939, gdyż stan jego konta był zerowy. 
Całość zebranych funduszy poszła głównie na propa-
gandę komitetu, na konkurs na projekt meczetu i po-
dróże muftiego, które, też w tym celu, odbył m.in. 
do indii Brytyjskich (głównie chodziło o obszar dzi-
siejszego Pakistanu), gdzie niestety niczego nie zy-
skał. Natomiast Tatarzy polscy nie żałowali złotówek 
na Fundusz Obrony Narodowej, odpowiadając tym 
samym na apel Muftiatu, wzywający ich do zbiórek 
pieniężnych na cele obronne kraju. zebrane kwoty 
wpłacono bezpośrednio na konto FON1. 

Tak samo, co ponownie powtórzę, nigdy nie było 
jednostki wojskowej tatarskiej, która ochraniałaby 
Belweder, kiedy mieszkał tam i urzędował Marszałek 
Józef Piłsudski. Nigdy Tatarzy nie ochraniali Marszał-

1 Ta nieprawdziwa wiadomość znalazła się w książce M. Biszopa pt. Śladami za-
pomnianych bohaterów, w rozdziale „Ostatnia szarża Tatarów”, Poznań 2011, s. 
80-81.

ka, do którego, co prawda, żywili wiele sympatii, ale 
nie pilnowali go w Belwederze. kto wymyślił to kłam-
stwo i po co?2

i jeszcze jedna sprawa. Otóż osoby zajmujące się 
tatarską historią (nie dotyczy to wszystkich badaczy) 
prawie w maniakalny sposób przepisują od siebie, iż 
od roku 1936 przy 13 Pułku Ułanów Wileńskich istniał 
szwadron Tatarski. a żadne szwadrony nie funkcjo-
nowały przy pułkach kawaleryjskich, lecz tworzyły 
te pułki. Mówiąc krótko: pułki kawaleryjskie składały 
się ze szwadronów. Od roku 1936 wszyscy poboro-
wi Tatarzy służyli w i szwadronie 13 Pułku Ułanów 
Wileńskich, który z tej racji oficjalnie nazywany był 
Tatarskim. Jak wiadomo, nigdy Tatarzy nie zdołali 
go w całości wypełnić, gdyż nie było aż tylu pobo-
rowych Tatarów. dopiero od roku 1938 dowodził nim 
rtm. aleksander Jeljaszewicz. Wcześniej dowódcą 
szwadronu był rtm. Michał Bohdanowicz i dowodził 
nim najdłużej, bo do maja 1938 roku. Po nim dowo-
dzili krótko: rtm. Bazyli Marcisz i rtm. Jan Tarnowski. 
a rtm. Jeljaszewicz obowiązki dowódcy pełnił od 25 
X 1938 roku. 

Pułk stacjonował w Nowej Wilejce koło Wilna. 
W latach 1936–1937 przysięgę od ułanów tatarskich 
odbierał imam Muzułmańskiej gminy Wyznaniowej 
w Wilnie, ibrahim smajkiewicz. W roku 1938 kape-
lanem tych ułanów został mianowany imam Miasta 
stołecznego Warszawy, ali ismaił Woronowicz. Pisa-
łem już na ten temat nieraz, ale wciąż zdarzają się 
jakieś nieporozumienia odnośnie i szwadronu Tatar-
skiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Niekiedy myli się 
go z Tatarskim Pułkiem Ułanów im. Mustafy achma-
towicza z wojny z bolszewikami lat 1919–1920.

ktoś z czytelników powie, że znów piszę to samo, 
co wcześniej. zgoda, ale dla przypomnienia, gdyż pa-
mięć wielu osób jest zawodna. i znów będą mówić, 
że ów szwadron istniał przy pułku, że dowodził nim 
tylko rtm. Jeljaszewicz, że komitet Budowy Mecze-
tu w Warszawie, przerwał swą działalność z powodu 
wojny, przeznaczając zebrane kwoty na FON. i jak tu 
walczyć z nieprawdziwymi faktami, których uzbiera-
ło się więcej? ale dość już o tym. Nasuwa się na myśl 
powiedzenie odnośnie powtarzanych kłamstw jako 
prawdziwe: pies szczeka, a karawana jedzie dalej. do-
kąd ona dotrze?

aleksander Miśkiewicz 

2 Tamże.

Aleksander Miśkiewicz 

to, co mnie niePokoi, 
Po raz drugi
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Mimo upływu lat mufti Jakub szynkiewicz (1884–1966) 
wciąż pozostaje osobą, o której tak naprawdę niewiele wia-
domo. Był, żył, działał... Jakim jednak był naprawdę czło-
wiekiem, co miało dla niego znaczenie szczególne, czym się 
kierował, podejmując takie a nie inne decyzje, kogo i dla-
czego cenił, jakim ulegał słabością – wszystko to pozostaje 
nadal tajemnicą, w najlepszym razie zaledwie uszczkniętą 
przez badaczy. Na odkrycie istotnej wielobarwności postaci 
muftiego pozwoli niewątpliwie książka dr. grzegorza Czer-
wińskiego pt. „sprawozdania z podróży muftiego Jakuba 
szynkiewicza. Źródła, omówienie, interpretacja”, wydana  
w 2013 roku przez książnicę Podlaską w Białymstoku.

sprawozdania z zagranicznych podróży, odbytych w la-
tach 1926–1937 między innymi do Turcji, Jugosławii, indii 
oraz syrii, nie są oschłymi służbowymi relacjami, a przybie-
rają wręcz formę reportaży. Tatarski mufti z przedwojennej 
rzeczypospolitej jest zainteresowany właściwie wszyst-
kim: ludźmi, ich zwyczajami, zachowaniami, miejscową 
przyrodą, gospodarką, religią. Opisuje swoje spostrzeże-
nia skrupulatnie, czasem zaskoczony, a nawet zirytowany 
czyjąś niedbałością, brakiem zaangażowania, lenistwem. 
Ciekawe bardzo są np. jego uwagi dotyczące relacji arab-
sko-żydowskich na terenie Palestyny. konfrontuje sytuację 
muzułmanów w krajach, które odwiedza, i zastanawia się 
nad różnicami w ich życiu. 

Mufti szynkiewicz podróżował nie tylko jako najwyższy 
zwierzchnik polskiej społeczności muzułmańskiej, o której 
interesy zabiegał poza granicami, starając się o pozyskanie 
środków finansowych między innymi na budowę meczetu 
w Warszawie. z wyjazdów sporządzał sprawozdania ad-
resowane do Ministerstwa Wyznań religijnych i Oświece-
nia Publicznego oraz Ministerstwa spraw zagranicznych. 
Niewykluczone też, że powyższe urzędy zlecały muftiemu 
określone zadania dyplomatyczne. Wspomniane sprawoz-
dania odkrywają ponadto bardzo ludzkie oblicze Jakuba 
szynkiewicza, czasem samotnego, chorującego, powątpie-
wającego, znużonego. 

dr grzegorz Czerwiński tę interesującą lekturę wzbo-
gacił omówieniem oraz interpretacją. Po wprowadze-
niu mamy zatem rozdział poświęcony sylwetce muftiego  
pt. „Jakub szynkiewicz – działacz religijny, podróżnik, pi-
sarz”, następnie „zasady wydawania pism Jakuba szynkiewi-

cza”, kończy zaś książkę bogata bibliografia i indeks nazwisk. 
Żałować należy jedynie, że z powodu niewielkiego nakładu 
(300 egzemplarzy) nie wszyscy zainteresowani będą mogli 
przeczytać sprawozdania tatarskiego muftiego. 

Musa Czachorowski 

grzegorz Czerwiński, „sprawozdania z podróży muftiego 
Jakuba szynkiewicza. Źródła, omówienia, interpretacje”, 
katedra Badań Filologicznych „Wschód – zachód”, książ-
nica Podlaska im. Łukasza górnickiego, Białystok 2013,  
isBN 978-83-63470-12-8

Jakiś czas temu otrzymałem od znajomego skan dokumen-
tu znalezionego na archiwalnej półce. Oto, okazuje się, 
siedemdziesiąt lat temu, w listopadzie 1941 roku powstał 
w Wielkiej Brytanii komitet Pomocy Muzułmanom Polskim 
Poszkodowanym od Wojny. delegacja brytyjskich muzuł-
manów zwróciła się do rządu Polskiego na Uchodźstwie 
o umożliwienie kontaktu z muftim Jakubem szynkiewi-
czem. zająć się tym miał autor publikowanego poniżej li-

stu, Jan Wszelaki, w latach 1939–1944 zastępca sekretarza 
generalnego rządu w londynie. Czy zainteresowanym uda-
ło się jednak dotrzeć do muftiego szynkiewicza? Czy ich 
szczytne zamiary zaowocowały jakimikolwiek rezultatami? 
Niestety, nie wiadomo. Może pozostał po tym wyłącznie 
ten skromny, ale bardzo ciekawy dokument...

(ski) 

Musa Czachorowski

Podróże muftiego szynkiewicza

zaPomniany ePizod  
z czasów wojny
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listy... Piszemy ich ponoć coraz mniej, a szkoda. z cza-
sem stają się bowiem świadectwem epoki, zapisem ludz-
kich losów, dowodem istnienia w świecie, tak szybko wo-
kół nas przemijającego. Uczmy się więc je cenić. Potrafi 
to niewątpliwie rafał Berger, pedagog, publicysta, pisarz 
i wydawca, miłośnik historii – naczelny imam szyickiego 
stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej. Otóż napotkał 
on na swojej drodze polskiego Tatara, Macieja Musę ko-
nopackiego, dziennikarza, działacza społecznego, muzuł-
manina pełnego wiary otwartej na oścież, przy tym czło-
wieka o niespożytej energii epistolograficznej. Jakoś tak 
niepostrzeżenie stał się rafał Berger zawiadującym jego 
przebogatym archiwum, porządkującym rozmaite, mniej 
lub bardziej ważne dokumenty, w tym setki listów, które 
Maciej Musa z upodobaniem po całym nieomal świecie roz-
syła i otrzymuje.

  JW/... p. Marlewski 

 p. Jankowski.
 p. rusiński (ambasada r.P.). 

W sobotę dnia 22. listopada r.b. przyjąłem przyprowa-
dzoną mi przez p. Bohdanowicza delegację Towarzy-
stwa Muzułman w Wielkiej Brytanji z p. de Yorke na 
czele, wiceprezesem tego towarzystwa (Prezesem jest 
imam meczetu w Woking). Pan de Yorke (który jest ku-
zynem króla egipskiego) poinformował mnie o założe-
niu komitetu Pomocy muzułmanom polskim poszkodo-
wanym od wojny, w szczególności zaś znajdującym się 
w rosji sowieckiej. komitet ten ma zbierać pieniądze 
i posyłać pomoc za pośrednictwem naszych organizacji 
reliefowych. Prócz tego p. de Yorke prosił mnie o od-
szukanie Muftiego szynkiewicza i 3 innych wybitnych 
Tatarów polskich deportowanych do rosji. Ponieważ 
komitet jest dopiero w stadjum przygotowawczym, de 
Yorke prosił mnie o wskazówki co do jego działalności.

W odpowiedzi, po podziękowaniu za dobre chęci 
komitetu i poinformowaniu, że poszukiwania deporto-
wanych już są wdrożone, rozwinąłem przed delegacją 
okropną sytuację ludności cywilnej w rosji i dałem jej 
kilka konkretnych wskazówek. Powiedziałem mianowi-
cie, że najistotniejszym byłoby wysyłanie pomocy w na-
turze, tzn. ubrań, lekarstw i skondensowanego jedzenia 
i to o ile można albo z egiptu lub też z indji z uwagi na 
trudności transportowe z londynu, a nawet w niektó-
rych wypadkach, trudności transferowe. zawiadomiłem 
tych panów o ekspedycji z Bombaju, która w moim prze-

konaniu łączy się z przychylnem nastawieniem społe-
czeństwa muzułmańskiego w indjach wobec problemu 
pomocy dla deportowanych w rosji. dodałem, że jeżeli 
w przyszłości powstanie możność wywiezienia choć-
by bardzo małej ilości osób cywilnych deportowanych, 
a zwłaszcza dzieci do indji, to należałoby zgóry zapew-
nić sobie przychylny stosunek komitetu do tego zada-
nia.

Odniosłem wrażenie, że słowa moje były dobrze 
przyjęte. Pan de Yorke zawiadomił mnie, że na posie-
dzeniu komitetu, które miało się odbyć w tych dniach, 
postawi wniosek o rozszerzenie działalności tegoż ko-
mitetu na egipt i indje. Bohdanowicz dodał zkolei, że 
robi starania o spowodowanie znacznej i zamożnej jego 
zdaniem grupy Tatarów polskich w stanach zjedno-
czonych, a zwłaszcza w New Yorku, o skoordynowanie 
ich projektowanej działalności z programem komitetu 
brytyjskiego. sądzę, że wartoby być z nim w kontakcie 
(telefon nasłuchu Ministerstwa informacji), gdyż jest 
on sekretarzem komitetu i jego dobre chęci mogą być 
tembardziej wyzyskane, że jego pozycja osobista i sto-
sunki w anglji będą rosły w miarę rozwijania działalno-
ści komitetu.

razem wziąwszy jestem zdania, że powstaje dosyć 
interesujący odcinek pracy, który może dać praktyczne 
rezultaty w zakresie pomocy. sugerowałbym zetknięcie 
p. de Yorke z p. koziełł Poklewskim.

londyn, dnia 24 listopada 1941 r.          
                                                                   Jan Wszelaki 

Musa Czachorowski

historia 
w listach 
zamknięta...
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archiwistyczne działania rafała Bergera zaowocowały 
kilkoma książkami składającymi się na swoistą sagę kono-
packą: „Hassan konopacki – Tatar, muzułmanin, bygosz-
czanin” (2011), „dżennet do Macieja” (2012, współredakcja 
z Michaliną Berger), „Maciej (Musa) konopacki. Udręczenie 
tatarskością” (2013). Pod koniec roku 2103 ukazała się ko-
lejna pozycja, „Ułani do Macieja”, prezentująca listy pisane 
do Macieja Musy konopackiego przez mjr. aleksandra Jel-
jaszewicza oraz por. Wieńczysława Barsegowa-Pławińskie-
go. Major, dobrze znany nie tylko tatarskiej społeczności, 
w stopniu rotmistrza był w roku 1939 ostatnim dowódcą  
1 szwadronu Tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich.  
Po ii wojnie światowej zamieszkał z rodziną w gdańsku, cały 
czas żywo angażując się w działalność kombatancką i spo-
łeczną. aktywnie uczestniczył w życiu Muzułmańskiego 
związku religijnego i gdańskiej gminy wyznaniowej. 

Por. Wieńczysław Barsegow-Pławiński był dowódcą  
1 plutonu w 1 szwadronie Tatarskim 13 Pułku Ułanów Wileń-

skich. Uczestniczył w kampanii Wrześniowej, walczył w par-
tyzantce. Wyrokiem sowieckiego sądu skazany na 25 lat ze-
słania. do Polski powrócił w drugiej połowie lat 50. Był m.in. 
instruktorem jeździectwa, kaskaderem, aktorem. zajmował 
się także rekonstrukcjami antropologicznymi. Postać nie-
wątpliwie ciekawa, wciąż czekająca na szersze jej odkrycie.

rafał Berger zebrał listy obu ułanów do Macieja Musy 
konopackiego, wzbogacił książkę m.in. o informacje bio-
graficzne, rysunki oraz zdjęcia – i otrzymaliśmy niezwykle 
interesujący przyczynek do historii polskiej społeczności 
tatarsko-muzułmańskiej, a także do dziejów polsko-tatar-
skiej wojskowości. Ocalona została od zapomnienia za-
warta w listach cząstka ludzkich losów. Warto się z nią 
zapoznać.

Musa Czachorowski 

„Ułani do Macieja”, redakcja rafał Berger, stowarzyszenie Jed-
ności Muzułmańskiej, Warszawa 2013, isBN 978-83-935547-2-0

i chodzi tutaj o jego dialekt centralny, czyli tatarski kazań-
ski. do roku 1927 zapisywany był za pomocą alfabetu arab-
skiego, od 1927 do 1939 alfabetem łacińskim, następnie 
cyrylicą. Po rozpadzie związku sowieckiego powrócono 
w Tatarstanie na krótko do alfabetu łacińskiego, by jednak 
pod wpływem Federacji rosyjskiej powrócić do cyrylicy. 
24 grudnia 2012 roku ukazała się Ustawa republiki Tatar-
stan o korzystaniu z języka tatarskiego jako państwowego 
języka republiki Tatarstan. załącznikiem do niej jest tabe-
la przedstawiająca alfabet tatarski na podstawie cyrylicy 
oraz jego łaciński i arabski odpowiednik. zamieszczamy 
go poniżej (bez liter arabskich): cyrylica jest w kolorze 
czerwonym, łacinka – zielonym, zaś polskie odpowiedni-
ki kilku liter – niebieskie w nawiasach. Barwniej i bardziej 
obrazowo zaprezentowaliśmy tatarski alfabet na 3 stronie 
okładki „PT”.

 W obecnym tatarskim piśmiennictwie użytkowane są 
wszystkie litery alfabetu rosyjskiego z dodatkiem osobnych 
liter dla specyficznych fonemów tatarskich: ә, ө, ү, җ, ң, һ. 
spróbujmy nauczyć się ich przybliżonej wymowy za pomocą 
poniższych wskazówek.

[ә] = [æ]: bardzo miękkie [a]. Przy wymawianiu należy 
opuścić koniuszek języka w stronę dolnych zębów. zbliżony 
jest do wymowy [a] w angielskich wyrazach black, hat.

[ү] = [ü]: miękkie, mocno wargowe [’u]. Podobne znajdu-
je się w rosyjskich słowach „тюк”, „кювет”, „лютня”. Przy 
wymowie należy złożyć wargi w trąbkę, aby uzyskać jeszcze 
bardziej wargowe brzmienie.

[ө] = [ә:°]: pewna bliskość jest w rosyjskich słowach 
„клён”, „мёд”, „Пётр”. Trzeba wymawiać możliwie krótko 
i jak najbardziej wargowo. 

[җ]: wymawiamy podobnie jak w polskich słowach 
„dżem”, „dżungla”, „dżokej”. 

[ң]: dźwięk nosowy, do którego najbardziej zbliżona jest 
nosowa wymowa [ng] w słowach „gong”, „song”. Podobny 
dźwięk występuje w języku francuskim: jardin, bien, chien. 

[һ] = [һ]: dźwięk pochodzenia tylnogardłowego. zbliżo-
ny występuje w angielskich wyrazach: hat, hand, hare. 

Cdn.

Tłumaczenie z jęz. rosyjskiego i opracowanie  
na podstawie m.in. „Tugan Tel”: Musa Czachorowski 

uczymy się języka tatarskiego
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1. historia

Ebru (starsza wersja zapisu: ebrû) to niezwykła sztuka ma-
lowania, do dziś popularna w Turcji. Na powierzchni wody 
zmieszanej z lepkim roztworem powstają utworzone przy 
pomocy specjalnych farb wzory przypominające faktu-
rę marmuru1, często wzbogacone o dodatkowe elementy 
dekoracyjne. Powstałe obrazy przenosi się następnie na 
papier. Charakterystyczną cechą tego malarstwa jest to, 
że każda odbitka jest jedyna w swoim rodzaju – z wzoru 
stworzonego na wodzie i przygotowanego do odbicia na 
papierze można skorzystać tylko raz.

sztuka malowania na wodzie ma długą historię. Nie ma 
na to ostatecznych dowodów, ale zapewne jej początków 
należy szukać na dalekim Wschodzie. Wiadomo, że Japoń-
czycy podobną technikę stosowali w Xii w., a możliwe, że 
nawet wcześniej, w iX w. (znana ona jest tam nadal pod na-
zwą suminagashi ‘pływający atrament’). Uważa się, że do 
Japonii dotarła za pośrednictwem kultury chińskiej. Choć 
nie zachował się tam żaden egzemplarz, który by to po-
świadczał, wspomina się o tej technice w jednym z doku-
mentów pochodzących z czasów dynastii T’ang (Vii–X w.). 
Natomiast wiadomo na pewno, że sztuka ta zyskała wielką 
popularność w azji Środkowej. W świecie muzułmańskim 
dobrze znana była od XV w. w Heracie (dzisiejszy afgani-
stan), w samarkandzie i Bucharze (dzisiejszy Uzbekistan) 
oraz w indiach. Nie wiadomo, czy to wtedy, czy jeszcze 
wcześniej zachwycili się nią przebywający w azji Środko-
wej Turcy. Pewne jest natomiast, że w anatolii byli już mi-
strzami tej sztuki, a ona sama dzięki nim doskonaliła się 
i jest żywa do dziś. Podczas gdy w azji Środkowej zainte-
resowanie nią spadło, Turcja stała się głównym ośrodkiem 
jej rozwoju – tu nie tylko przetrwała, ale wciąż zyskuje na 
popularności. Jeśli znana jest dziś w świecie jako sztuka 
właściwa kulturze tureckiej to także dlatego, że została 
odkryta przez europejczyków właśnie w imperium osmań-
skim. za ich sprawą w XVii w. dotarła do europy, gdzie za-
chwycono się nią i zaczęto poznawać jej tajniki. Obecnie 
istnieje tu wiele stowarzyszeń skupiających artystów i en-
tuzjastów, którzy organizują wystawy i sympozja naukowe 
na temat „paper marbling”. 

Ustalenie źródła nazwy ebru należy wciąż do kwestii 
spornych. Najbardziej chyba rozpowszechniony jest pogląd, 
że ma ona swoje źródło w języku perskim, podaje się tu kil-
ka możliwych podstaw (np. ebrî ‘podobny chmurze’, âb-rû 
‘powierzchnia wody’). Wyprowadzić znaczenie tego słowa 
ze swojego języka próbują również Hindusi. Ponadto niektó-
rzy uczeni są zdania, iż nazwa ta wywodzi się z dawnego 
języka czagatajskiego lub innego turkijskiego, gdzie miała 
znaczyć ‘pstry’, ‘kolorowy’. Możliwa i całkiem dobrze uza-
sadniona jest również opinia, że powstała ona jako zlepek 
nazwy perskiej i tureckiej. Jest to bardzo prawdopodobne 
– sztuka znakomicie rozwijała się w środowiskach irańskim 
i tureckim, a artyści ją uprawiający mówili zazwyczaj w obu 
językach. W samej Turcji termin ebru zaczął być masowo 
używany pod koniec dziewiętnastego wieku.

1 stąd polskie określenie ‚sztuka marmurkowania’.

W ciągu prawie pięciuset lat swej historii na terenie Turcji 
sztuka ta przeżywała okresy świetności, jak i zastoju, nigdy 
jednak nie zanikła. Uważa się, że kiedy stopniowo zaczęła 
tracić swoją pozycję, „przy życiu” podtrzymało ją zaintere-
sowanie artystów związanych z nurtem mistycznym w isla-
mie (sufizmem). 

Początkowo ebru traktowane było głównie jako sztuka 
zdobnicza, uzupełniająca wytwory piśmiennictwa. Wzorzy-
sty papier wykorzystywano jako podkład do paneli kaligra-
ficznych, zdobiono nim miniatury, karty i okładki książek. 
dopiero z czasem wytwory te przestano postrzegać jako 
jedynie użytkowe i zaczęto je tworzyć bez założenia ich kon-
kretnego zastosowania. 

Najstarszy udokumentowany zabytek ebru w Turcji po-
chodzi z połowy XVi w. i znajduje się w pałacu Topkapı 
w stambule. Historia imperium osmańskiego potwierdza 
obecność tej sztuki w życiu Turków w wiekach XVi–XViii, 
nazwiska ówczesnych artystów są jednak na ogół nieznane, 
ponieważ nie było zwyczaju sygnowania autorstwa dzieł 
sztuki. Jednym z wyjątków jest tworzący w XViii w. Hatip 
Mehmet efendi (Hatip to przydomek ‘mówca’), który roz-
winął wczesne motywy roślinne. Powstały wówczas wzór 
hatip upamiętnia autora swą nazwą. 

Początki rozwoju współczesnej odmiany malarstwa 
na wodzie przypadają na koniec XiX w., kiedy to tworzyli 
tacy mistrzowie jak Şeyh sadık efendi, czy edhem effendi. 
Przydomek nadany temu ostatniemu – Hezarfen ‘mistrz 
wszech nauk’ – potwierdza przekazy świadczące, że byli 
oni nie tylko znakomitymi artystami, ale także erudytami 
i nauczycielami. W XX w. kontynuatorem tej tradycji i bar-
dzo ciekawą postacią był Necmettin Okyay (1883–1976). 
Wspaniały dwudziestowieczny artysta, który znacząco 
rozwinął zwłaszcza motywy kwiatowe ebru, był także 
jednym z ostatnich wybitnych łuczników Turcji (nazwisko 
Okyay, które sobie wybrał, znaczy ‘strzała-łuk’), a uczył 
nie tylko ebru (m.in. w akademii sztuk Pięknych w stam-
bule), ale i kultywowanej przez niego z pasją sztuki kali-
grafii oraz... uprawy róż, których był wielkim admiratorem 
i znawcą. 

Barbara Podolak

ebru – obrazy malowane na wodzie

ebru jako tło tekstu.
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Od czasów Necmettina Okyay’a rozwój ebru przyspie-
szył. Jego uczniowie przekazywali tajniki tej sztuki swoim 
następcom, zaczęły powstawać szkoły i stowarzyszenia sku-
piające artystów. Najsławniejszym uczniem Okyay’a był Mu-
stafa düzgünman (1920–1990), nauczyciel wielu współcze-
snych „ebruistów” w Turcji. Jest uważany za najwybitniej-
szego artystę ebru, wykazującego się przy tym najwyższej 
klasy techniką. düzgünman usystematyzował tradycyjny ze-
spół wzorów i dodał do niego wzór stokrotki, którą malował 
zawsze tak, jak jego nauczyciel.

społeczność artystów ebru była zazwyczaj dość herme-
tyczna. Panowała w niej określona hierarchia, istniał bardzo 
wyraźny podział na mistrzów i uczniów. W początkowej fa-
zie nauki uczniowie musieli nieustannie przyglądać się me-
todom, które ich mistrz uważał za słuszne i ślepo je naślado-
wać. dopiero kiedy zyskiwali spore doświadczenie i pewien 
stopień „mechaniczności” bądź też „automatyczności”, mo-
gli zacząć podążać własną drogą.

2. jak Powstaje ebru

Bazą dla obrazu na wodzie jest niecka, czyli rodzaj ry-
nienki czy też korytka, do którego nalewa się wody i w któ-
rym wykonuje się całą procedurę. Tradycyjnie wykorzysty-
wano do tego wydrążone niecki drewniane (według przeka-
zów – najczęściej z sosny), obecnie używa się płaskich form 
z galwanizowanego żelaza lub stali. rynienka taka ma za-
zwyczaj wymiary 35 x 50 cm i wysokość kilku centymetrów. 
Papier nakładany na nią po ukończeniu obrazu jest do niej 
rozmiarami dostosowany. 

Woda wypełniająca formę musi być czysta, niechlorowa-
na i nieozonowana. Powinna mieć także neutralne pH. za-
leca się wręcz, aby była destylowana, a przynajmniej mine-
ralna, ponieważ ma to wpływ na jakość obrazu i zapewnia 
uzyskanie najlepszego efektu.

Materiały zagęszczające wodę są niezbędne do tego, 
aby barwniki unosiły się na jej powierzchni i nie mieszały 
się z nią, a po przeniesieniu na papier idealnie do niego 
przylegały. W tym celu używa się zazwyczaj tradycyjnego 
zagęstnika, czyli tragakanty (gumy tragankowej; tur. ki-
tre). Jest to lepka wydzielina rośliny traganek gumodajny2. 
substancja ta ma dużą zdolność pęcznienia. rozpuszcza 
się ją w wodzie dla stworzenia lepkiego, galaretowatego 
roztworu. inne tradycyjne zagęstniki (np. nasiona lnu i pi-
gwy, korzeń orchidei) są już dziś rzadko spotykane z uwagi 
na swoją cenę lub mniejszą dostępność. Obok tragakanty, 
obecnie używa się także nieznanego dawniej zamiennika, 
czyli karagenu (pozyskiwany jest z występującego w Oce-
anie atlantyckim krasnorostu o nazwie chrząstnica kędzie-
rzawa). 

W tradycyjnej sztuce ebru używa się wyłącznie farb 
opartych na naturalnych pigmentach nieorganicznych lub 
organicznych (te ostatnie pozyskiwane są z roślin). kolo-
ry tych farb nie zanikają, nawet po wielu latach zachwy-
cają nasyceniem. Podstawowe to: biały, czarny, czerwony, 
granatowy, niebieski, żółty, brązowy oraz ochra. artyści, 
dla których ważna jest autentyczność i tradycja, nadal 
używają tylko farb naturalnych, pozostali natomiast ko-
rzystają z syntetycznych. zarówno jedne, jak i drugie są 
nierozpuszczalne w wodzie i w surowej postaci występują 
jako sproszkowane pigmenty. zanim się ich użyje, należy 
je odpowiednio rozdrobnić. do ugniatania i roztarcia pig-

2 Występuje m.in. w azji zachodniej; rodzaj Astragalus.

mentów służy przede wszystkim deste-seng, czyli przypo-
minający stempel przyrząd wykonany z marmuru lub szkła. 
Przydatne są także wykonane z tych samych materiałów 
małe tłuczki i moździerze. 

Niezwykle ważnym składnikiem farb jest żółć wołowa 
(rzadziej owcza lub z turbota). Nadając barwnikom odpo-
wiednią gęstość i przyczepność, żółć zapobiega niepożą-
danemu łączeniu się ich na powierzchni wody, pomaga im 
unosić się na tym kleistym roztworze i rozprzestrzeniać się 
zgodnie z zamiarem malarza. Ważna jest jej ilość w barw-
niku – w zależności od wzoru, jaki pragnie się stworzyć, 
dodaje się jej do kolejno używanych farb w większej lub 
mniejszej ilości. dzięki jej dodatkowi możliwe jest wykona-
nie charakterystycznych dla ebru wielowarstwowych i bar-
dzo precyzyjnych wzorów. 

O tym, jak farby zachowają się podczas pracy decyduje 
nie tylko ich skład i precyzja przygotowania, ale też tempe-
ratura otoczenia i wilgotność powietrza. W zależności od 
doświadczenia artysty i czynników atmosferycznych przy-
gotowanie farb może zająć od godziny do wielu godzin. 
Następnie farby muszą „odpocząć”, podobnie jak i wymie-
szana z zagęstnikiem woda. Od rozpoczęcia przygotowań 
na ogół mija więc kilkanaście godzin, zanim artysta może 
zabrać się do malowania.

Pierwszym przyrządem, niezbędnym do powstania 
wzoru, jest pędzel. Nie służy on do malowania, tylko do 
naniesienia farby – spryskuje się nim powierzchnię wody. 
artyści wierni tradycji nadal samodzielnie wykonują to na-
rzędzie, przywiązując pęk włosia końskiego do łodygi dzi-
kiej róży. Nie używa się do tego kleju, ponieważ mógłby on 
wejść w reakcję z farbami i zepsuć efekt. końcówka pędzla 
musi mieć specjalny kształt – wówczas, gdy zanurza się ją 
w pojemniku z farbą, włosie nieco się zwija, a to umożliwia 
odpowiednie rozpryskanie farby po powierzchni wody. kil-
kakrotne powtórzenie tego procesu z użyciem wybranych 
kolorów skutkuje powstaniem podstawowego wzoru ebru, 
czyli battal. 

do tworzenia kolejnych wzorów i detali przeznaczone są 
grzebienie oraz pojedyncze igły („szpikulce”). Tradycyjne 
grzebienie wykonywane są ręcznie, z kawałka drewna oraz 
drutów. ich rozmiary są dostosowane do rozmiaru niecki, 
a różnią się głównie gęstością zębów. grzebieni używa się 
dla uzyskania regularnych, pofalowanych wzorów, podob-
nych do wstęg lub liści kwiatów. ich zastosowanie najbar-
dziej widoczne jest we wzorach taraklı.

Pojedyncze igły wykonane są z nierdzewnych materia-
łów i osadzone w trzonku. służą do punktowego nakłada-
nia kolejnych warstw (kleksów) farb oraz do kształtowania 
detali, czyli nadawania plamom żądanych kształtów. Mają 

Tulipany.
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zróżnicowaną grubość, dobiera się je w zależności od tego 
jak bardzo szczegółowy ma być wzór. 

Po skończeniu obrazu artysta kładzie na powierzchni 
wody arkusz papieru. robi to powoli, ale zdecydowanie, 
jednym ruchem – niepotrzebne drgnięcie lub wtłoczenie 
pod spód pęcherzyków powietrza zniweczyłoby całą pra-
cę. Następnie brzegi papieru dociska do wody lekko, ale 
dokładnie. Tak samo starannie i delikatnie „gładzi” cały 
grzbiet arkusza. gdy jest już pewien, że wszystko odbiło 
się na papierze, unosi jego brzeg i usuwa z rynienki, prze-
ciągając go powoli przez jej gładki brzeg. W ten sposób 
ściąga nadmiar wody z powierzchni, nie poruszając przy 
tym zbytnio pozostałej wody w rynience. dopiero po ścią-
gnięciu arkusza można ocenić, czy malowidło odbiło się na 
nim poprawnie. Mokry obraz suszy się w pozycji poziomej, 
w przewiewnych, płaskich i otwartych szufladach, umiesz-
czanych na specjalnych stelażach. 

Papier, na który przenosi się gotowy wzór, musi być wy-
trzymały, ponieważ przekładane na niego obrazy składają 
się nieraz z grubych warstw farb. Obecnie rynek oferuje 
całą gamę specjalnego papieru o dobrej jakości i odpo-
wiedniej gramaturze.

3. wzory ebru 

Mimo że ebru w swej istocie daje możliwość stworzenia 
nieskończonej ilości wzorów, niektóre z nich były przez ar-
tystów szczególnie lubiane i to właśnie one były przez wieki 
twórczo rozwijane. z czasem na ich podstawie wykształciły 
się najbardziej popularne, żywe do dziś wzory i style. Wśród 
nich są te najstarsze, bez których ebru obejść się nie może, 
oraz młodsze, głównie kwiatowe. Oto przegląd podstawo-
wych. 

Battal3 To wzór najstarszy, od zawsze używany do ozda-
biania kaligrafii oraz okładek książek. Powstaje w wyniku 
kilkakrotnego spryskania całej powierzchni wody farbami 
o różnych kolorach. kolejne farby naturalnie rozlewają się 
w większe i mniejsze krople, tworząc fakturę podobną do 
powierzchni marmuru – z nieregularnymi plamami, żyłkami 
i kropkami. O pięknym battal świadczy harmonia kształ-
tów i kolorów. W żadnej sztuce artysta nie osiągnie wyso-
kiego poziomu swych prac bez perfekcyjnego opanowania 
podstaw. Ebru nie jest tu wyjątkiem. Źle wykonany battal 
obnaża brak warsztatu i praktyki, brak wyczucia piękna, 
harmonii i elegancji. Mimo że jego wykonanie nie wydaje 
się skomplikowane, niełatwo uzyskać prawdziwie spektaku-

3 słowo to ma w turecczyźnie kilka znaczeń. Być może najwłaściwszym tu 
byłoby ‘niekształtny’, z uwagi na rodzaj wzoru.

larny efekt. Battal to wzór samodzielny, który z czasem za-
częto urozmaicać, „rozciągając” farby po powierzchni wody 
w różnych kierunkach. W ten sposób powstały gel-git, şal 
czy taraklı. Battal jest także wykorzystywany jako tło dla 
innych wzorów (np. çiçekli).

Zemin (‘grunt, podstawa’) To wzór prostszy od battal, 
wykorzystywany jako tło dla çiçekli lub hatip. aby motywy 
właściwe były na nim dobrze widoczne, ma spokojną, jasną 
tonację. 

Gel-git (‘chodź-idź’) Żeby go uzyskać, należy najpierw 
utworzyć battal. Następnie zanurza się w roztworze czubek 
igły i przez całą długość rynienki wykonuje się nią ruchy 
„tam i z powrotem”, przesuwając ją od jednego do drugiego 
brzegu. igła „rozciąga” wzór, przekształcając go w naprze-
miennie ułożone „choinki”. Pokrywają one rynienkę na całej 
jej długości. 

Şal (‘szal’) Tworzy się go na bazie gel-git. Na całej po-
wierzchni wody wykonuje się igłą swobodne, zamaszyste 
esy-floresy. W efekcie powstaje obraz przypominający krę-
te, fantazyjne linie tworzące „zapętlony” wzór, mniej lub 
bardziej regularny. Czasem wygląda on jak wiele zachodzą-
cych na siebie małych bukiecików kwiatów, a czasem przy-
pomina ślad slalomu. 

Taraklı (‘z grzebieniem’) również powstaje na bazie gel-
-git. zamiast igieł używa się tu grzebienia. zanurzając w wo-
dzie czubki jego zębów, przesuwa się go na ogół prostopa-
dle do kierunku „trasy” wzoru gel-git. „Po drodze” można 
wykonywać nim drobne ruchy lub cofać go co jakiś czas. 
Powstające wzory są bardziej regularne, niż w şal.

Çiçekli (‘z kwiatami’) Jest to styl wykorzystujący wzory 
kwiatowe. Obrazy tworzy się na bazie battal lub zemin, 
używając igieł różnej grubości. Na przygotowany wzór-
-bazę igłą nakłada się kolejne kleksy farb, a następnie 
rozprowadza się (także igłą) powstałe plamy koloru, od-
powiednio je kształtując, aż do uzyskania żądanego kwia-
tu. Najpierw formuje się podstawę, czyli łodygi kwiatów, 
potem ich listki i kielichy. Motywy kwiatowe są na ogół 
dość symetryczne, daleko im do „artystycznego nieładu”. 
Najczęściej wykonywane są tulipany, goździki, róże, hia-
cynty, fiołki, maki i stokrotki. Czasem kwiaty malowane są 
w parach, przede wszystkim wtedy, gdy ebru ma zdobić 
okładkę lub strony książki. Niektóre z kwiatów mają swoją 
symbolikę, większość z nich to stare motywy dekoracyjne 
sztuki tureckiej, zwłaszcza z czasów osmańskich. 

Hatip (‘mówca’, od przydomka osiemnastowiecznego 
artysty) Na wzór ten składa się szereg detali równomiernie 
rozłożonych na podstawie zemin. Przypominają one gwiazd-
ki, drobne kwiatki, ptaszki lub motyle. 

Bülbül yuvası (‘gniazdo słowika’) We wzorze battal zanur-
za się w regularnych odstępach igłę i, kręcąc nią, wywołuje 
wiry tworzące na powierzchni małe spirale. Powstaje ich 
w sumie około 20. 

Wzory można uzupełnić, skrapiając je na koniec dodat-
kową farbą, najczęściej w jasnym kolorze. Jeśli kropelki 
są drobne i przejrzyste, do nazwy dodaje się słowo serp-
me ‘oprószony, usiany’, np. serpmeli gel-git to „skropiony” 
wzór gel-git. z kolei nazwy: neftli battal czy neftli gel-git 
oznaczają, że podstawowy wzór (tu battal lub gel-git) zo-
stał wzbogacony przez neft ‘terpentynę’4, której kilka kro-
pel dodaje się do ostatniej farby. Ponieważ terpentyna jest 
rozpuszczalnikiem, krople tej ostatniej farby prezentują się 
na obrazie inaczej, niż poprzednio użytych – są upstrzo-

4 Ciecz będąca składnikiem żywic drzew iglastych.

Wzór hatip.
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ne drobniutkimi plamkami, wyglądają jakby coś się w nich 
rozprysło. Nadaje to całości dynamizmu. Na wzorze neftli 
nie można wykonać żadnych kolejnych deseni. Co więcej, 
terpentyna zanieczyszcza rynienkę, więc przed podjęciem 
kolejnej pracy trzeba ją dokładnie wyczyścić. doświadczeni 
artyści twierdzą, że najlepiej mieć dwie rynienki – jedną do 
neftli, drugą do innych wzorów. 

Warto dodać, że rozwój ebru w europie przyniósł także 
ciekawe efekty w postaci wzorów nieznanych klasycznej 
sztuce tureckiej. dwa z nich wydają mi się najciekawsze – 
dalgalı i kaplan gözü.

Dalgalı (‘z falami’) Wzór ten przypomina fałdy jedwa-
biu, swobodnie leżącego, miękko układającego się w fale. 
inaczej, niż we wszystkich pozostałych przypadkach, w tej 
technice papier nakłada się na wzór, poruszając nim lekko 
powierzchnię wody. 

Kaplan gözü (‘oczy tygrysa’) do wykonania tego wzoru 
potrzebne są farby z nietypowymi dla klasycznego ebru 
dodatkami, jak np. węglan potasu. Wzór jest bardzo cieka-
wy przez nawiązanie do czintamani, jednego z najstarszych 
i najbardziej rozpoznawalnych tureckich motywów dekora-
cyjnych, którym kiedyś zdobiono kosztowne tkaniny, kobier-
ce i ceramikę. W jednym z objaśnień znaczenia tego moty-
wu-symbolu występuje tygrys. 

W sztuce ebru wykonanie obrazu podporządkowane 
jest tradycyjnym zasadom. Pożądany ład i zachowanie 
zwyczajowego układu wzorów bynajmniej jednak nie skut-
kuje powielaniem, powtarzaniem się. każdy wzór jest je-
dyny w swoim rodzaju, każda praca może dać olśniewają-
cy rezultat, każdy jej etap zawsze można wykonać jeszcze 
lepiej. artysta ebru nigdy więc nie kończy nauki, dosko-
nali swe umiejętności przez całe życie. styl ten wymaga 
wrażliwości, ale i skupienia, precyzji, ale i zdecydowania. 
W trakcie malowania potrzebne są spokój, koncentracja 
i stabilna ręka. stres, zniecierpliwienie zawsze negatyw-
nie wpływają na efekt końcowy – np. na skutek zbyt czę-
stych, gwałtownych ruchów na powierzchni farb osiada 
kurz, co widać później na powstałym obrazie. Tak jak inne 
techniki wymagające skupienia, ebru wycisza, działa ko-
rzystnie na umysł i równowagę ducha. Nie dziwi zatem, że 
w czasach osmańskich zalecano tę sztukę szpitalom jako 
skuteczną terapię. 

Odkąd sztuka ta zaczęła na nowo zyskiwać w Turcji po-
pularność, nieustannie organizuje się – zwłaszcza w stam-
bule – kursy malowania na wodzie5. Cieszą się one dużym 
zainteresowaniem tych, którzy pragną kultywować daw-
ne tradycje. Wraz z popularyzacją, ebru zaczęło się także 
zmieniać. Młode pokolenie pragnie unowocześnienia tej 
sztuki, stara się nadać jej nowy wymiar poprzez wprowa-
dzanie nowych wzorów i propozycje nowych możliwości jej 
zastosowania. 

Barbara Podolak 

5 Można już na nie trafić także w Polsce.

konflikt Musy Bigijewa z reżimem sowieckim rozpoczął 
się na dobre od publikacji pracy pt. „islam Milletlerine” 
(„Naród Muzułmański”), znanej bardziej pod nazwą „is-
lam elifbasy” („alfabet Muzułmański”). Była to swoista, 
ideologiczna odpowiedź na pracę Nikołaja Bucharina pt. 
„alfabet komunizmu” („azbuka kominizma”), stanowią-
cą uproszczoną wersję doktryny bolszewickiej w formie 
mającej trafić do szerokich mas rosyjskich. Bigijew swoją 
pracę wydał w Berlinie w roku 1923, a więc poza grani-

cami rosji sowieckiej. dwa miesiące później, pod zarzu-
tem krytycznej postawy wobec marksizmu – w prakty-
ce działalności kontrrewolucyjnej – został aresztowany 
w Piotrogrodzie (sankt Petersburgu) przez organy OgPU. 
Uwolniono go na skutek interwencji muzułmańskich orga-
nizacji i działaczy z zagranicy. W roku 1926 Musa Bigijew 
uczestniczył w Międzynarodowej konferencji Muzułmań-
skiej w kairze i w Mekce, jako jeden z siedmiu delegatów 
z rosji. W drodze powrotnej zatrzymał się w ankarze, 

Pejzaż z drzewami, wzór współczesny.

Selim Chazbijewicz

musa dżarullah bigijew 
– wybitny tatarski myŚliciel, Pisarz, 
teolog i dziaŁacz Polityczny XX stulecia (2)
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biorąc udział w kilkunastu sesjach tureckiego parlamen-
tu i spotykając się z tureckim ministrem spraw zagranicz-
nych Taufikiem Bejem oraz z premierem ismetem Paszą 
(późniejszym ismetem inönü – drugim prezydentem re-
publiki Tureckiej). 

Wzrost autorytetu Bigijewa i jego duża aktywność na 
rzecz dekolonizacji społeczności rosyjskich muzułmanów, 
a także działalność na rzecz niepodległości rosyjskiej 
ummy doprowadziła do tego, że władza sowiecka uzna-
wała jego obecność w związku sowieckim jako zagroże-
nie. Nie mogąc go zlikwidować ani aresztować, ze wzglę-
du na światową opinię muzułmańską i stosunki z Turcją, 
bolszewicy mieli problem do rozwiązania. Na Bigijewa 
rozpoczęła się ostra nagonka w sowieckiej prasie, okre-
ślającej go jako „panturkistę”, „islamistę”, „nacjonalistę”, 
„szpiega Turcji i indii”. sytuacja stała się krytyczna wraz 
ze wzrostem władzy stalina po roku 1928. Bigijew pod-
jął jedyną możliwą w tym wypadku decyzję – ucieczki ze 
związku sowieckiego. granicę przekroczył nielegalnie 
na styku zsrs i Chin, w okolicach chińskiego Turkiesta-
nu, współczesnej prowincji sinkiang. Potem przez Pamir 
dotarł do afganistanu, gdzie zaopiekował się nim Nadir 
szach, ówczesny władca tego państwa, wystawiając mu 
międzynarodowy paszport. Bigijew wyjechał do indii, 
gdzie spotkał się z dawnymi przyjaciółmi. Uczestniczył 
także w panislamskim kongresie w Jerozolimie w roku 
1931, modlił się ze swoimi przyjaciółmi z Finlandii, którzy 
znaleźli się tam po rewolucji bolszewickiej. Na ziemi fiń-
skiej schroniło się wielu Tatarów nadwołżańskich, którzy 
utworzyli istniejącą do dzisiaj diasporę. Był też tatarski 
oddział w fińskiej armii podczas wojny w latach 1939/40 
i 1941/44. Następnie Bigijew znowu gościł w Turcji, w an-
karze, gdzie w roku 1932 był uczestnikiem i kongresu Tu-
reckich Historyków. 

W roku 1933 Musa Bigijew zainicjował w Berlinie po-
wstanie islamskiego domu Wydawniczego, którego zada-
niem było utworzenie muzułmańskiego centrum intelek-
tualnego w europie, konsolidacja środowiska islamskich 
intelektualistów i praca nad szeroko rozumianą transfor-
macją społeczną oraz religijną europejskich muzułmanów. 
rok później Bigijew wyjechał do Finlandii, następnie do 
iranu i iraku, by na miejscu zapoznać się z sytuacją szyitów 
i doktryną szyickiego islamu oraz jego doktrynalno-ekstre-
mistycznymi odłamami. Odwiedził kilka dużych miast irań-
skich i irackich: Tebriz, Teheran, Bagdad, Mosul, Nadżaf, 
kirkuk, karbala i kufa. Uważał, że jego głównym celem jest 
zainicjowanie rewolucyjnego ruchu w muzułmańskiej myśli 
i umysłowości. Bigijew koncentrował się na studiach nad 
koranem, czym zajmował się właściwie przez całe życie. 
W jednym z listów informował: Może w tym roku zrobię i’ti-
kaf wokół K’aby. Ciężko pracuję, by osiągnąć cel. Zebrałem 
około 3000 stron informacji o Qur’an Karim. Kontynuować 
będę swoją pracę w bibliotece kairskiej około dwunastu mie-
sięcy. Jeśli Allah pozwoli, opublikuję swoją książkę na temat 
Koranu. 

z tego właśnie powodu powrócił do kairu w roku 1935. 
Był jednym z ważniejszych muzułmańskich uczonych, spe-
cjalizujących się w studiach nad koranem. amerykański 
orientalista arthur Jeffrery pisał, że Bigijew był prawdziwym 
orientalnym uczonym, który cytował mi fragmenty Starego 
Testamentu i uczył mnie wielu rzeczy, których jako chrze-
ścijanin mogłem nauczyć się od niego. W kairze Bigijew 
opublikował większą część swoich prac o szyizmie i jego 
doktrynie. Były to: „al-Washi’ah fi Naqd aga’id al-shi’ah”, 
wynik jego długiej wędrówki poprzez szyickie ośrodki ira-
ku i iranu. Następne jego książki to: „Nizam al Taqwim fi 
al-islam” („system chronologii islamskiej”), a także „Nizam 
al-Nasi qabla al-islam” („system Nasi przed islamem”), 
„ayyam Hayyat al-Nabi” („dni życia Proroka”). 

W roku 1937 Bigijew znowu wyjechał do indii. Odwiedził 
Benares i Bombaj, studiował „Wedy”, starożytną filozofię 
indyjską, braminizm i podstawy hinduizmu. zadziwiający 
jest zarówno głód wiedzy u tego uczonego, jak też dą-
żenie do poznawania wiedzy u jej źródeł, co widzieliśmy 
w wypadku doktryny szyickiej i wedyjskiej. W następ-
nym roku wyjechał do Japonii, aby spotkać się ze swoim 
przyjacielem abdurraszidem ibrahimowem. Przy okazji 
Bigijew odwiedził Chiny, Jawę, sumatrę, czyli dzisiejszą 
indonezję, a także ówczesne indie Holenderskie. W roku 
1939 wrócił z Japonii poprzez indie do kabulu, w afgani-
stanie. W indyjskim Peszawarze został aresztowany przez 
władze brytyjskie. Brytyjczycy jak zwykle wykazali się 
bezdusznym okrucieństwem i trzymaniem się przepisów; 
niewykluczone, że inspirowanym przez wywiad sowiecki. 
Bigijew był przecież ideologicznym wrogiem związku so-
wieckiego i rosji w ogóle. Być może właśnie to stało się to 
przyczyną aresztowania. znaczenie miały także jego kon-
takty z Japonią, w tym czasie prowadzącą wojnę z Wielką 
Brytanią. Panislamizm miał swoje antyrosyjskie i antyso-
wieckie ostrze, ale i antybrytyjskie. Władca księstwa Bho-
pal w środkowych indiach, Muhammad Hamidullah khan 
(1894–1960) próbował interweniować w jego sprawie, jed-
nakże Musa Bigijew przesiedział w brytyjskim więzieniu 
aż do 1945. lata więzienia były jednakże owocne twórczo, 
napisał przez ten czas bardzo wiele artykułów i książek. 
W roku 1946 wyjechał znowu do Turcji, a potem do ka-
iru. Tam zaczął podupadać na zdrowiu. Pielęgnowany był 
przez córkę, Chadiję Chanum, w swoim dawnym domu Musa Bigijew (1875-1949) 
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w kairze. Była ona jego sekretarką i pielęgniarką jedno-
cześnie. W październiku 1949 roku trafił do hospicjum, zaś 
już 29 października zmarł i pochowany został na kairskim 
cmentarzu Chidwa aT afifah. 

Musa dżarullah Bigijew to jeden z najbardziej znaczą-
cych, dzisiaj zapoznanych muzułmańskich intelektualistów 
pierwszej połowy XX stulecia. zakres jego prac, podróży, 
kontaktów i zainteresowań był imponujący. Także świa-
topogląd, oparty na zasadach muzułmańskiego moderni-
zmu, nauki dżamaladdina al-afganiego. Całe życie Bigije-
wa upłynęło pod znakiem politycznej i intelektualnej walki 
o uwolnienie narodów muzułmańskich spod zależności 
kolonialnej. zależało mu także na określeniu muzułmań-
skiej tożsamości w nowoczesnym świecie, budowaniu in-
telektualnych i teologicznych narzędzi reakcji na spory 
i wyzwania współczesności. Bigijew tworzył nową szkołę 
interpretacji zasad islamu, szkołę interpretacji koranu, 
zgodną z duchem współczesności i wymogami otaczają-
cego świata. Jego doktryna zawierała również sporą dozę 
nowoczesnego muzułmańskiego nacjonalizmu. zaczął się 
on rodzić w drugiej połowie XiX stulecia. W rosji rozpoczął 
się od prac al-kursawiego i Mardżaniego, w praktyce od 
lat 80. XiX stulecia. Tamtejszy nacjonalizm muzułmański 
to także kwestia samoidentyfikacji islamskich narodowości 
imperium. rodzący się nacjonalizm narodowości turecko-
-tatarskich, zapoczątkowany przez ismaila gasprinskiego, 
nakładał się na panislamizm, rozumiany jako nacjonalizm 
„narodu muzułmańskiego”, wspólnoty religijnej i jedno-
cześnie politycznej, zorganizowanej wokół wartości religij-
nych, kształtujących solidarność zbliżoną do solidarności 
narodowej. stąd podróże Bigijewa, jego częste odwiedziny 
w Turcji, ale również w kairze, gdzie nie czuł się obco. 

W pierwszej połowie XX stulecia, do czasu przewrotu 
w roku 1952, kair odgrywał rolę międzynarodowego, ko-
smopolitycznego, muzułmańskiego centrum intelektual-
nego i kulturalnego. dopiero potem ulegał „arabizacji”. 
Osobną kwestią jest tożsamość muzułmańska wobec ro-
snącego rosyjskiego nacjonalizmu i rosyjskiej, państwowej 
opresji muzułmańskich mniejszości. rosjanie, podobnie jak 
i Brytyjczycy, traktowali źle muzułmańskie narodowości, 
nad którymi sprawowali władzę jak nad „młodszym bra-
tem” lub nad społecznością „barbarzyńską,” której należy 
nieść „światło cywilizacji”. Brytyjczycy jednakże nie zmu-
szali muzułmanów do przyjęcia własnej kultury i języka. 
rosjanie natomiast od XViii stulecia realizowali politykę 
przymusowej rusyfikacji i narzucania religii prawosławnej. 
dążeniem rosyjskich carów było uczynienie z ludności mu-
zułmańskiej poddanych drugiej kategorii, jednakże zrusyfi-
kowanych i prawosławnych, co gwarantowało utrzymanie 
ich w posłuszeństwie. Podobną politykę w stosunku do 
muzułmanów realizowali bolszewicy1. Po początkowych 
próbach zyskania przychylności muzułmanów w latach 
1917–1920, kiedy trwała wojna domowa i ze względów stra-
tegicznych, bolszewicy nie mogli sobie pozwolić na kon-
flikt z muzułmanami. Od roku 1920 realizowano politykę 
wynarodowienia, niszczenia religijnych i etnicznych trady-
cji. Bigijew uważał ją za rasistowską, czemu dawał niejed-
nokrotnie wyraz. 

Nacjonalizm Bigijewa był szczególny, silnie powiąza-
ny z panislamizmem i w zasadzie trudno oddzielić obie 
doktryny. W roku 1920, kiedy ogłosił Mustafę kemala 

1 ewa M. Thompson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, 
kraków 2000; Héléne Carrére d’encausse, Bolszewicy i narody czyli Wielkie 
Urągowisko 1917–1930, Warszawa 1992.

(atatürka) przywódcą wszystkich muzułmanów, w jego 
wersji panislamizmu widoczny był etnocentryzm (tur-
kizm), a także religijne zorientowanie. islam traktował 
jako cel nacjonalistycznej ideologii. W swoim „adresie 
do Wielkiego zgromadzenia Narodowego Turcji” Bigijew 
wyróżnia dwa typy nacjonalizmu. Pierwszym, według 
niego, był nacjonalizm niewysłowiony czy też niezdefi-
niowany, pochodzący z wiary religijnej i z serca, tj. uczuć 
i emocji. Jest on niejako naturalnym odruchem każdego 
wierzącego i przywiązanego do swoich wartości i miej-
sca na ziemi człowieka. drugi typ nacjonalizmu to ten, 
będący pochodną identyfikacji danego człowieka z gru-
pą. Jednocześnie następuje odróżnienie „naszej grupy” 
i „obcych”. Ma miejsce antagonizm pomiędzy interesem 
indywidualnym a interesem grupy. Bigijew był przeciwny 
dwudziestowiecznemu nacjonalizmowi, również w turec-
kim wydaniu. Optował za pojęciem ogólnomuzułmańskiej 
wspólnoty jako tej, która niweluje nienaturalne podziały, 
wynikające z ciasnego, etnicznego nacjonalizmu. Jedno-
cześnie zdecydowanie przeciwstawiał się sowieckiej idei 
internacjonalizmu. Nacjonalizm rozumiał jako tradycyjne 
przywiązanie do etniczności, wtopionej w islamską trady-
cję. Uważał propozycję komunistów za antyhumanistycz-
ną ideę, prowadzącą do zatracenia religii, tradycji lokal-
nych i etnicznych, za próbę wykorzenienia inspirowaną 
rasizmem. W tym też duchu polemizował z Bucharinem. 
W swoim „islam elifbasy” propagował wspólnotę języko-
wą, kulturową i polityczną rosyjskich muzułmanów, ro-
zumianych jako jeden Millet, czyli – naród. Tę koncepcję 
Musy Bigijewa parę lat później będzie w polityce eksplo-
rował Muhammad Jinnah, ojciec duchowy i polityczny idei 
Pakistanu jako państwa „narodu muzułmańskiego”. rów-
nież alija izebegović, pierwszy prezydent Bośni i Herce-
gowiny, przywódca Bośniackich Muzułmanów lansował 
tezę o istnieniu „muzułmańskiego narodu” w Bośni, jako 
części światowej wspólnoty islamskiej.

Podobnie rozumiał Bigijew problem identyfikacji rosyj-
skich muzułmanów. Określenie się wobec otoczenia, we-
dług niego, mogło i powinno przebiegać na płaszczyźnie 
religijnej, a nie etnicznej czy lokalnej. Czyli każdy przed-
stawiciel muzułmańskich narodowości rosji powinien 
się określać nie jako np. Tatar kazański, Tatar krymski 
czy Baszkir, ale jako Muzułmanin w rozumieniu wspólno-
ty narodowej, powstałej na bazie religii, języka i tradycji. 
Podział muzułmanów rosyjskich na zantagonizowane, wy-
dzielone grupy etniczne i narodowościowe, uznane według 
kryteriów terytorialnych, były celem sowieckiej polityki 
stalina. Te „narodowości”, kreowane przez reżim sowiecki, 
służyły pacyfikacji i niczemu innemu. 

Owa tendencja sowieckiego reżimu była także ostro 
krytykowana przez intelektualistów muzułmańskich, któ-
rzy wsparli bolszewików w początkowym okresie. Należeli 
do nich m.in. Mir said sułtan galijew (1880–1940), zaki Va-
lidi Togan (1890–1969), galimdżan ibrahimow (1887–1938). 
Wszyscy oni byli poddani już w latach dwudziestych po-
litycznym represjom. Wspólnota muzułmanów rosyjskich 
stanowiła – według Bigijewa – integralną część światowej, 
muzułmańskiej wspólnoty. W swojej pracy „islam elifbasy” 
rozpatrywał takie kwestie związane z funkcjonowaniem 
muzułmańskiego państwa i społeczeństwa jak: kalifat, 
prawo wojenne islamu, podstawy dyplomacji islamskiej, 
prawa kobiet w islamie. z kolei w książce wydanej w roku 
1917 pt. „szerijat esaslary” („Podstawy szariatu”) Bigijew 
definiuje ummę jako sukcesję po Proroku Muhammadzie, 
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który był całkowicie wolny od błędów i absolutnie czysty 
moralnie. Taka jest też, uważał, umma jako bezpośredni 
spadek po Proroku. To także wspólnota narodowa, czysta 
moralnie i lojalna wobec swoich członków, i święta chary-
zmatem Proroka oraz jego misji2. 

W „islam elifbasy” Bigijew zajmuje się ważnym dla ro-
syjskich, a także polskich muzułmanów problemem, ja-
kim jest funkcjonowanie muzułmańskiej mniejszościowej 
wspólnoty w kraju niemuzułmańskim. z jednej strony, 
twierdzi, muzułmanom, posiadającym obywatelstwo na-
leży się pełnia praw społecznych, kulturalnych i innych, 
zawartych w pakiecie niezbywalnych praw człowieka. 
Wolność religii, sumienia i wyznania nie może podlegać 
żadnym naciskom ze strony rządu, który powinien re-
spektować prawo do wyznawania dowolnej religii przez 
obywateli. z drugiej strony muzułmanin powinien prze-
strzegać prawa kraju, w którym przebywa i być lojalnym 
wobec tego rządu. Bigijew podkreślał, że islam, w prze-
ciwieństwie do innych religii nie jest tylko zespołem ry-
tuałów i rytów, ale zrozumiałą dla wszystkich, logiczną 
drogą życiową, tłumaczącą i zawierającą wszystkie jej 
aspekty. Podkreślał, że rosyjscy muzułmanie powinni być 
niezależni w realizowaniu praktyki swojej religii, a także 
moralności i etyki. rząd, deklarujący całkowity sekula-
ryzm, nie powinien interweniować w edukacyjną i du-
chową sferę życia swoich obywateli. rosyjscy muzułma-
nie powinni mieć swój samorząd zarówno w skali całego 
kraju, jak i samorządy lokalne. Jednocześnie muzułmanie 
rosyjscy nie powinni być dzieleni na poszczególne naro-
dowości, według klucza terytorialnego. Muzułmański za-
rząd duchowny powinien posiadać autonomię w zakresie 
edukacji i prowadzenia swojej misji, dzięki czemu społecz-
ność muzułmańska może uniknąć wielu współczesnych 
problemów społecznych takich jak alkoholizm, prosty-
tucja, rozwiązłość. Jednocześnie Bigijew zwracał uwagę 
na tolerancję islamu wobec innych religii, co było jedną 
z podstawowych treści jego nauczania. zrozumienie, 
otwartość i dialog, a nie nienawiść, agresja i walka. Takie 
było przesłanie myśli Musy Bigijewa. 

2 Wojciech zajączkowski, W poszukiwaniu tożsamości społecznej. Inteligencja 
baszkirska, buriacka i tatarska wobec kwestii narodowej w Cesarstwie 
Rosyjskim i ZSRR, lublin 2001, s. 71–74.

W swoich pracach, np. „Büyük mevzu’larda Ufaq fikir-
ler” („Małe pytania na wielkie tematy”) bronił sufizmu. 
W innych próbował łączyć współczesną naukę zachodnią 
z doktryną islamu. W historyczno-filologicznej pracy pt. 
„al-luzumiyat” bronił filozofii abu ala al-Ma’ari, średnio-
wiecznego arabskiego poetę i filozofa, zwolennika scepty-
cyzmu, uchodzącego niesłusznie za heretyka. sam bowiem 
opowiadał się za umiarkowanym sceptycyzmem. Poświęcił 
obszerną książkę myśli społecznej i politycznej dżamalad-
dina al-afganiego. krytykował także kadymistów – kon-
serwatywnych muzułmańskich teologów, przeciwnych 
postępowym zmianom w edukacji religijnej i interpretacji 
zasad islamu. W pracy pt. „eslahat esaslary” („Podstawy 
reform”), opisał szczegółowo historię muzułmańskiego 
ruchu narodowego w rosji. W swojej doktrynie łączył na 
zasadzie równowagi nowoczesny, umiarkowany nacjona-
lizm z tradycyjnym pojęciem wspólnoty wszystkich mu-
zułmanów. Pojmował ją, za swoim mistrzem al-afganim, 
jako wspólnotę języka, kultury i wspólnotę społeczno-po-
lityczną. Przez wspólnotę języka należy rozumieć zarówno 
arabski, którym biegle władał, jak i język turecki wspólny 
narodowościom turecko-tatarskim, muzułmańskim w pań-
stwie carów. 

znaczenie Bigijewa, intelektualisty, który posiadał wy-
kształcenie europejskie i tradycyjne, znającego języki 
zachodnioeuropejskie, było dla wschodnioeuropejskich 
muzułmanów olbrzymie. Był imamem-chatibem meczetu 
w Petersburgu od 1909 do 1918 roku. Ogromną pracowi-
tość łączył z otwartością i ciekawością świata. Był tatar-
skim, muzułmańskim intelektualistą światowego formatu, 
a co najważniejsze propagatorem muzułmańskiego moder-
nizmu, zwolennikiem islamu otwartego na świat, na inne 
religie; rozumiejącego, a nie zamkniętego, fundamentali-
stycznego, sekciarskiego, agresywnego i wrogiego życiu. 
Te wartości powinny zostać wydobyte i ukazane, a sama 
postać Musy dżarullaha Bigijewa przywrócona zarówno 
samym Tatarom, jak i nauce europejskiej. reprezentuje on 
bowiem jasną i zdecydowanie pozytywną stronę islamu. 

selim Chazbijewicz 

Warto nieco bliżej przyjrzeć się również innym, wywodzą-
cym się z muzułmanów, poddanym cara rosji: ideologom, 
pisarzom i działaczom społeczno-politycznym. Oprócz 
wspomnianych już – kursawiego, gasprinskiego, Mardża-
niego – należy wymienić takie postacie jak chociażby Jusuf 
akczura, Fatih amirchanow, ataullah Bajazitow, Musa Bigi-
jew, abdullah Bobiński, abdurraszid ibrahimow, ayaz isha-
ki, kajum Nasyri, abdullah Tukaj, Mehmed emin resul-za-
de. To tylko niektórzy z twórców odrodzenia literackiego 
i kulturalnego Tatarów i muzułmanów nadwołżańskich, bę-
dący też niewątpliwie twórcami ogólnego dorobku rosyj-

skich muzułmanów przełomu XiX i XX stulecia. Odrodzenie 
to, równolegle do „srebrnego okresu” literatury rosyjskiej 
doby modernizmu, rozwinęło się niebywale i zaczęło prze-
mieniać społeczeństwo muzułmańskie w rosji w latach po-
przedzających bolszewicki przewrót w roku 1917.

zarówno biografie oraz dzieła, jak i aktywność wspo-
mnianych liderów społeczności rosyjskich muzułmanów 
świadczyły o coraz większej akulturacji w stosunku do 
wschodnioeuropejskiej kultury, czego konsekwencją było 
w niektórych przypadkach przyjęcie ideologii bolszewików. 
W rezultacie następowała całkowita laicyzacja i asymilacja 

Selim Chazbijewicz

tatarstan. Pomiędzy autonomią  
a tęsknotą do suwerennoŚci (4)
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lub też – w większości wypadków – stworzenie nowocze-
snego muzułmańskiego nacjonalizmu, który przekształcił 
się w nacjonalizm poszczególnych grup etnicznych narodów 
nierosyjskich. islam był tam traktowany jako niezbędne na-
rodowe spoiwo, czynnik zarazem jednoczący, wyróżniający, 
jak i tożsamościowy. Muzułmańskiego nacjonalizmu tego 
okresu nie należy jednak łączyć z wytworzonym nieco póź-
niej fundamentalizmem. Był to bowiem ruch młodej rodzą-
cej się muzułmańskiej burżuazji, inteligencji, klasy średniej, 
biorącej pełnymi garściami z tradycji europejskiej i wcale jej 
niewrogi. Wynikiem tej postawy ideowej stał się polityczny 
ruch panturkistyczny, którego inspiracje ideowo-polityczna 
wynikały z pism i działalności głównie gasprinskiego, choć 
i np. Mardżaniego. Jednak za jego twórcę należy uważać Ju-
sufa akczurę, Tatara nadwołżańskiego, pisarza, działacza 
politycznego, wydawcę i dziennikarza.

akczura urodził się w roku 1876 w symbirsku nad Wołgą, 
podobnie jak Włodzimierz ilicz lenin. Był synem tatarskiego 
bogatego kupca, reprezentował rodzącą się w rosji muzuł-
mańską burżuazję. Po spędzeniu dzieciństwa w rodzinnym 
środowisku, studiował w stambule i w Paryżu, w tym ostat-
nim prawo oraz politologię w szkole Nauk Politycznych. 
Uległ wpływowi dzieł e. renana i M. Barresa. Poglądy re-
nana na istotę i genezę chrześcijaństwa akczura rozprze-
strzenił na islam. z powodu swojej politycznej aktywności 
na rzecz niezależności muzułmanów rosyjskich, zmuszony 
został do wyjazdu z rosji. Jego ideowa postawa, niechętna 
oficjalnej ideologii panislamskiej sułtana abdulhamida ii, 
spowodowała, że wyemigrował z Turcji do egiptu, będącego 
pod faktycznym panowaniem angielskim. Tam, w roku 1904, 
opublikował polityczny artykuł pt. „Trzy zasady polityki” 
(inna wersja tłumaczenia z jęz. tureckiego: „Trzy systemy 
polityczne”) w czasopiśmie „Türk”, ukazującym w się w ka-
irze, wydawanym przez młodoturecką opozycję. Poddał 
w nim krytyce dwie panujące dotąd w Osmańskim Państwie 
ideologie polityczne, wspomniany panislamizm i osmanizm. 
Osmanizm był ideologią w pewnym sensie typową dla ów-
czesnego państwa wieloetnicznego i wieloreligijnego, jakim 
była Turcja Osmańska. Najogólniej mówiąc, sprowadzał się 
do idei wierności i lojalności obywateli wokół idei monarchii 
i dynastii Osmanów, bez względu na przynależność narodo-
wą i etniczną. 

zwolennicy osmanizmu postulowali autonomię kultural-
ną i polityczną niemuzułmańskich poddanych oraz ich cał-
kowite zrównanie wobec prawa, jak też zastąpienie w wielu 
wypadkach muzułmańskiego prawa religijnego, będącego 
prawem państwowym, kodeksem cywilnym, wzorowanym 
na kodeksach europejskich. Podobne idee skupienia pod-
danych – obywateli wokół dynastii – miały miejsce w pań-
stwach Habsburgów, romanowych, aczkolwiek udało się to 
zrealizować tylko w Wielkiej Brytanii. ideą jednoczącą mu-
zułmańskich poddanych sułtana, przede wszystkim Turków 
i arabów, miała być kalifat, do której nawiązywał abdulha-
mid ii. Wszystkie te ideologie stały jednakże wobec siebie 
w pewnej sprzeczności, a poza tym nie były konsekwentnie 
wcielane w życie, powodując pewien zamęt ideowy – brak 
jednolitej, konsekwentnej wewnętrznej polityki społecznej, 
opartej na jednym, spójnym programie politycznym. Pogłę-
biało to słabość organizmu politycznego jedynego w pełni 
suwerennego wtedy państwa muzułmańskiego.

Według akczury, osmanizm nie mógł, z racji swoich we-
wnętrznych sprzeczności, być politycznym narzędziem 
zdolnym przekształcić Turcję w nowoczesne państwo. Nie 
spełniał tej roli również panislamizm z racji politycznego 

przeciwdziałania państw zachodnich, które mogły się czuć 
zagrożone w swoim stanie posiadania. Panislamizm zakładał 
bowiem likwidację kolonialnych posiadłości krajów europej-
skich w świecie islamu. Jedyną możliwą ideologiczną opcją 
pozostawał panturkizm. Odmianami panturkizmu były pan-
turanizm i turkizm. Panturanizm można określić jako posze-
rzoną wersję panturkizmu. O ile ten ostatni zakładał jedność 
kulturową i polityczną tureckojęzycznych narodów muzuł-
mańskich, to panturanizm proponował wspólnotę szerszą 
– ałtajską, nie tylko muzułmańskich nacji, ale również Ugro-
-Finów, narodów syberii, a w skrajnej wersji również Japoń-
czyków. Turkizm z kolei stanowił zawężenie panturkizmu 
do nowoczesnego nacjonalizmu Turków anatolijskich przy 
nawiązaniu do braterstwa z innymi narodami turkijskimi. 
Turkizm to ideologia kemala atatürka i jeden z ideowych fi-
larów współczesnej republiki Tureckiej.

inaczej było z innymi liderami życia kulturalnego, literac-
kiego, społecznego i politycznego muzułmanów rosyjskich. 
Przyjrzyjmy się zatem bliżej biografiom wspomnianych inte-
lektualistów i pisarzy. 

Fatih amirchanow urodził się w 1886 roku w kazaniu, 
w rodzinie mułły. studiował w kazańskiej medresie Muham-
medije. Był jednym z liderów studenckiego, muzułmań-
skiego ruchu rewolucyjnego „islah”. W roku 1905 amirchan 
(tatarska wersja nazwiska) został naczelnym redaktorem 
czasopisma „al-islah” („reformator”), wydawanego przez 
radykalne, lewicowe skrzydło ruchu dżadidystów1. ze 
względu na antyrosyjską orientację, czasopismo to, od 1907 
zostało zamknięte przez policję. amirchan współpracował 
z wieloma czasopismami i gazetami wydawanymi przez 
dżadidystów. Oto tytuły niektórych z nich: „Terbiyat-i etfal” 
(„edukacja dziecięca”), „al-asr al-dżadid” („Nowe wiek”), 
„Yashen”, „Yałt-Yult”, „ang” i in. amirchan pisał również no-
wele i opowiadania o charakterze satyryczno-politycznym 
pod pseudonimem Fathulla Hazret. Po rewolucji 1917 roku 
zwrócił się w kierunku muzułmańskiego mistycyzmu – sufi-
zmu. zmarł w roku 1926.

ataullah Bajazitow urodził się w ii połowie XiX wieku w Pe-
tersburgu, w rodzinie mułły wojskowego garnizonu armii ro-
syjskiej, głównego imama tamtejszego meczetu. Otrzymał 
staranne i rozległe religijne wykształcenie. Od roku 1904 do 
1914 był wydawcą i redaktorem czasopisma „Nur” („Świa-
tło”), będącego pośrednikiem pomiędzy lewym i prawym 
odłamem dżadidystów. Bajazitow stał na prawym skrzydle 
ruchu dżadidystów rosyjskich, będąc zwolennikiem monar-
chii i próbując pogodzić to polityczne stanowisko z zasada-
mi islamu. Był też autorem ciekawej pracy „islam i postęp”, 
wydanej w Petersburgu w roku 1898, która stanowiła próbę 
odpowiedzi na krytykę islamu i jego cywilizacji, dokonanej 
przez ernesta renana. Należy tu wspomnieć, że ruch religijny 
i edukacyjny – dżadidyzm – szybko przekształcił się w ruch 
społeczny i polityczny, uzyskawszy swoje prawe oraz lewe 
skrzydło. skrajna lewica dżadidystów wsparła bolszewików 
i lenina, stając się w latach dwudziestych i trzydziestych jed-
ną z pierwszych ofiar stalinowskich represji.

Musa Bigijew (tatarska forma nazwiska – Bigi), urodził 
się w roku 1875 w rostowie nad donem jako syn miejsco-
wego mułły. Naukę rozpoczął w tradycyjnej medresie w ka-
zaniu. studia teologiczne kontynuował w Bucharze, później 
wyjechał do Medyny, stambułu i kairu. W roku 1904 wrócił 
do rosji i podjął studia na Uniwersytecie Petersburskim. Po 
ich ukończeniu Bigi publikował eseje teologiczne, interpre-

1 dż. Walidow, ibidem, s. 171.
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tując zasady islamu w duchu modernizmu afganiego, w pe-
tersburskim czasopiśmie „Ulfet”, wydawanym przez abdur-
raszida ibrahimowa. Bigi zaczął też współpracę z innymi 
periodykami dżadidystów, podobnie jak amirchan. W roku 
1909 Bigi został mudarrisem w medresie Huseinije w Oren-
burgu, gdzie wykładał historię religii muzułmańskiej. W tym 
czasie współpracował z czasopismem „Vaqt”, jednym z naj-
ważniejszych periodyków ruchu dżadidów. Oskarżony o gło-
szenie heretyckich poglądów, musiał zrezygnować z pracy 
w medresie. Wyjechał z Orenburga, najpierw do kazania, 
później do Petersburga, gdzie został mianowany imamem-
-chatibem miejskiego meczetu. W tym też czasie współ-
pracował z dwumiesięcznikiem pedagogicznym „Mektep”, 
wychodzącym w kazaniu. W roku 1918 publikował w wy-
chodzącym w Piotrogrodzie religijnym czasopiśmie „al-Min-
bar”. Bigi odgrywał jedną z głównych ról w tatarskim ruchu 
dżadidystów. Był sekretarzem iii kongresu Muzułmanów 
w rosji w roku 1906 w Niżnym Nowgorodzie oraz autorem 
programu politycznego muzułmańskiej partii w rosji – itti-
faq al-Muslimin (Jedność Muzułmańska), zaprezentowane-
go podczas kongresu.

Napisał m. in. następujące dzieła teologiczne i prace 
krytyczno-literackie: „edebiyat-i arabi” („literatura arab-
ska”), „al-luzumiyat” – przekład na język tatarski oraz 
komentarz dzieł arabsko-muzułmańskiego filozofa abu ala 
al-Ma’ari, mieszczący się na pograniczu ortodoksji i herezji; 
„islam filosoflary – Muhammed abdullah al-Misri, dżema-
leddin al-afghani” – ważny esej, omawiający sylwetki dwóch 
twórców modernistycznej reformy w islamie; „Qava’id-i Fi-

qhiyeh” („Podstawy teologii”), „dican-i Hafez terdżumesi” 
(przekład „dywanu” Hafiza), „shari’yat esaslary” („Podsta-
wy szariatu”).

W maju 1917 roku Bigi odegrał ważną rolę na Wszechro-
syjskim kongresie Muzułmańskim w Moskwie. Po rewolucji 
bolszewickiej został w rosji i próbował znaleźć wspólny ję-
zyk z przywódcami bolszewickimi, broniąc stanowiska islamu 
w sytuacji zagrożenia. Wziął udział w kongresie muzułmań-
skich nauczycieli religijnych w Ufie, w sierpniu 1920 r. Na tym-
że kongresie przedstawił napisany pod kątem koegzystencji 
z nowym reżimem elementarz „islamiyet elifbasy” („alfabet 
islamski”), będący nawiązaniem do „azbuki komunizma” N. 
Bucharina. W tym samym roku opublikował w Berlinie, prze-
mycony poprzez Finlandię, „islam Milletlerinde dini, edebi, 
ichtima’i, siyasi me’seleler tedbirler haqqynda” („religijne, 
kulturalne, ekonomiczne i polityczne tendencje wśród naro-
dów muzułmańskich”). Po publikacji tego dzieła został aresz-
towany, ale po trzech miesiącach, na skutek interwencji isme-
ta inӧnü, tureckiego ministra spraw zagranicznych, opuścił 
więzienie. W roku 1928 po masowej antyislamskiej nagonce 
na całym terytorium zsrr, sytuacja Bigiego pogarsza się. 
W roku 1930 wyjechał do Finlandii, potem do indii, Turcji, aż 
osiadł w egipcie, gdzie zmarł w roku 1949.

abdurraszid ibrahimow urodził się w roku 1852 w rodzi-
nie tatarskiej na syberii, w miejscowości Bacharłyk w gu-
berni tobolskiej. Cztery lata uczył się w medresie, we wsi 
koszkary niedaleko kazania. Na dalsze studia wyjechał do 
Medyny. do rosji powrócił w roku 1892, zostając kadim, 
muzułmańskim sędzią religijnym, w Orenburgu i człon-
kiem Muzułmańskiego zarządu duchownego Orenburga. 
W roku 1893 ponownie wyjechał za granicę do egiptu, Tur-
cji i indii. W tymże roku opublikował w stambule książkę 
pt. „Cholpan Yildyzi” („gwiazda poranna”), w której uka-
zywał rosyjską politykę asymilacji Tatarów, wzywając jed-
nocześnie do odrodzenia narodowego. drugie wydanie 
tego dzieła ukazało się w kairze w roku 1903, zaś trzecie 
w Petersburgu w roku 1907. 

W roku 1901 ibrahimow wrócił do rosji, gdzie został jed-
nym z przywódców radykalnego skrzydła reformistyczne-
go ruchu dżadidów. Przejął antyzachodnie wątki filozofii 
al-afganiego, jednocześnie łącząc je z antyrosyjskością, 
a w myśli religijnej z odrzuceniem konserwatywnego tra-
dycjonalizmu. Wnosił do myśli teologicznej ducha rewolu-
cyjnego. Publikował w wielu radykalnych, reformistycznych 
(modernistycznych) i panislamskich periodykach, wycho-
dzących w tym czasie w rosji. Były to m.in. „Mirat-kuzge” 
(„Przegląd”), czasopismo nieregularnie ukazujące się w Pe-
tersburgu i kazaniu w języku arabskim i tatarskim; „Ulfet” – 
wychodzący w języku tatarskim w latach 1906-1907; „al-Til-
miz” („student”) – wydawany w języku arabskim w Peters-
burgu i in. W roku 1097 opublikował w Turcji ważną pozycję 
pt. „Bin bir Hadith” („Tysiąc jeden hadisów”), której drugie 
wydanie ukazało się w kazaniu w roku 1909. Był to przekład 
i komentarze do tradycji Proroka Muhammada, w których 
atakował zarówno muzułmańskich konserwatystów, jak 
i młodych tatarskich socjalistów. W latach 1905-1908 ibra-
himow pełnił ważną rolę w trzech muzułmańskich kongre-
sach rosji (w Niżnym Nowgorodzie i Petersburgu), jak też 
w organizacji pierwszej muzułmańskiej partii w rosji, ittifaq 
al-Muslimin. Był członkiem jej komitetu centralnego.

Wszystkie te ideologie, w mniejszym lub większym 
stopniu, przeważnie silnie zmieszane ze sobą, funkcjono-
wały wśród rosyjskich muzułmanów na przełomie XiX i XX 
w. Wśród przedstawicieli burżuazji i inteligencji wykształ-

Po prawej: ayaz ishaki (1878–1954), po lewej: prawdopodobnie abdułła 
alisz, tatarski poeta (1908–1944). rok 1926.
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conej w szkołach rosyjskich, lub w europie, a także wśród 
absolwentów medres z nową metodą nauczania przeważał 
świadomie określany panturkizm, zaś wśród mało wykształ-
conych mas ludności nie było w ogóle żadnego pojęcia na-
rodowości. Przeciętny Tatar, Tadżyk, Uzbek, kirgiz określał 
się jako muzułmanin. religia była osią poczucia tożsamości 
i wyznacznikiem identyfikacji. rodzące się wśród inteligen-
cji pojęcie to: rosyjscy Turcy lub tureccy muzułmanie w ro-
sji. Bardzo rzadko, pod koniec XiX wieku formułowano poję-
cie narodowej tożsamości w ściśle współczesnym – wąskim 
znaczeniu. 

Pojęcie tatarskiej, świeckiej tożsamości narodowej Tata-
rów Nadwołżańskich zaczął na przełomie wieków formuło-
wać abdullah (gabdułła) Tukaj2, uważany za największego 
tatarskiego poetę, twórcę nowoczesnego narodu w autono-
micznej republice Tatarstanu. Tukaj uchodzi też za twórcę 
współczesnego literackiego języka narodowego Tatarów 
Nadwołżańskich. Urodzony w 1886 roku we wsi kuszlaucz, 
w guberni i ujeździe (powiecie) kazańskim, był synem wiej-
skiego mułły, wcześnie osieroconym przez rodziców. Uczył 
się w mektebie, podstawowej szkole muzułmańskiej, później 
w medresie w Uralsku do roku 1905. Pracował jako drukarz 
i dziennikarz w tatarskich czasopismach oraz gazetach „Fi-
ker” („Myśl”), „al-asr al-dżadid” („Nowe stulecie”), wyda-
wanych przez lewe skrzydło ruchu dżadidów. W tych to cza-
sopismach, a także innych, m.in.: „Uqlar” („strzały”), „al-
-islah” („reformy”), „Yashen” („Piorun”), „Yalt-Yult” („Świa-
tłość”), „Qoyash” („słońce”), ukazujących się w Uralsku 
i w kazaniu publikował wiersze, publicystykę oraz krytykę 
literacką. zmarł w wieku 27 lat na gruźlicę. ze względu na 
znaczenie jego poezji nazywany był tatarskim Puszkinem. 
Pisał wiersze i poematy na tematy społeczne, krytykujące 
zacofanie, fanatyzm, bigoterię ówczesnego tatarskiego spo-
łeczeństwa. zostawił też ciekawą autobiografię. Tworzył po 
tatarsku, co nie było wtedy takie częste. 

Trzeba tu zwrócić uwagę na to, że naukowa i religijna 
literatura rosyjskich tatarskich muzułmanów na Powołżu 
przed rokiem 1917 była tworzona przede wszystkim w ję-
zyku arabskim, powszechnie wówczas używanym przez 
nadwołżańskich Tatarów, przodujących w rozwoju nauki 
i oświaty wśród ówczesnych narodów muzułmańskich. Było 
to niejako równoległe do rosyjskiego społeczeństwa – ist-
niejące obok oficjalnej, imperialnej struktury – podlegające 
tej ostatniej w zakresie politycznym i prawnym – jednakże 
całkiem osobne w zakresie kultury, oświaty; tworzące wła-
sne, zhierarchizowane społeczne struktury i relacje.

6. okres lat 1905–1917. 
formowanie się Politycznej  
idei narodu tatarskiego.  
Postulaty autonomii  
i suwerennoŚci.

Okres ii połowy wieku XiX to czas tworzenia podstaw 
kulturowych – narodu tatarskiego – wśród Tatarów Po-
wołża. Opierały się one na wspomnianej wyżej twórczości 
tatarskich intelektualistów, tworzących świadomość wspól-
noty kultury, języka, historii, a także wspólnoty terytorial-
nej. stąd już krok do koncepcji narodu politycznego, która 
zaczęła wśród Tatarów Nadwołżańskich formować się w la-
tach rewolucji 1905–1907; był to czas formowania się poli-

2 gabdułła Tukaj, Izbrannaja proza, kazań 1992.

tycznych aspiracji muzułmańskich poddanych imperium 
rosyjskiego. Tatarzy zaczęli formułować program autono-
mii kulturalno-narodowej. W jej ramach żądali niezależnych 
instytucji kulturalno-oświatowych i samorządnego zarządu 
duchownego, ponieważ od XViii stulecia od czasu jego po-
wołania stanowiska w nim obsadzane były przez władze. 
Żądali lokalnych medżlisów – parlamentów, jako organów 
samorządu ludności tatarskiej. zaczęła też funkcjonować 
idea „terytorialności” w sferze autonomii kulturalno-naro-
dowej. Chodziło w niej o podział rosji na szesnaście mu-
zułmańskich regionów, w tym górnego Powołża z centrum 
w kazaniu; rejonu ufimskiego z miastem Ufa jako centrum, 
orenburskigo z centralnym miastem Orenburg. 

Po rewolucji lutowej w roku 1917 większość liderów mu-
zułmańskich – w tym też Tatarzy Nadwołżańscy – zgłosiła 
postulat autonomii terytorialnej, zaś część liberalnych poli-
tyków tatarskich opowiedziała się za autonomią kulturalno-
-narodową. W tym okresie nastąpił szybki rozwój zarówno 
tatarskiej samoidentyfikacji narodowej, jak również poli-
tycznej aktywności poszczególnych partii oraz ruchów poli-
tycznych, a także indywidualnych działaczy. lata 1917- 1920 
ze względu na specyfikę należy omówić osobno. Po roku 
1905 na terytorium Powołża zorganizowano tatarską nie-
legalną partię Churrijat (Wolność), mającą radykalno-naro-
dowy program polityczny3. Jej przedstawiciele wzięli udział 
w i Wszechrosyjskim zjeździe Muzułmanów, który odbył 
się 15 sierpnia 1905 roku w Niżnym Nowgorodzie, w okresie 
słynnego dorocznego jarmarku. Wzięło w nim udział ok. 120 
delegatów, reprezentujących wszystkie ośrodki i centra mu-

3 ayaz ishaki, Idel-Ural, london 1988, s. 43.

Tatarski mułła Chatip aliszew, rok 1908.
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zułmańskie w rosji, którzy zebrali się na pokładzie parowca 
„gustaw struve”, zakotwiczonego na rzece Oka. 

Wśród delegatów było 20 przedstawicieli muzułmań-
skich socjalistów, marksistów, studentów i konserwa-
tywnych duchownych (mułłów). reprezentowane były 
wszystkie opcje ideologiczne: od konserwatywnego tra-
dycjonalizmu i ortodoksji islamskiej poprzez dżadidyzm 
i modernizm, łączący się z panislamizmem oraz panturki-
zmem, po socjalistów-rewolucjonistów (eserów) i marksi-
stów (mieńszewików). Tylko tatarscy bolszewicy nie wzięli 
udziału w zjeździe ani w ogólnomuzułmańskim rosyjskim 
ruchu politycznym. Oprócz ismaiła gasprinskiego i jego 
uczniów bardzo aktywni byli też przedstawiciele Tatarów 
Nadwołżańskich. Jednym z organizatorów zjazdu był Musa 
Bigijew (Bigi), wspomniany już tatarski teolog, publicysta, 
działacz społeczno-polityczny i duchowny. konsekwencją 
tego zjazdu było zorganizowanie w roku 1906 muzułmań-
skiej, liberalno-demokratycznej partii pod nazwą związek 
Muzułmanów (ittifak al- muslimin). działała ona oficjalnie 
na podstawie carskiego manifestu z 17 października 1905 
roku, ustanawiającego dumę Państwową i pozwalające-
go na tworzenie partii politycznych w imperium. Na czele 
partii stanęli m.in. gasprinski, akczura, ali Topczybaszy. 
Partia wzięła udział w pracach i oraz ii dumy w latach 
1906-1907. W parlamencie posłowie muzułmańscy walczy-
li o przyznanie pełni praw ludności muzułmańskiej rosji. 
W roku 1908 partia rozwiązała się na skutek różnicy zdań 
pomiędzy jej przedstawicielami i działaczami. Odbyła trzy 
zjazdy w latach 1906-19074. W dumie Państwowej rosji po-
wstała formalnie frakcja muzułmańska, która bardzo czę-
sto skupiała się wokół profesora Jana Baudouina de Cour-
tenay5, wyrażającego swoje poglądy na temat autonomii 
mniejszości narodowych w rosji, za które został nawet 
w roku 1915 na krótko aresztowany. zmiana ordynacji wy-
borczej skutkowała również zmniejszeniem ilości muzuł-
mańskich deputowanych. Jeśli w i i ii dumie było ich 40, to 
w iii dumie po zmianie ordynacji wyborczej na niekorzyść 
nierosyjskich narodowości już tylko 10, a w iV jedynie 4 de-
putowanych6. 

Tatarzy Nadwołżańscy (kazańscy), podobnie jak Tata-
rzy krymscy i inne nacje muzułmańskie imperium rosyj-
skiego, po rozpoczęciu i wojny światowej jako rosyjscy 
poddani odbywali swoją powinność służby wojskowej. 
W roku 1916, podczas iii konferencji narodów uciskanych 
przez rosję 27-30 czerwca, delegacja rosyjskich muzułma-
nów, reprezentująca narodowości turkijskie, w tym Tata-
rów kazańskich, zgłosiła swój akces do przyszłej niepod-
ległości. delegacją tatarską kierował Jusuf akczura, który 
kierował też zagranicznym biurem przedstawicielstwa 
narodowego narodów tatarsko-muzułmańskich rosji, bę-
dącego w kontakcie z biurem frakcji muzułmańskiej dumy 
Państwowej. Celem było wywalczenie maksymalnych 
swobód obywatelskich i kulturalnych oraz społeczno-re-
ligijnych dla muzułmańskiej ludności imperium. akczura 
przedstawił dwa memoriały w języku francuskim, wydane 
w formie broszur. Pierwszy nosił tytuł „l’etat actuel et les 
aspirations des Turco-Tatares Musulmans de russie”, zaś 
drugi: „Memorandum du Comitéde la déefensedes droits 
des peuples Turco-tatares Musulmans en russie”7.

4 Politiczieskaja żizń ruskich musul’man do fewral’skoj riewolucji, 
Oxford 1987, s. 9-10, 18-25. 

5 ayaz ishaki, Idel-Ural, op. cit., s. 45.
6 Jw.
7 ahmet Temir, Yusuf Akčura, ankara 1987, s. 55.

Wybuch rewolucji lutowej w rosji i abdykacja cara Miko-
łaja ii stały się dla muzułmańskiej ludności rosji początkiem 
nadziei na zmiany: na uzyskanie politycznej podmiotowości, 
autonomii kulturalnej, narodowej, wreszcie szansy na nie-
podległość. Od samego początku ludność muzułmańska i jej 
liderzy przejawiali dużą aktywność polityczną. Wszystkie 
działania odbywały się niejako równolegle z wojną domową 
w rosji i nieraz nakładały się na siebie pod względem te-
rytorialnym i militarnym. Po roku 1917 roku zaistniały trzy 
główne ośrodki polityczne muzułmanów rosyjskich: krym, 
Powołże i azja Środkowa, czyli Turkiestan. Od marca do 
grudnia 1917 roku próbowały one współpracować ze sobą, 
tworząc wspólne struktury organizacyjne, jednocześnie 
działając na rzecz utworzenia niepodległych i suwerennych 
państw. Jednocześnie liderzy i polityczne ruchy oraz partie 
muzułmańskie usiłowały uczestniczyć w ogólnorosyjskim 
politycznym przewartościowaniu społeczno-politycznym, 
będącym konsekwencją rewolucji lutowej. Po abdykacji cara 
Mikołaja ii i odrzuceniu korony carskiej przez jego brata, 
wielkiego księcia Michała, kiedy powstała swoista próżnia 
polityczna, władzę w okresie 27 luty – 15 marca 1917 roku 
przejął formalnie Tymczasowy komitet dumy Państwowej, 
złożony z deputowanych do iV dumy. 15 marca został on 
przekształcony w rząd Tymczasowy, na czele którego sta-
nął książę georgij lwow. 

W pracach Tymczasowego komitetu dumy Państwowej 
uczestniczyli również muzułmańscy deputowani, w tym 
członek prezydium iV dumy, deputowany z Orenburga, 
działacz polityczny, pedagog i muzykolog – gaisa enikle-
jew. W tym też czasie muzułmańscy deputowani do iV 
dumy Państwowej zorganizowali w Piotrogrodzie (Peters-
burgu) Wszechrosyjskie Muzułmańskie rewolucyjne Biu-
ro, które zajęło się organizacją ogólnorosyjskiego zjazdu 
przedstawicieli muzułmańskich. W dniach 1-15 maja w Mo-
skwie odbył się i Wszechrosyjski zjazd Muzułmański, w któ-
rym uczestniczyło około 900 delegatów ze wszystkich 
ośrodków i centrów muzułmańskich dawnego imperium, 
zwłaszcza takich jak: kazań, Ufa, Orenburg, Ufa, symfe-
ropol, Taszkient, Baku, astrachań. W tej liczbie było około 
trzystu duchownych (mułłów) i prawie sto młodych kobiet, 
studentek lub absolwentek szkół wyższych. Na zjeździe 
podjęto tematykę polityczną, przyszłą formę ustroju pań-
stwa, kwestię praw ludności muzułmańskiej w przyszłej ro-
sji, praw kobiet, ich statusu w społeczeństwie muzułmań-
skim8. Jednocześnie 5 maja został utworzony nowy gabinet 
rządu Tymczasowego, w skład którego weszli mieńsze-
wicy i eserzy (socjaliści-rewolucjoniści, popularna nazwa 
partii była akronimem od tej nazwy). Uczestnicy zjazdu 
wystosowali telegram do rządu Tymczasowego, wyraża-
jąc radość z powodu wejścia socjalistów do rządu. Wyrazili 
też nadzieję, że rząd przyczyni się do współuczestnictwa 
muzułmanów w pracy na rzecz utrwalenia obywatelskich 
wolności, samostanowienia narodów rosji, obrony ojczy-
zny i zakończenia krwawej, europejskiej wojny9. 

z okazji otwarcia zjazdu odbył się raut, trwający do dru-
giej godziny w nocy, który otworzył pisarz kazański ayaz 
ishaki, działacz partii eserów, jeden z ideologów niepod-
ległości Tatarów Nadwołżańskich, późniejszy działacz ru-
chu prometejskiego w Warszawie. ishaki był członkiem ist-
niejącej w latach 1905-1907 organizacji Tanczyłar, będącej 

8 Tatarskij Encikłopiediczeskij Słowar’, op. cit., s. 432; saławat ischakow, 
Rossijskije musul’manie i riewolucija 1917–1918, Moskwa 2004, s. 168- 181.

9 saławat ischakow, op. cit., s. 168.
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strukturą tatarskich socjalistów- rewolucjonistów (eserów). 
Organizacja ta od 18 maja do 16 listopada 1906 roku wyda-
wała swój organ, gazetę pt. „Tan Juldyzy”. Łącznie ukazało 
się 65 numerów. Faktycznie redagowana była przez ayaza 
ishakiego. Miała swoją kontynuację w czasopiśmie „Tan 
Madżmuasy”, wydawanym od 18 grudnia 1906 roku do 1 
czerwca 1907. W sumie ukazały się tylko dwa numery tego 
czasopisma. Pierwszym występującym mówcą na zjeździe 
był Musa Bigijew, w owym czasie imam (mułła) meczetu 
w Petersburgu. W imieniu polskich muzułmanów już 2 maja 
wystąpił stefan smólski (lub smulski), późniejszy wojewo-
da wołyński (1920-21), poseł na sejm Ustawodawczy rP 
1919-1920), senator rP (1922-27), wiceminister spraw we-
wnętrznych w rządzie aleksandra skrzyńskiego od 1 wrze-
śnia do 15 grudnia 1923 roku, minister spraw wewnętrznych 
w rządzie Wincentego Witosa od 10 do 15 maja 1926 roku, 
obalonym przez zamach majowy10. 

równolegle z aktywnością ogólnorosyjską, rozwijała się 
muzułmańska działalność w regionach, w tym na Powoł-
żu. Już pod koniec kwietnia 1917 roku w kazaniu odbyły się 
zjazdy i spotkania polityczne, m.in. Ogólnorosyjski kon-
gres kobiet Muzułmańskich oraz i zjazd Nadwołżańskich 
Bułgarskich Muzułmanów, który powołał do życia „Partię 
zbawienia” o założeniach religijno-politycznych. również 
w Moskwie w dniach 27–30 kwietnia odbył się Ogólnoro-
syjski zjazd Muzułmańskich Wojskowych (27–30 kwietnia), 
na którym powołano Tymczasową Wszechrosyjską Muzuł-
mańską radę Wojenną (tat. asker szuro). rozpoczęło się 
formowanie rosyjsko-muzułmańskiej armii. W ostatnim dniu 
i Wszechrosyjskiego zjazdu Muzułmańskiego, tj. 11 maja 
1917 roku, powołano Wszechrosyjską radę Muzułmańską, li-
czącą 30 członków, wybranych spośród uczestników zjazdu. 
rada wybrała 12-osobowy komitet Wykonawczy (ispołni-
tielnyj komitiet, po tatarsku Milli szuro) z siedzibą w Piotro-
grodzie (dawnym Petersburgu). W kazaniu rozpoczęto od 
1 czerwca 1917 roku wydawanie gazety pt. „kurułtaj”, ma-
jącej być organem rady. Jednocześnie z organizującym się 
ruchem narodowym, związanym z eserami lub z liberałami 
i demokratami, zaczęły powstawać na terytorium Powołża 
struktury socjalistów tatarskich i narodowych tatarskich ko-
munistów. Były to tak zwane Muzułmańskie socjalistyczne 

10 Jw., s. 176.

komitety i ich kontynuacja – Muzułmańskie komunistyczne 
komitety11. struktury te istniały w latach 1917–1918 w ar-
changielsku, astrachaniu, Moskwie, Permie, Piotrogrodzie, 
saratowie, symbirsku, Tomsku, Tiumeniu i innych miastach. 
ich działalność doprowadziła do konferencji Muzułmańskich 
robotników rosji, w marcu 1918 roku w Moskwie. Na terenie 
kazania i Powołża od roku 1912 funkcjonowała też socjalde-
mokratyczna Partia robotników rosji (sdPrr) i jej frakcja 
bolszewicka ( sdPrr(b)). Pierwsza komórka tej partii po-
wstała w kazaniu już w roku 190212. 

W październiku 1917 roku bolszewicy próbowali prze-
chwycić władzę w kazaniu i na Powołżu, organizując zbrojne 
powstanie. Już pod koniec 1918 roku utworzono gubernialny 
komitet rosyjskiej Partii komunistycznej (bolszewików). 
Bolszewicy przechodzili do ofensywy zarówno militarnej, 
jak i politycznej. Wspierała ich część lewego skrzydła tatar-
skiego ruchu narodowego. lewicowa tatarsko-muzułmań-
ska prasa oraz lokalne zjazdy muzułmańskie często głosiły 
proklamacje, mówiące o tym, że socjalizm nie stoi w żadnej 
sprzeczności z zasadami islamu. znalazł on duży oddźwięk 
wśród ówczesnych rosyjskich muzułmanów, zwłaszcza le-
wicującej, liberalnej inteligencji, liczącej na zdecydowaną 
poprawę statusu ludności muzułmańskiej w państwie socja-
listycznym. Był to wynik wiekowej represyjności carskiego 
reżimu wobec poddanych muzułmańskich. Podobna też 
była motywacja rosyjskich Żydów, wspierających bolszewi-
ków. Powstała ideologia „muzułmańskiego socjalizmu i mu-
zułmańskiej rewolucji”, której podstawowe zręby pochodzi-
ły z ideologii al-afganiego. Pod wpływem muzułmańskich 
socjalistów znajdowała się część zachodniego zakaukazia, 
całe wschodnie zakaukazie i kaukaz północny. Wpływy mu-
zułmańskich socjalistów sięgały również do azji Środkowej. 
Tymczasowa Wszechrosyjska Muzułmańska rada Wojen-
na w porozumieniu z Wszechrosyjską radą Muzułmańską 
rozpoczęła w drugiej połowie 1917 roku przygotowania do 
utworzenia armii muzułmańskiej, złożonej z żołnierzy i ofi-
cerów byłej armii carskiej tego wyznania. docelową liczeb-
ność oceniano na milion żołnierzy i oficerów. 

selim Chazbijewicz 

11 Tatarskij Encikłopiediczieskij Słowar’, op.cit., s. 375-376; saławat 
ischakow, op. cit., s. 211.

12 Tatarskij(…) op. cit., s. 287.

wieŚci o odzyskaniu adrianoPola

Wkrótce po moim przybyciu na krym, 13 lipca 1913 r. 
nadeszła wieść o odzyskaniu adrianopola. Wprawdzie pak-
tem londyńskim zakończyła się bałkańska wojna, ale wraz 
z zaatakowaniem Bułgarii przez rumunię, serbię i grecję 
wybuchła kolejna – nazwana później drugą wojną bałkań-
ską. W pakcie londyńskim granica Turcji w europie została 
ustalona na linii enez1 – Midje2, przez co adrianopol został 

1 Enez – miejscowość w europejskiej części Turcji nad M. egejskim u uj-
ścia rzeki Maricy (przyp. tłumacza – a. s.).

2 Midje – miejscowość w europejskiej części Turcji nad M. Czarnym, 
obecna nazwa: kyjykoj (przyp., tłumacza – a. s.).

odebrany Turcji, a stambuł – wystawiony na permanentne 
niebezpieczeństwo ze strony wroga. Niezbędne się stało, 
aby młode pokolenie, pragnące przejąć rządy, pełne wiary, 
przeszło do działania. korzystając ze sprzyjającej sytuacji 
armia turecka pod dowództwem enwera Paszy pomasze-
rowała odbić adrianopol i nie tylko go wyzwoliła, ale także 
kyrkkilise3, dimetokę4 i okolice.

Wieść o odbiciu adrianopola sprawiła, że tak jak na ca-
łym krymie, w naszej wsi i w naszym domu, zapanowała 

3 Kyrkkilise – obecna nazwa kyrklareli. armia turecka odbiła kyrkkilise 
8 lipca 1913 r. (przyp. tłumacza – a. s.).

4 Dimetoka – gr. didymóteichon, miejscowość obecnie w grecji (przyp. 
tłumacza – a. s.).

Dżafer Sejdamet

wsPomnienia (7)
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atmosfera święta5. Hamza radował się bardziej niż wszy-
scy, planował w owych dniach bowiem wyjazd do Turcji na 
ochotnika. Wyzwolenie adrianopola i doniosłą rola, którą 
odegrał w operacji tej enwer Bej, uradowały Hamzę i napeł-
niły nadzieją – enwer Bej był podówczas największym boha-
terem w sercach krymskiej młodzieży.

mój brat hamza

Hamza był już starszy, mądrzejszy – to spowodowało, że 
jeszcze lepiej rozumieliśmy się. razem chodziliśmy do ogro-
dów i winnic, godzinami rozmawialiśmy. Wzmogła się jego 
wrogość do rosyjskich rządów. Ciągle przemyśliwał o pod-
niesieniu i wzmocnieniu naszego ludu. Pojmował, że dla 
tego celu przede wszystkim musi upaść carska tyrania. Nie 
wierzył jednak, że mogą tego dokonać rewolucjoniści. 

Hamza był wtedy ode mnie bardziej religijny. Pościł przez 
cały ramazan. Nie lubił dyskusji na tematy religijne. Jego 
naturalna powaga i stateczność wzrosły. Nie mówił zbęd-
nych słów. W dyskusjach i sporach zadowalał się krótkimi 
zdaniami. z natury swej był bardziej zainteresowany nauka-
mi ścisłymi. Jednak – nie potrafiłem tego wówczas wytłuma-
czyć – tego roku bardziej interesowała go sztuka i często 
wyrażał pragnienie, byśmy o niej rozmawiali. Od poezji wo-
lał prozę, od powieści – nowelę.

Chociaż bardzo ważna była dlań literatura i dyskusje ze 
mną, codziennie odbywał też rozmowy z ojcem na temat 
gospodarstwa, pomagał mu, zachodził do robotników pra-
cujących na polu czy w winnicach, do pasterzy na halach, 
zaglądał do owiec. Nie wiem, dlaczego, ale tym razem czu-
łem się bardzo niespokojnie, gdy Hamza oddalał się ode 
mnie choćby na kilka godzin. W czasie ramazanowych nocy 
długo rozmawialiśmy, chodziliśmy do krewnych w gości. 
U nich rozmawialiśmy na poważne tematy, po powrocie do 
domu znów całymi godzinami gawędziliśmy – tym razem 

5 Wiadomość ta spowodowała wzrost nastrojów narodowych nie tylko na 
krymie, kaukazie i w Turkiestanie, ale nawet w Chińskim (Wschodnim) 
Turkiestanie. 11 lipca w guldży na wieść o odbiciu adrianopola właściciele 
zamknęli sklepy, wstrzymano handel a ludność ze sztandarami 
zebrała się w parku gulszen Bag – wygłoszono przemówienia, za 
dusze zmarłych na wojnie bałkańskiej odmówiono modlitwę Fatiha  
i urządzono uroczyste biesiady (Turk Jurdu, s. 911).

we dwóch. kilka razy nasza 
biedna mama nawet przy-
chodziła do nas, gładziła 
nasze głowy i prosiła, by-
śmy już kładli się na spoczy-
nek.

Wszyscy byliśmy nie-
świadomi, że nad naszy-
mi głowami krąży widmo 
tragedii. gdy patrzyliśmy 
na zdrowe, zwinne i silne 
ciało Hamzy, nikomu przez 
umysł nie przechodziło, że 
jego oczy w ciągu kilku dni 
zamkną się na wieki. i stało 
się... W świąteczny poranek 
wstaliśmy wcześnie, odbyli-
śmy ablucje przed pójściem 
do meczetu. Uwagę moją 
zwróciło, że brat chodził 
jakby skonfundowany, ze 
zwieszoną głową. zatrzy-
małem go na podwórzu, 

spojrzałem w oczy i spytałem, co mu jest. Odpowiedział, że 
od dwóch dni ma dolegliwości żołądkowe. Nalegał, abym 
w tym świątecznym dniu nie mówił w domu o tym, nie chciał 
psuć świątecznej atmosfery rodzinie. Tak, miał rację... ileż 
mieliśmy świąt, w czasie których byliśmy razem, z całą ro-
dziną? ile świąt nasza matka, ojciec i rodzeństwo spędzili 
w pełnej radości, bez łez? ale on – skąd miał wiedzieć, że 
po tych świętach nigdy już dla nas nie będzie świątecznej 
radości... On miał odejść... Natychmiast kazałem przygoto-
wać wóz. Powiedziałem rodzicom, że muszę Hamzę pilnie 
zawieźć do Jałty. Pojechaliśmy razem z kose Mustafą agą. 
Mieliśmy zamiar szybko dać zbadać brata, kupić lekarstwa 
i wrócić. W Jałcie u dżafera ablajewa, w pokoiku za skle-
pem położyliśmy Hamzę. Przyszedł lekarz, kazał zrobić na 
brzuch okład z ciepłej wody. ale stan pogarszał się z każdą 
godziną, rosła gorączka. Przyszło jeszcze dwóch lekarzy. Na 
brzuch zamiast ciepłej wody kazali położyć torbę z lodem, 
stwierdzili, że chorego należy natychmiast umieścić w szpi-
talu. dżafer ablajew pilnie odesłał wóz, aby jak najszybciej 
sprowadzić matkę i ojca. Był bardzo zdenerwowany. On tak-
że bardzo lubił mego brata. Mój niepokój rósł. W końcu dża-
fer powiedział mi, że brat musi się natychmiast poddać się 
operacji wyrostka robaczkowego. dodał, że takie operacje 
są bardzo łatwe, i że nie powinienem się niepokoić. 

Twarz mego biednego Hamzy stawała się z każdą godzi-
ną coraz bledsza, oczy się zapadały, oddech stawał szybki 
i urywany, słowa wypowiadał coraz wolniej. gdy byłem przy 
nim, widziałem, jak usiłuje nie zamykać oczu, zapanować nad 
tonem głosu i uśmiechać się. za każdym razem, gdy odcho-
dziłem od niego, do oczu napływały mi łzy, serce przeczu-
wało najgorsze, umysł się mącił. Nie mogłem myśleć, albo 
nie zdawałem sobie sprawy, o czym myślę. zmieniło się moje 
postrzeganie rzeczywistości. Pojęcie czasu, godzina, minu-
ta, wszystko zmieniło swą wartość. Minuty trwały dłużej od 
godzin. Nie wiem, ile trwała operacja, ale wydawało mi się, 
że dłużej od mego dotychczasowego życia. W końcu ojciec, 
dżafer ablajew, Mustafa aga, inni krewni i znajomi zaczęli się 
o mój stan niepokoić. Pocieszali mnie, że brat wróci do zdro-
wia i starali się nie pozostawiać mnie samego. Nawet moja 
biedna matka także przesiedziawszy kilka minut u boku bra-
ta, przychodziła do mnie na pięć, dziesięć minut.

Widok na kurort suwuq-suw (Chłodna Woda).
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Po operacji brat, skoro przyszedł do siebie, zawołał ojca, 
ucałował jego rękę i powiedział: „Ojcze, musimy już się poże-
gnać. Nie wydobrzeję.” Poprosił, żeby z racji mej wrażliwości 
uważali szczególnie na mnie, po czym określił swą ostatnią 
wolę. Powiedział: „Moim największym celem w życiu była na-
uka. Ale nie udało się...” Poprosił ojca o ufundowanie w jego 
imieniu z naszej ziemi stypendium dla trzech uczniów koń-
czących z najlepszymi wynikami naszą wiejską szkołę, aby 
mogli uczyć się dalej. Poprosił też, by pochować go na cmen-
tarzu, na którym spoczywają prochy naszych przodków....

W owych chwilach nie znałem szczegółów operacji. do-
piero później dowiedziałem się, że lekarze, kiedy otworzyli 
brzuch brata i ujrzeli, że część jelita grubego jest zaatako-
wana i wręcz zniszczona ropą, nie mogąc już niczego doko-
nać, pozostawili go własnemu losowi.

Śmierć – tragedię dla całej naszej rodziny – spowodo-
wało, jak się okazało, kilka pestek winogronowych, które 
utkwiły w wyrostku robaczkowym. do tragicznego końca 
przyczyniło się też opóźnienie spowodowane ukrywaniem 
dolegliwości przez Hamzę, który nie chciał rzucać cienia na 
wesołe, szczęśliwe dni, które nasza rodzina spędzała w ra-
dości przebywania razem. Jak bardzo nietrwałe okazało się 
życie, zdrowie. Od tego czasu moją głowę zaczęło zaprzątać 
pytanie o życie, śmierć i przeznaczenie. 

To, że śmierć brata nastąpiła w święta, dodatkowo wzmo-
gło naszą boleść. kiedy wszyscy świętowali, myśmy pośród 
łez, w kilka wozów jadąc za zmarłym bratem, wracali z Jałty 
do wsi. Po umieszczeniu Hamzy w trumnie, wbrew sprzeci-
wowi ojca, odkryłem twarz brata i na jego zimnym czole zło-
żyłem serdeczny pocałunek. kilka łez spłynęło z mych oczu 
na jego piękną, pobladłą twarz.

W pogrzebie uczestniczyła cała wieś, do domu przyszły 
kobiety, rzewnie płakały. Na cmentarzu ojciec sam umieścił 
brata w grobie. gdy wychodził z grobu, płakał, łzy spływały 

na jego białą brodę. Po modłach, które wydały mi się nad-
zwyczaj długie, wróciliśmy do domu. ale dom był pełen ludzi. 
a ja szukałem cichego kąta, chciałem być sam. ani wtedy, ani 
w wiele następnych dni nie było to możliwe. Przyjaciele rodzi-
ny i krewni jakby się umówili, nie zostawiali mnie ani na chwi-
lę samego. Wtedy, gdziekolwiek bym nie był, z kim bym nie 
rozmawiał, o czym bym nie myślał – cały czas miałem przed 
oczami postać brata, słyszałem jego głos. Ta strata wstrzą-
snęła całą naszą rodziną. On – zdolny i o wspaniałym charak-
terze – był przykryty ziemią. Czy to było sprawiedliwe?

Tak, to pytanie bez przerwy zaprzątało mi głowę, zmu-
szało mnie do prób zrozumienia sensu życia. dlaczego Bóg 
albo boskie prawo panujące nad losem ludzi pozwolili, aby 
nagle zostało złamane osiemnastoletnie życie, utalentowa-
ne, mogące trwać z pożytkiem dla siebie, rodziny i społe-
czeństwa? Czyżby życie nie było niczym innym, jak tylko 
krótkim czy długim marszem, zależnym od przypadku?

Tak dobrze rozumiałem umysł i serce mego brata, tak do-
kładnie wiedziałem, że przez całe życie nie myślał o niczym 
innym niż dobro dla każdego człowieka, że nie miałem żad-
nych wątpliwości, iż jego śmierć w tak młodym wieku jest 
wielką stratą. Jego śmierć nie mogła być przeznaczona przez 
Boga. To – nie byłoby zgodne z boską sprawiedliwością. 
W takim razie – wnioskowałem – śmierć nie jest przeznaczo-
na, życie naprawdę jest zależne od przypadku. W tym czasie 
i jeszcze długo później ten osąd żył w mym umyśle. 

Całymi dniami, tygodniami, gdy spotykałem matkę i spoj-
rzenia nasze się krzyżowały, w jej i moich oczach pojawia-
ły się łzy, padaliśmy sobie w objęcia i szlochaliśmy. Ojciec 
w dwa dni po pogrzebie, tak, jak zwykł to czynić, gdy trapiły 
go zmartwienia, pojechał w góry, na hale. Był tam przez kil-
ka dni. Wówczas odwiedzali mnie nauczyciele z okolicznych 
wsi i krewni, dzieliliśmy się bólem, nie pozostawiali mnie sa-
mego w smutku.

sewastopolskie bulwary.
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znaczy, znowu musisz jechać?

Czułem, że tym razem mój wyjazd przyniesie wiele gory-
czy, w żaden sposób nie znajdowałem w sobie odwagi, aby 
o wyjeździe powiedzieć mojej biednej matce. Po powrocie 
ojca z gór odbyłem z nim rozmowę, powiedziałem, że mam 
zamiar już wracać do Paryża. Odpowiedział, że sam załatwi 
sprawy paszportowe. Po kilku dniach pojechał do akmes-
dżit, po powrocie wręczył mi paszport, mówiąc „Kosztowało 
trochę, ale udało się załatwić”.

Ja natomiast nie byłem w stanie powiedzieć matce o wy-
jeździe, wciąż odkładałem rozmowę na następny dzień. 
Ona natomiast nie chciała, bym jeździł do innych wsi albo 
chodził w gości do sąsiadów. Pragnęła, abym chodził z nią 
do ogrodu lub winnicy, usiłowała tak wszystko zorganizo-
wać, bym cały czas był blisko niej. Młodsze rodzeństwo, 
szczególnie siostra Hatidże, tak jak matka cały czas była 
obok mnie, cały czas spoglądała na mnie oczami pełnymi 
cierpienia, wciąż chciała ze mną rozmawiać. Jakże mogłem 
wyjechać? W żaden sposób nie mogłem o tym powiedzieć, 
męczyłem się. W końcu zwierzyłem się ojcu, poprosiłem 
o pomoc. Po dwóch dniach matka rzekła do mnie: „Zna-
czy, znowu musisz jechać? Cóż robić? Niech cię Bóg chroni”. 
We łzach objęła mnie i ucałowała. Nazajutrz, ucałowawszy 
rodzeństwo i matkę, po kilku chwilach cierpieniem wstrzą-
sanego szlochu w jej ramionach, wyjechałem. Odprowa-
dzał mnie płacz rodzeństwa, a ja wrażałem w swój mózg 
cierpiącą, pobladłą i zszarzałą twarz matki. Ojciec i krewni 
odprowadzili mnie do szosy, a następnie umieścili w samo-
chodzie jadącym do akmesdżit.

ani piękno mijanych krajobrazów, ani pozdrowienia 
ze strony znajomych w mijanych wsiach – nic nie mogło 
uśmierzyć mego bólu. Cały czas miałem przed oczami ową 
chwilę rozstania z domem, wciąż widziałem przed sobą 
matkę i rodzeństwo. 

droga do Paryża

Tego wieczoru pozostałem w akmesdżit. Następnego 
dnia udałem się do gozlewe, gdzie znalazłem Czelebiego 
dżihana, już w nowym domu. Jeszcze w akmesdżit kupi-

łem mu w prezencie figur-
kę Tołstoja. Umieścił ją na 
swoim biurku. Poznałem 
żonę Czelebiego, teścio-
wą i szwagra – mądrego 
i miłego saita. W gozlewe 
spędziłem trzy dni. Na noc-
nych spotkaniach u Czele-
biego dżihana poznałem 
sporo światłych i godnych 
szacunku ludzi. dyskuto-
waliśmy i gawędzili,

W gozlewe przebywał 
też nasz przyjaciel z Pary-
ża ethem Fejzi (gozajdyn). 
Ponieważ carska policja 
zakazała mu uprawia-
nia zawodu nauczyciela, 
otworzył w gozlewe sklep 
z obuwiem. razem z Cze-
lebim dżihanem kilka razy 
zaszliśmy do niego, odbyli-
śmy kilka serdecznych po-

gawędek. Żona Czelebiego dżihana, zgodnie z krymskim 
zwyczajem podarowała mi, jako prezent weselny ładną rę-
kawicę kąpielową i ręcznik6. Czelebi dżihan miał wrażliwe 
serce i rozumiał mój ból po stracie brata, jak umiał pocie-
szał mnie i starał się, abym nie zostawał sam na sam z my-
ślami. Przekonywał, że powinienem jeszcze trochę pozo-
stać w gozlewe.

kijów

W końcu opuściłem gozlewe i pojechałem do kijowa. 
Po raz pierwszy widziałem Ukrainę i jej największe, pełne 
historii miasto. Jednak wtedy nie wiedziałem wiele o Ukra-
inie. ludzi, którzy pracowali na krymie, a których nasz lud 
nazywał hahol7, uważałem też za rosjan. W kijowie nie 
zauważyłem niczego szczególnego, sprawiał wrażenie mia-
sta rosyjskiego. W cerkwiach, pałacach, ulicach, a szcze-
gólnie w mieszkańcach kijowa, powszechnie posługują-
cych się językiem rosyjskim i nie różniących się od rosjan 
– nie zauważyłem żadnych cech ukraińskości. z gazet do-
wiedziałem się, że w kijowie została otwarta wielka wysta-
wa rolniczo-przemysłowa. korzystając z okazji zwiedziłem 
ją. zobaczyć tę wystawę wystarczyło, aby zrozumieć, jaki 
postęp i rozwój przeżywała wówczas rosja w przemyśle 
i rolnictwie. 

warszawa: Polak,  
który nie mówiŁ Po rosyjsku

Warszawę ujrzałem po raz pierwszy. To stare, rozwinię-
te i kwitnące polskie miasto zachowało swą osobowość 
pod rosyjskim butem. „Polska nie zginie” wołał ku światu 

6 ...rękawicę kąpielową i ręcznik... – zwyczaj powszechny również 
w Turcji, nawiązujący do ważności higieny pośród ludów tureckich 
(przyp. tłumacza – a. s.).

7 Hahol – pogardliwa nazwa Ukraińców, stosowana przez Tatarów rów-
nież wobec rosjan; por. polskie: „chachoł lub chochoł ‘prosty chłop, 
prostak’; przysłowie: „Głupi jak chachoł małorossyjski [=ukraiński]” 
w: Słownik Języka Polskiego, Wilno 1861, s. 143 oraz: „u nas, na rusi 
chochłami (...) wyszydza „kacap” moskiewski Ukraińców z powodu 
ich chochołu, ‘czupryny’, ‘czubu’ ” w: a. Brückner, Słownik Etymolo-
giczny Języka Polskiego, kraków 1927, s. 181; i współczesne pol. gwa-
rowe chachłak (przyp. tłumacza – a. s.).

Jałta na starej widokówce.
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i pokoleniom Polaków wielki pomnik Mickiewicza. Polskie 
kościoły i pałace, głosiły, że na tej ziemi fundamenty pol-
skości są zdrowe i pewne. W Warszawie stałem się świad-
kiem zdarzenia, które jeszcze mocniej niż świątynie i pała-
ce udowodniło mi, że tak jest rzeczywiście. idąc w kierunku 
hotelu europejskiego, naprzeciw pomnika Mickiewicza za-
szedłem do pewnego sklepiku, by kupić prowiant na dro-
gę. zwróciłem się do sprzedawcy po rosyjsku. On zaś po 
polsku odpowiedział mi, że po rosyjsku nie rozumie. Wtedy 
z kolei ja wyjaśniłem mu, że nie jestem rosjaninem lecz 
krymskim Tatarem i nie znam języka polskiego. Twarz skle-
pikarza zmieniła się. z uprzejmością obsłużył mnie i uści-
snął rękę mówiąc, że rosjanie są naszymi wspólnymi wro-
gami, po czym życzył mi dobrej drogi.

Nie mogę powiedzieć, że nie wiedziałem o wielkim pa-
triotyzmie polskiej inteligencji, po raz pierwszy jednak prze-
konałem się, jak mocno patriotyzm wniknął też w duszę 
ludu polskiego.

Nie zatrzymując się w Wiedniu i szwajcarii pojechałem 
prosto do Paryża. zamieszkałem na nowo w mym pokoiku 
u Madame deprès.

znów w Paryżu

Ponieważ byłem na ostatnim roku prawa i po ukończe-
niu studiów planowałem opuścić Paryż, oprócz nauki mia-
łem sporo dodatkowych zajęć. Uczęszczałem na zajęcia na 
sorbonie i w Collège de France, nadto pobierałem lekcje 
rosyjskiego u kolegi z roku – rosyjskiego Żyda i czytałem 
dzieła literatury rosyjskiej. zamierzeniem moim było, po 
ukończeniu prawa w Paryżu wrócić na krym i wydawać ga-
zetę. W tym celu koniecznie musiałem nauczyć się bardzo 
dobrze rosyjskiego. 

dżelalowie korkmazowowie mieszkali w dalszym cią-
gu na mojej ulicy. Tego roku miałem mniej okazji do spo-
tkań z nimi. Niestety, pomiędzy Marią a dżelalem stosunki 
pogorszyły się jeszcze bardziej. Tym razem napięcie było 
spowodowane nie tylko różnicami ideologicznymi, ale 
i wybrykami dżelala. Maria pozostawała wierna zasadom 
socjaldemokracji, anarchizm dżelala przekraczał wszelkie 
granice. Jakby chcąc uwielokrotnić swą wierność anarchi-
zmowi starał się maksymalnie rozluźnić więź duchową 
z żoną i zaciekle bronił swych anarchistycznych poglądów. 
Oczywiście sytuacja ta załamywała Marię, przynosiła jej 
wielki ból i cierpienie. 

beczka Prochu jaurèsa 

W europie, którą Jaurès nazywał był „beczką prochu”, 
szczególnie po wojnie bałkańskiej zaczął się wyścig zbro-
jeń. Niemcy narzucili na jutę nadzwyczajny podatek i ze-
brali z tego tytułu 50 mln funtów angielskich. Pozwoliło 
im to wzmóc przygotowania do wojny. To z kolei spowodo-
wało powszechne zaniepokojenie szczególnie we Francji, 
gdzie najgorętsze dyskusje i walki polityczne koncentro-
wały się wokół armii. zagadnienie, czy służba wojskowa ma 
trwać 2 lata czy dużej, było z wielką wagą dyskutowane we 
francuskiej prasie i parlamencie. Nominacja delcassé’a8, 
jednego z najgłośniejszych polityków ówczesnej Francji, 
na ambasadora w Petersburgu a szczególnie zastąpienie 

8 Delcassé, Théophile (1852–1923) – minister spraw zagranicznych 
Francji (1898-1905, 1914–15), jeden z głównych architektów ententy 
(przyp. tłumacza – a. s.).

na stanowisku prezydenta Fallièresa9 przez Poincaré’go10, 
wskazywało, że Francja w przewidywanym wielkim zawi-
rowaniu politycznym za ważne uznaje zacieśnienie sojuszu 
z rosją, i przygotowuje się do wojny. gdy Poincaré w mar-
cu 1913 r. został wybrany na prezydenta, nasza staruszka 
Madame deprés ponownie wpadła w nastrój antyrepubli-
kański i bez przerwy powtarzała: „Oni chcą i wzmocnić ar-
mię i doprowadzić kraj do wojny...”

Ożywienie polityczne, rozpoczęte wyborem Poincaré’go 
na prezydenta, wzmagało się z każdym dniem. do demon-
stracji zwolenników rządu, poszczególnych gazet i partii 
politycznych dołączyły manifestacje młodych republikanów 
i monarchistów. rocznica Joanny d’arc szczególnie w tym 
roku minęła w wielkim napięciu. 

również partia socjalistyczna, miotała się, aby zająć 
jakieś stanowisko w tym ogólnym poruszeniu. Na placu 
Wagram w wielkiej sali socjaliści zorganizowali tłumny 
mityng, na który przybył też scheidemann11, jedna z naj-
ważniejszych postaci wśród niemieckich socjalistów. Na 
spotkaniu tym, zorganizowanym dla zamanifestowania 
sprzeciwu wobec wojny, zgodnie z ówczesną modą so-
cjaliści gremialnie nawoływali do strajku generalnego, 
sprzeciwiania się mobilizacji, sabotowania wojny. Potępiali 
fanatyzm, szowinizm, wywyższali uczucia ogólnoludzkie 
i braterstwo ludów. Jaurès wygłosił jedną ze swych najlep-
szych mów – pełną retoryki i żywą – oczarował cały tłum. 
Oprócz tego mityngu byłem też na odczytach organizo-
wanych w societé des savantes na rue danton, nie opusz-
czałem także zebrań organizowanych przez rosyjskich re-
wolucjonistów, którzy w tym roku przyjechali do Paryża 
wyjątkowo licznie. 

W 1913 r. całym Paryżem, całą Francją wstrząsnęły strza-
ły z rewolweru oddane do redaktora naczelnego dzienni-
ka Le Figaro – Calmette’a12 przez Mme Caillaux. W wyni-
ku odniesionych ran Calmette zmarł. Joseph Caillaux13 był 
w owym czasie ministrem finansów Francji i jednym z naj-
znaczniejszych polityków francuskich. gdy Calmette usi-
łował opublikować pewne listy ministra, jego żona, grożąc 
bronią zażądała zwrotu korespondencji, w sprzeczce raniła 
Calmette’a. To wydarzenie również było rezultatem walki 
między Francją a Niemcami. Caillaux był bowiem zwolenni-
kiem porozumienia z Niemcami. szczególnie z tego powodu 
Calmette usiłował podkopać jego reputację. Wieść o wyda-
rzeniu wzburzyła cały Paryż. gdy aresztowaną Mme Cail-
laux prowadzono do sądu, przed budynkiem rozgrywały się 
wstrząsające sceny. 

dżafer sejdamet	
Tłumaczenie z jęz. tureckiego: antoni sarkady	

redakcja i przygotowanie do druku: selim Chazbijewicz	

9 Fallières, Armand Clement (1841–1931) – polityk francuski, 1876–
1980 deputowany republikański, 1882-92 minister różnych resortów 
(spraw wewnętrznych, oświaty, sprawiedliwości), od 1890 senator, 
1899–1906 przewodniczący senatu, 1906–1913 prezydent; za jego ka-
dencji podpisano porozumienia i sojusze z Wielką Brytanią i rosją, 
poprzedzające zawiązanie ententy (przyp. tłumacza – a.s.).

10 Poincaré, Raymond (1860–1934) – francuski mąż stanu, prezydent 
w latach 1913–1920, premier 1912, 1922–24, 1926–29, konserwatysta 
i zagorzały nacjonalista, zwolennik ukarania Niemiec po i wojnie 
światowej (przyp. tłumacza – a. s.).

11 Scheidemann, Philipp (1865–1939) – pierwszy kanclerz republiki nie-
mieckiej (1918-19), socjaldemokrata. zrezygnował z pełnienia funkcji 
w proteście przeciw traktatowi wersalskiemu. (przyp. tłumacza – a. s.).

12 Calmette, Gaston – redaktor naczelny Le Figaro (przyp. tłumacza – a. s.).
13 Caillaux, Joseph (1863–1944) – kilkakrotny minister finansów, premier 

(1911–12), po aferze Calmette’a podał się do dymisji. Pod koniec życia 
senator (przyp. tłumacza – a. s.).


